
MARTINOV ZVON – oznanila župnije Srednja vas v 

Bohinu 13.6. – 3.7.2016 

RADOST NI V REČEH, TEMVEČ V NAŠEM SRCU!  

Mesec junij. Če je bil maj v znamenju šmarnične pobožnosti in je 

bil v ospredju razmišljanja Marijin lik, lik božje Matere, se v 

mesecu juniju naša srca obračajo k Jezusovemu in Marijinemu 

srcu. Seveda tu ne gre za srce kot mišico, ki poganja kri po telesu. 

Bliže smo že tistemu srcu, ki si ga zaljubljenci rišejo drug 

drugemu. Jezusovo srce je več kot samo znamenje ali simbol. Je 

način življenja. Njuni srci častimo, ker sta mati Marija in Jezus 

usmiljena in ponižna. V mariborski stolnici je ob oltarju 

presvetega srca Jezusovega kronogram, k izraža prošnje vernikov 

k Jezusovemu ponižnemu srcu: »Jezus, iz srca ponižni, sprejmi bogoljubne prošnje, zveličaj 

tudi tiste, ki ti služijo!« Jezus iz srca ponižni, se pravi resnično ponižni, ki se nikoli ne povišuje. 

To je ponižnost iz božje modrosti. Evangelist Luka pravi: »Kdor se ponižuje, bo povišan.« V 

zvoniku stolne cerkve sv. Nikolaja v Murski Soboti je med petimi zvonovi najstarejši zvon 

»cis« iz 14. stoletja. Na njem je nečitljiv gotski napis, ki pa je izpisan na inventarju iz leta 

1880. Zapisano je, da je ta zvon zelo obrabljen, vendar zvoni s čistim, jasno donečim glasom. 

Na njem se je nekoč dalo prebrati latinski napis: Chrystus Rex ecce verus homo factus est. Ta 

se v slovenščini glasi: Kristus Kralj, glej, je postal pravi človek. Izpostavljene črke kronograma 

dajejo letnico 1340.  

V moskovskem Kremlju pa najdemo največje čudo: »car-zvon« iz začetka 18. stoletja. Prava 

železna pošast: visok je 5 m in 87 cm, premer nekoliko manj kot 7 m, težak pa nekaj manj kot 

212 ton. Velikanu se ni dobro godilo: ker je livarski mojster Ivan Motorin prej umrl,  je delo 

dokončal njegov sin Mihail. Ob velikem požaru v Kremlju se je leta 1737 od zvona odlomil 11 

ton težak kos.  Tak je ostal do danes. Gora kovine, ki nikoli ni služila svojemu namenu. Služi 

samo kot turistična atrakcija. Ob njem lahko pomislimo tudi, da se preveč »bahave« stvari 

slabo končajo in da je največja veličina v ponižnosti.   

Mali skromni zvon v zvoniku soboške cerkve pa že stoletja služi svojemu namenu s svojim 

žlahtno donečim glasom. Kremeljski velikan pa nas spominja kvečjemu na staro, žalostno 

Rusijo in na strašanske morije skozi njeno zgodovino, prepleteno z vsemi negativnimi 

človeškimi lastnostmi, ki so značilne za trinoge, kakršen je bil na primer Ivan Grozni.  Že 

njegov vzdevek kaže na to, kako si je »pridobival srca« svojih podanikov. 

Jezusovo srce pa kliče naša srca na drugačen način.  Njegovo srce je bilo dovzetno za vse, ko 

je bil še otrok. In ko je kot delavec pomagal tesariti svojemu krušnemu očetu.  Njegovo srce 

je bilo sočutno do vseh, ki so bili potrebni pomoči. Pomagal je bolnikom in onemoglim. 

Njegovo srce je bilo občutljivo, ko je dvigal padle in zaničevane ter od vseh zavržene. 

Njegovo srce je poganjalo kri čudežev in ozdravljenj. Prenašalo je težke in grde obsodbe s 

strani veljakov in »pobožnih« judovskih voditeljev. Njegovo srce je trpelo, ko je na ramenih 

nosil grehe vsega sveta. Jezus nosi v svojem srcu vsakega izmed nas. Tako neskončno 



usmiljeno in dobrotljivo je njegovo srce! K njemu nas kliče mesec, ki je pred nami. Naši 

»srenjski« zvonovi nas vseskozi prijazno vabijo, da bi naša srca posvečevali po Jezusovem in 

Marijinem srcu. Bodimo v tem mesecu Bogu v veselje in sebi v zveličanje!    

SVETE MAŠE 

13. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + Franc in Ivana ROZMAN 

14. 6. Torek 19.30 St. Fužina +Janez REPINC (SF) 

15. 6. Sreda 19.30 župnišče + starši in bratje TALER (Boh. Bistrica) 

16. 6. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu. 

17. 6. Petek 
 

10.30 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
+ Marko FRELIH (SV 81) 

18. 6. Sobota 19.30 župnišče +Marija in Ludvik ČERNE (SV 103) 

19. 6. Nedelja 
12. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
10.00 žup. c. 
19.30 St. Fužina 

Za farane. 
+Franc FRELIH (Č) 
Za +brata, sestro in starše LUPŠE (po namenu SF 
168). 

20. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + BREGARJEVI (J 19) 

21. 6. Torek 19.30 St. Fužina +Rozalija in Jože CERKOVNIK (SF 116) 

22. 6. Sreda 19.30 župnišče + Franc PEKOVEC (Studor 21), 30. dan 

23. 6. Četrtek 7.00 župnišče Po  osebnem namenu. 

24. 6. Petek 10.30 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
+ Franc PEKOVEC (Studor 21), po namenu sosedov 

25. 6. Sobota 19.30 župnišče +Micka MLAKAR ( SV 111), po namenu Angelce 

26. 6. Nedelja 
13. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
10.00 Sveti Janez 
19.30 Stara Fužina 

Za farane. 
+ TIČARJEVI (Ribčev Laz 135) 
+ HLIPOVA Slavka (SF 121) 

27. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + Jožef ČUDEN (Č) 

28. 6. Torek 19.30 St. Fužina + Jožef ARH (30. dan) 

29. 6. Sreda 19.30 župnišče + Peter LONCNAR in vsi + UŠINOVI (Studor 33) 

30. 6. Četrtek 7.00 župnišče. Po osebnem namenu. 

1. 7. Petek 10.30 dom 
19.30 župnišče 

Po osebnem namenu. 
+ Andrej HODNIK  (SV 71) 

2. 7. Sobota 19.30 župnišče Za svetost in stanovitnost duhovnikov in redovnikov. 

3. 7. Nedelja 
14. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
9.00 Stara Fužina 
11.00 Sv. Duh 
16.00 Uskovnica 
19.30 Jereka 

Za farane. 
Za vse vaščane Stare Fužine.   
+ Barbara GRM (SV) 
+Janko JENSTERLE in vsi + GALETOVI 
Po namenu za srečno smrt. 

 

DOGAJALO SE BO: 

29. 6 in 1. 7.: OBHAJANJE STAREJŠIH IN BOLNIH V NAŠI ŽUPNIJI. 

POČITNIŠKE SVETE MAŠE NA USKOVNICI IN PRI SVETEM DUHU: Počitnice se bližajo, s tem 

pa tudi čudoviti dnevi in prihod turistov. Sprejemam svete maše za v Uskovnico, ki bodo v 

juliju in avgustu vsako nedeljo ob 16h, in svete maše pri Sv. Duhu, ki bodo vsako nedeljo ob 

11h, prav tako v juliju in avgustu. Sveta maša v župnijski cerkvi pa bo prestavljena na 9. uro. 

Ta urnik velja od 3. 7. do 28. 8. 

JANEZOVA NEDELJA: 26. 6. bo sv. maša ob 10h v cerkvi svetega Janeza Krstnika, kjer bomo 

imeli žegnanje. 



PAVLOVA NEDELJA: Letos bo Pavlova nedelja izjemoma pozneje, kot je bila v prejšnjih letih 

(zaradi birme in »hitrega« dogajanja v župniji). Obhajali jo bomo 3. 7. ob 9. uri.  

ORATORIJ 2016: Naši mladi animatorji tudi za letos pripravljajo oratorij, ki bo potekal od 24. 

do 28. avgusta. Prijave zbiramo takoj. Omogočimo otrokom, da bodo pozitivno preživeli 

počitnice! 

POSLOVILA STA SE: Franc PEKOVEC, roj. 10. 10. 1949, Studor 21; Jože ARH, roj. 19.2.1936, 

Stara Fužina 189. 

BOG, DAJ JIMA VEČNI MIR IN POKOJ IN VEČNA LUČ NAJ JIMA SVETI! 

BOŽJI OTROK JE POSTALA:  Anamarija KOROŠEC, Jereka 43. MOLIMO ZA NAŠO NOVO 

ČLANICO IN NJENO DRUŽINO! 

 
 
 
 
SMEH PRIPOROČAMO 

 

Zjutraj se dva kmeta pogovarjata: »Ali veš, da je včeraj blondinka požgala radio?« »Zakaj pa?« 

»Da bi slišala radio OGNJIŠČE!« 

»Vlado, zakaj si tako žalosten?« »Bral sem knjižico, ki ima žalosten konec.« »Katero knjižico?« 

»Hranilno!«  

V gosteh leta 1986: »Dober dan, kako ste kaj, kako kaj zdravje? V gosteh leta 2016: »Dober dan, 

mi lahko poveste geslo za Wi Fi?« 

 

POBARVANKA 



 
 

 
 

 

 

 

 


