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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

RADI BI VIDELI JEZUSA 
Pred dnevi, med poučevanjem vero-

uka, so mi otroci izrazili dvom. »Jezus 
je mrtev,« so mi rekli, »saj ste nam na 
filmu pokazali, kako je umrl, … križal 
so ga. Vstal pa ni še nihče.« Odgovoril 
sem, da je Jezus vstal od mrtvih. Eden 
izmed fantov mi je odgovoril: »Župnik, 
če je on vstal od mrtvih, zakaj pa moj 
dedek ni?« To je bil zelo globok po-
govor v prvem razredu. Pogovor sem 
napeljal tako, da bi otroci razmišljali, 
kako bi bilo »fajn« videti Jezusa. Kje ga 
lahko vidimo? Radi bi videli Jezusa. Ali 
si lahko želimo še kaj bolj svetega in 
koristnega? Da bi radi videli Jezusa, je 
nebeška želja, pravi božji dar. Je začetek 
svetosti. Rad bi videl Jezusa … Veliko 
načinov je, kako ga lahko vidimo.

Številni prebirajo evangelije in stra-
stno preučujejo Jezusa, v njem pa vidijo 
samo izjemnega, prizadevnega človeka 
in nič več. Ubožci! Ostajajo na površju, dejansko ne vidijo resničnega Jezusa. 
Rad bi videl Jezusa …, ne le s telesnimi, temveč tudi z duhovnimi, z vero razsvet-
ljenimi očmi; z živo in gorečo, dejavno vero bi ob božji pomoči rad prodrl čim 
globlje v Jezusa, Boga in Odrešenika.

Radi bi videli Jezusa, a ga moramo in moramo gledati v ubogih, bolnih in 
nesrečnih. Moramo ga videti v vseh svojih bližnjih, ki z nami živijo. Radi bi videli 
Jezusa, on pa je Bog in le čisti v srcu lahko gledajo Boga. Čisti v srcu: čiste duše, 
ki se varujejo vsakega greha, vsega, kar jih lahko znotraj umaže. Iskreni ljudje, 
ki resnično, preprosto iščejo Jezusa. Ljudje, ki se čistijo z žrtvovanjem in odpo-
vedjo, ki so prozorna ogledala, v katerih odseva Bog. Sem tudi jaz med njimi? 
Ali se vsaj trudim, da bi bil med njimi?

Pogani so se obrnili na apostola Filipa, da bi jih on vodil k Jezusu. Tudi mi 
se moramo obrniti na nekoga, ki nam lahko pokaže Jezusa in nam ga lahko 
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predstavi. Kdo je boljši kot Marija? Ona je vedno pripravljena, da nas povede k svo-
jemu božjemu Sinu. Ona je najboljša, najbolj zanesljiva pot, ki vodi k Njemu.

Ko me ona predstavi, se ne morem bati, da bi me Jezus zavrnil.
Jezus se včasih rad skriva. Želi, da ga iščem, da ga iščem vztrajno in zvesto. Rad 

preizkuša mojo ljubezen. O da bi ga videli, krotkega in veselega ob svoji zadnji uri, 
ko nas bo prišel sodit. 

Vedno z veseljem v življenju iščimo Njega. 

SVETE MAŠE
15. 5. Ponedeljek 19.00 Jereka + KAJŽARJOVI in + Stane PLATIŠA (Zg. 

Podjelje 15)
16. 5. Torek 19.00 St. Fužina + Pavel URŠIČ in Štefka JAZBAR (po 

namenu Ingrid)
17. 5. Sreda 19.00 župnišče Na čast svetim Jezusovim ranam za 

spreobrnjenje nevernih.
18. 5. Četrtek 19.00 župnišče + Franc GRM (SV 17), 10. obletna
19. 5. Petek 10.00 Dom

19.00 župnišče
Po namenu.
+ Mirko SODJA in + MEDJOVI (Č 46)

20. 5. Sobota 19.00 župnišče + Franc HODNIK (SV 13)
21. 5. Nedelja,

6. velikonočna,
nedelja turizma

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

19.00 St. Fužina

Za farane.
+ Franc HRIBAR in + starši (J 1)
+ Janko Jensterle, + GALETOVI in + 
Stanko MEDJA, 3. obl. (Č 2a)
+ Jože TANCAR, 30. dan
+ Slavko in vsi + HTOROVI (SF 135)

22. 5. Ponedeljek
Prošnji dan

19.00 Jereka + Stanko MIKELJ, obl. (Č 31 a) 

23. 5. Torek
Prošnji dan

19.00 St. Fužina + Franc PEKOVEC (Studor 21)

24. 5. Sreda
Prošnji dan

19.00 župnišče + Franc ŽALEC (SV 42)

25. 5. Četrtek
Gospodov 
vnebohod

10.00 žup. c.
19.30 župnišče

Alojz LENAR 
Franc SODJA (SV 2), obl.

26. 5. Petek 10.00 Dom
19.00 župnišče

Po namenu.
+ Lucija COSIČ (SV 45)

27. 5. Sobota 19.00 župnišče + BREGARJOVI (J  19)
28. 5. Nedelja,

7. velikonočna,
Pavlova nedelja

7.00 župnišče
10.00 St. Fužina
19.30 Jereka

Za farane.
+ Jože ARH (SF 189)
+ Štefan GOLOB (Č 48 a), obl.

29. 5. Ponedeljek 19.00 Jereka + Valentin HRIBAR (J 42)
30. 5. Torek 19.00 St. Fužina + Jože TANCAR (po namenu Urhovih 

izpod Studora) 

31. 5. Sreda 19.00 župnišče + ŽVABOVI (SV 28)
1. 6. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
2. 6. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Marija PREŽELJ; Gabrijela ERLAH

3. 6. Sobota 19.30 župnišče + starši FRELIH in JERŠIČ 
4. 6. Nedelja 

BINKOŠTI
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Janez in starši STARE (Č 22)
Za + brata, sestro in starše LUPŠE (SF 168)

DOGAJALO SE BO
SPOVEDOVANJE: Sedaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi. 

V njej sem na voljo  vsako nedeljo od 9h do svete maše.

21. 5. PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA. OB 10H V ŽUPNISJKI CERKVI. 
OSEMNAJST OTROK IZ 3. RAZREDA BO PRISTOPILO V VRSTE ODRALSIH KRISTJA-
NOV IN V SVOJE SRCE PREJELO JEZUSA. NJIH IN NJIHOVE DRUŽINE PODPRIMO Z 
MOLITVIJO IN LEPIM ZGLEDOM.

22.5 do 25. 5.: bomo imeli prošnje dneve in tudi prošnje procesije. Pridite v čim 
večjem številu, da bomo skupaj prosilo Boga za vse potrebe našega kraja. 

25. 5.: Gospodov vnebohod. Poleg rednih svetih maš bo še sveta maša ob 10.00 
v župnijski cerkvi.

27. 5.: FARNO ROMANJE PO POTI JOŽETA PLEČNIKA. Odhod ob 7h iz Srednje 
vasi. Avtobus bo pobiral romarje po postajah od Ribčevega Laza naprej. Najprej 
se bomo ustavili v rojstni hiši Jožeta Plečnika, nato se bomo peš sprehodili po 
Ljubljani. Šli bomo mimo Križank, Narodne in univerzitetne knjižnice, na Prešernov 
trg, čez Tromostovje in v stolnico, kjer bomo imeli tudi sveto mašo in priložnost za 
sveto spoved. Po maši bo kosilo v Vodnikovem hramu. Po kosilu pa odhod proti lju-
bljanskim Žalam. Nazadnje se bomo ustavili še v Črni vasi; v Plečnikovi cerkvi bomo 
imeli šmarnično pobožnost. Nato se bomo odpeljali proti domu. V Bohinj bomo 
prispeli med 18. in 19. uro. Cena romanja je 25 evrov. Cena vključuje: vstopnino za 
ogled Plečnikove hiše, prevoz, kosilo. Farno romanje je kot družinski izlet, zato bi 
bilo lepo, če bi se ga udeležilo čim več članov iz posameznih družin. 

28. 5.: Bomo obhajali Pavlovo nedeljo. Ob 10.00 bo sveta maša v cerkvi svetega 
Pavla v Stari Fužini. 

31. 5. in 2. 6. (sreda in petek): Po vsej župniji bom obiskal vse ostarele in one-
mogle. Če je med vami še kdo, ki bi za praznike rad prejel sveto obhajilo, spoved in 
maziljenje, naj pokliče župnika.

2. junij (petek): Srečanje članov ŽPS.



Župnija Srednja vas v Bohinju 
Srednja vas 33
4267 Srednja vas v Bohinju
TRR: 19170-5003343924 (DBS)

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

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

3.6. izlet presenečenja za otroški pevski zbor angelčki. Odhod je ob 7h 
zjutraj.   

BOŽJI OTROCI SO POSTALI: Julija PINTAR, Srednja vas; Ana URH, Boh. Bi-
strica; Jernej BREŽAN, Podjelje; Nik ZUPAN, Jereka; Molimo za te otroke in 
njihove družine

SMEH PRIPOROČAMO
-Učiteljica je pri uri 
slovenščine na tablo napisala 
stavek: „Reven moški je 
umrl zaradi lakote.“ „Peter, 
kje je subjekt?“ je vprašala. 
„Verjetno na pokopališču!“

-Bolnik pride k zdravniku. Ta 
ga preiskuje 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 ZA TAPRIDNE


