
®/Č) Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju 6 \s>

»CHRISTOS VOSKRESE !«
Ko so Leta 1954 ruski teologi po 

številnih prošnjah dobili potne liste 
za obisk takratne Vzhodne Nemčije, 
je neki nemški duhovnik rekel ruske
mu: »Jaz poznam samo dve ruski be
sedi: »Christos Voskrese!« -  Kristus je 
vstal!« Gost iz Rusije mu je odgovoril: 
»To sta dve najpomembnejši besedi, 
kar jih obstaja!«

Obhajali bomo največji praznik 
krščanstva. Praznik vseh praznikov. 
»KRISTUS JE VSTAL OD MRTVIH!«

Ce je to res, potem »nosijo celo mrtvi na svojih obrazih znake upanja.« 
Če to ni res, potem je »prazna naša vera!« (1 Kor 15,17)

Če je velika noč neresnična, potem je božič lepa otroška pravljica; potem je 
veliki petek samo ena izmed mnogih brutalnosti, ki se dogajajo dan za dnem.

Velika noč ni samo 27. marca. Velika noč je 40 dni posta (priprava na 
praznik), je cvetna nedelja, obdana z zelenjem, je Jezusovo prijetje na veliki 
četrtek,Jezusovo trpljenje in smrt na veliki petek, velika sobota in nedeljsko 
jutro, ko skozi temo posije velika Luč ...Velikonočni prazniki so v celotnem 
»paketu« in ne »obstanejo« brez enega ali drugega dogodka.

V naše dobro nas Cerkev vabi in vabi, da se v te skrivnosti poglobimo 
in pripravimo. Pridno si vzemimo čas za veliko tridnevje in poskrbimo za 
»snažnost« naših duš. Le od tega je odvisno, ali se nas bodo prazniki do
taknili ali pa bodo šli mimo nas in bomo ostali prazni. Kajti z velikonočnim 
sporočilom stoji ali pade naša vera v Boga. In v vse, kar nam oznanja Kristu
sova odrešenjska ustanova Cerkev. V veri v Kristusovo vstajenje je osmišlje- 
no človekovo življenje. Vse naše delo, vsa naša ljubezen, vse naše bolečine 
in trpljenje. Zato apostol Pavel pravi: »Če Kristus ni vstal, je prazna naša 
vera,potem smo od vseh ljudi najbolj nesrečni!« »Toda Kristus je vstal, prvi
na njih, ki so zaspali!« Zato se velikonočnih praznikov veselimo in pojemo: 
»Zapoj veselo o kristjan, rešenja tvojega je dan...« Naj blagoslovljeni veliko
nočni prazniki prinesejo novo pomlad v življenje vsakega izmed nas!



Spoštovana bralka,spoštovani bralec! Zarja velikonočnega jutra naj Te vedno znova 
napolnjuje z upanjem, da je življenje močnejše od smrti, ljubezen močnejša od sov
raštva. To upanje ne osramoti, ampak daje smisel in pogum,da zvedrim pogledom zreš 
v prihodnost in že sedanji trenutek živiš v upanju v končno zmago življenja nad smrtjo.

SVETE MAŠE
21.3. Ponedeljek 18.00 Jereka +Marija KOCJANC (Podjelje 7)

2 2 .3 . Torek 18.00 St. Fužina +Vesna LUBEJ (Po nam enu Dam jana Zupanca, 

SF  43.)

2 3 .3 . Sreda 18.00 župnišče Po osebnem  nam enu (Češnjica).

2 4 .3 . Veliki četrtek 19.00 žup. c. +M artin  H R IB A R

25 .3 . Veliki petek 15.00 žup. c.

19.00 žup. c.

Predstava križevega pota m ladih! 

O BR ED I V E L IK E G A  PETKA

26 .3 . Velika sobota 7.00 žup. c.

13.00 Dom

15.00 sv. Janez

15.30 sv. Pavel

16.00 sv. Marjeta

16.30 Podjelje

17.00 sv. M artin

19.00 žup. C.

B lago s lo v  ognja in vode.

B lago s lo v  jedil v  Dom u sv. Martina. 

B lago s lo v  jedil na R ibčevm u Lazu. 

B lago s lo v  jedil v  Stari Fužini.

B lago s lo v  jedil v  Jereki.

B lago s lo v  jedil pri kapelici sv. M artina v 

Podjelju.

B la go s lo v  jedil v  župnijski cerkvi v  Srednji 

vasi.

+M inka  O D A R  (SV 106)

27.3. Nedelja 

V E L iK A  NO Č

6.30 žup. c.

10.00 žup. c.

16.00 Dom

18.30 St. Fužina

Za farane (vstajenjska procesija). 

+ ZEVTARJEVI (J 24a) 

+ ŠU M O V Jo že  (SF)

+Lipovčeva m am a (SF 174)

28 .3 . Ponedeljek

Velikonočni

ponedeljek

7.00 župnišče

10.00 žup. c. 

18.30 Jereka

+Starši D O L IN A R  (SV 115)

+starši P IN TAR  (Č19 )

+Anton SM U K A V E C  (Podjelje 11)

29 .3 . Torek 18.00 St. Fužina +Boltarjevi (SF)

30 .3 . Sreda 10.00 Sv. Duh

18.00 župnišče

Druga zaobljubljena m aša po nam enu Stare 

Fužine

+Terezija PEKO VEC

31 .3 . Četrtek 7.00 župnišče V  zahva lo  za opravljen izpit iz matematike.

1 .4. Petek 10.30 Dom  

18.00 župnišče

Po nam enu darovalca. 

+ Janez CVETEK  (SV  59)

2.4. Sobota 18.00 župnišče + B ER N IK O V I (SV)

3.4. Nedelja 

BELA NEDELJA  

-nedelja Božjega 

usm iljenja

7.00 župnišče

10.00 žup. c. 

18.30 St. Fužina

Za farane.

+Frančiška in Franc STARE  (Č 1)

Za +svakinjo in svake (SF 151)

+Franc T RAVEN  (Pantar) SF  53,1. obl.

► Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni <



4.4. Ponedeljek

Liturgično

obhajanje

G ospodovega

oznanjenja

10.00 žup. c.

18.00 Jereka

18.00 Jereka

+Marija SM U K A V E C  in Ivana M IKELJ (ob 

m aterinskem  dnevu)

+ Tilka SO DJA  (Č 26)

+Anton Sodja 30.dan (za roj. dan)

5.4. Torek 18.00 St. Fužina +Gregorič Marija (Č 4), l.obl.

6.4. Sreda 18.00 župnišče +Janez ZU PAN C  (SV 41)

7.4. Četrtek 7.00 župnišče Za zdravje pri živini.

8.4. Petek 10.30 Dom  

18.00 župnišče

Po namenu.

+Anica in Alojz K O R O ŠEC  (J 43)

9.4. Sobota 18.00 župnišče +F ran cT A N C A R

10.4. Nedelja

3. V E L IK O N O Č N A  

N E D E U A

7.00 župnišče

10.00 žup. c. 

18.30 St. Fužina

Za farane.

+Valentin ŽVAN  (Studor)

+Jože in Marjeta A R H  (SF 148), obl.

POSLOVILI SO SE
Anton SODJA, rojen: 4.4.1936, bivajoč: Jereka 22a; Angela STARE, rojena: 

15.5.1930; bivajoča: Češnjica 78; Damjan Omar ZUPANC, rojen: 24.9.1989; bi
vajoč: Stara Fužina 43. Bog daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.

DOGAJALO SE BO:
21. marec (ponedeljek): Po vsej župniji bom obiskal vse ostarele in onem og

le. Če je med vami še kdo, ki bi za praznike rad prejel sveto obhajilo, spoved in 
maziljenje, naj pokliče župnika.

24. marec (veliki četrtek): zvečer ob 19h : Začenjamo obhajanje velikega 
tridnevja. Ob 19h bomo imeli v župnijski cerkvi slovesno sveto mašo. Po maši 
bo še molitvena ura za duhovne poklice.

25. marec (veliki petek): Spominjamo se Jezusove smrti. Ob 15h bomo imeli 
v župnijski cerkvi slovesen križev pot, ki ga bodo z živimi slikami igrali naši 
mladi. Tragedijo Jezusovega križevega pota bodo spremljali trobentači. Zvečer 
pa bodo ob 19h obredi velikega petka.

26. marec (velika sobota): Ob 7h zjutraj bo na pokopališču blagoslov ognja 
in vode. Popoldne pa blagoslov jedil. Razpored si poglejte zgoraj v tabeli za 
maše.Zvečer ob 19h bomo obhajali velikonočno vigilijo.

27. marec (velika noč): Ob 6.30 bomo pri božjem grobu zapeli velikonočno 
alelujo. Nato sledi velikonočna procesija in po njej slovesna sveta maša. Vsi 
darovi, ki jih boste dali za »ofer«, bodo za potrebe naše župnije. Vabim mlade 
fante, ki bi bili pripravljeni nositi bandere.

28. marec (velikonočni ponedeljek): Svete maše so kot običajno ob nedeljah, 
le zvečer bo maša v Jereki namesto v Stari Fužini.

30. marec (sreda): Ob lOh dopoldne bomo imeli v cerkvi Sv. Duha zaobljub
ljeno sveto mašo po namenu Stare Fužine.

iioma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon 041393 689



4. april (ponedeljek): Zunanje liturgično obhajanje praznika Gospodovega" 
: oznanjenja. Svete maše bodo: ob lOh v župnijski cerkvi, ob l i h  v Domu in zvečer 

ob 18h v Jereki.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kris

tusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, 
veliki petek in na veliko soboto velikonočna vigilija, ki nas uvede v veliko noč. Ti 
dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti 
in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete ev
haristije in mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja 
in vstajenja, ki se zračne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v 
velikonočni vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja. Ve
like noči ne moremo obhajati brez velikega petka in ne brez velikega četrtka ali 
sobote. Zato Vas vse prav lepo vabim, da po svojih najboljših močeh prihajate k 
obredom velikega tridnevja. Udeležba otrok pri obredih velikega tedna bo spod
buda vsem in lepo spričevalo kako starši prenašate sveta izročila vere mlajšemu 
rodu. Starši boste to najlepše naredili, če se boste skupaj z otrokom udeležili 
obredov velikega tedna.. Na veliki četrtek naj ministranti pridejo eno uro pred 
sveto mašo, ker bomo imeli vaje.

SMEH PRIPOROČAMO
Dva prijatelja se pogovarjata, pa 

vpraša prvi: »Janez,a si že naredil kak
šen načrt za dopust?"
Janez: »Ne, čemu bi ga?! Moja žena do
loči, kam bomo šli, moj šef določi, kdaj 
bomo šli in moja banka določi, koliko 
časa bomo na dopustu!"

Zakonca pa sta delala načrte za na stara 
leta. Žena se je takole zagovorila: »Ko bova 
umrla, se bom jaz preselila na morje.«

Bolnik pride k zdravniku. Ta ga prei
skuje do onemoglosti, na koncu pa reče:
»Ne morem in ne morem odkriti, kaj vam 
je,ampak mislim,da je kriva pijača.«

Pacient odgovori: »Nič hudega, bom 
pa prišel, ko boste trezni.«

POBARVANKA

Župnija Srednja vas v Bohinju 
Srednja vas 33 
4267 Srednja vas v Bohinju 

TRR: 19.170-5003343924 (DBS)

Župnik: Martin Golob 
Tel.: 04/572 37 23, Mobitel: 041 393 689 
E-mail: srednja.vaszupnija@gmail.cQm 
ww w. martinov.zvon.si

m

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 -  9.00 in 17.00 -18.00 
Četrtek: 17.00 -18.00 
Petek: 17.00-18.00

mailto:srednja.vaszupnija@gmail.cQm

