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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

Z JEZUSOVO MATERJO MARIJO 
Našli so Dete in Marijo, nje-

govo mater. Kdor išče dobro 
zrno, ga bo našel v klasu. Kdor 
išče kakovostno zlato, ga bo 
našel v rudniku. Kdor išče Je-
zusa, ga bo našel pri Mariji. Če 
najdeš njo, boš gotovo našel 
tudi njega. Po steblu k cvetu. 
Kdor vzame cvet s steblom, 
je našel srečo in jo varuje. Je-
zus je cvet, Marija steblika. 
Če dobim Jezusa po Mariji, se 
počutim bolj srečen in ju bolj 
zanesljivo ohranim. Skrita sta v betlehemskem hlevcu in tudi v izgnanstvu v 
Egiptu. Najdem ju v nazareški hišici in na svatbi v Kani, prav tako pod križem 
kakor v vstajenjskem veselju. Ne moreš ju ločiti.

Ko so modri našli Dete z Marijo, njegovo materjo, so se njihova srca vzradosti-
la. Kakšen prizor! Nežna golobica nosi Orla stoletij. Zmeraj moram iskati Jezusa. 
Zato dosledno velja: poiskati moram najprej Marijo. Ko jo najdem, jo bom našel 
pri Njem. Kdor najde mene, najde življenje. To življenje je Jezus Kristus. Kako pa 
iskati Marijo? Da jo kličem. Mati nikoli ne presliši otroka, ki jo kliče. Še posebno, 
če je otrok v stiski ali se bojuje v nevarnosti. Kliči jo zopet in zopet kot otrok, ki 
uživa v ponavljanju ljubljenega maminega imena. Kliči jo z imeni, kakor so jo 
klicali svetniki, pa tudi sama Cerkev: Sveta mati Božja, … sveta devic Devica, ... 
Sedež modrosti, … pribežališče grešnikov, … Kako ne bi slišala mojih vzklikov, če 
jo kličem z vsemi svetniki? Zlasti pa, če kličem jaz, revež, njo, ki je Mati usmiljenja!

Ni pa dovolj, da bi jo le klicali in rotili. Nujno je, da me ohrabri in jo spozna-
vam v njenem življenju in v krepostih. V otroku se morajo razbirati materine 
poteze.

Potrebno je, da me spodbudi, da jo posnemam.
In ljubim! Moja Mati je. Kako je ne bi imel rad?
Ljubezen do nje me bo vodila po najbolj zanesljivi poti k ljubezni do Jezusa. 

K Jezusu po Mariji! Od sveta k stebliki.
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Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

SVETE MAŠE
7. 8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Pavel DOBRAVEC, 4. obl. (Č 18)
8. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Cecilija Mikelj, po namenu Belharja
9. 8. Sreda 19.30 župnišče + Albin KONAVEC (SV)
10. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu.
11. 8. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Janez MARKELJ, 1. Obl. (Č 12) 

12. 8. Sobota 11.00 Vogar

19.30 župnišče

Za vse žive in pokojne železničarje  
in planince.
+ Franc SODJA
+ Jože in Ida DEŽMAN

13. 8. Nedelja
19. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
9.00 žup. c.
11.00 Sveti Duh
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Frančiška ODAR (SV 81)
+ Blaž DEBEVEC
+ Andrej in Cecilija HODNIK (SV 71)
+ ŠTEFLETOVI (Studor 39)
+ Cecilija MIKELJ, 30. dan

14. 8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Angela HRIBAR (Č 31)
15. 8. Torek

MARIJINO 
VNEBOVZETJE

7.00 župnišče
9.00 žup. c.

11.00 Sveti Duh

16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Edvard Jožef CVETEK (po namenu  
Zg. Švicovih in Majnikovih)
+ Marija BLAŽIN in Frančiška KENDA  
(po namenu
Studor 29)
+ ŠOŠTARJOVI (SF 29)
+ Jože ROZMAN, 5. obl. (SF 161)

16. 8. Sreda 19.30 župnišče + Pavla SMUKAVEC, 4. obl. (J 4) 
17. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu.
18. 8. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ starši GUMZEJ (SV 105)

19. 8. Sobota 19.30 župnišče + Silva GARTNER (30. dan)
20. 8. Nedelja

20. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
9.00 žup. c.
11.00 Sveti Duh
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Janez SMUKAVEC in + MEDJOVI (J 13)
+ TIČARJEVI (Rib. Laz 135)
Vsi + ŽVANOVI, po namenu Majde (SV3)
+ Jože HORVAT, 1. obl.

21. 8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marija SMUKAVEC, 30. dan
22.8. Torek 19.30 St. Fužina + GAŠPERINOVI in Štefka JAZBAR (SF 24)
23. 8. Sreda 19.30 župnišče + Marija Smukavec (družina Beratovc)
24. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
25. 8. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ FRANČIŽOVI, po namenu Minke  
iz Arabije (Č 27)

26. 8. Sobota 19.30 župnišče + Alojz KOROŠEC (J 43)

27. 8. Nedelja 
21. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
9.00 Uskovnica

11.00 Sveti Duh

16.00 Uskovnica

19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Roman CVETEK in + Marija (SV 97)
+ družina UMEK
V zahvalo.
+ družini ŽAGAR in ODAR (SF 113)
Po namenu PODLIPNJEKOVIH za pokojne 
sorodnike.
+ Anton ZUPANC (SF 103)

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

sem na voljo vsako nedeljo od 8h do svete maše in po vsaki sveti maši. Lahko tudi po 
dogovoru.

Vsak petek ob 19h imamo v župnišču češčenje Svetega Rešnjega telesa. Molili bomo 
za potrebe župnije, Cerkve in družine.

USKOVNIŠKA nedelja, žegnanje na Uskovnici pri Marijini kapelici: 27. 8. bo sveta maša 
pri kapelici ob 9. uri. Pri maši bodo prisotni vsi otroci in animatorji oratorija. Po maši bo 
pogostitev. Na to nedeljo ne bo svete maše v župnijski cerkvi.

19. – 31. 8. nas bo obiskal kip Fatimske matere Božje. Letos je 100. obletnica Fatim-
skih skrivnosti. V tem kraju se je sredi vojne vihre, 13. maja 1917, prvič prikazala Marija 
trem pastirčkom. Obenem bo minilo 300 let od kronanja svetogorske Marijine podobe. 
Leto bo na svetovni ravni na poseben način zaznamovala 500. obletnica začetka prote-
stantizma. Tudi v krajevni Cerkvi se spominjamo nekaterih okroglih obletnic.

Sredi prve svetovne vojne, ki je s soško fronto globoko zarezala tudi v naš narod, 
je iz oddaljene Portugalske posijal žarek upanja vsem trpečim. V Fatimi se je 13. maja 
1917 prvič prikazala Marija trem otrokom: Luciji, Jacinti in Frančišku. Njeno sporočilo je 
bilo preprosto; vse verne je povabila k vztrajni molitvi, k notranjemu spreobrnjenju in k 
zadoščevanju za lastne grehe in za grehe sveta. Prikazovanja so se vrstila vsak mesec 
do oktobra. Ta jubilej bo zaznamoval tako vesoljno kot našo krajevno Cerkev. Kip nas bo 
klical k molitvi v cerkev svetega Janeza Krstnika. Vabljeni!

V tednu od 21. 8. – 24. 8. vabljeni starši k vpisu vaših otrok v prvi razred veroučne šole. 
ORATORIJ 2017
Naši animatorji vabijo vse otroke na Oratorij 2017. Oratorij bo potekal od 22. do 27. 

avgusta na župnijskem dvorišču in v okolici Doma sv. Martina. Tema letošnjega oratorija 
je Marija. Prispevek za šestdnevni program znaša: 1. otrok 15 €, 2. otrok 10 €, 3., 4., 5. otrok 
itd. pa 5 €. Letos je nekaj sprememb pri oddaji prijavnic. Prijavnice oddajte g. župniku. 
Zbiramo jih do vključno nedelje, 4. junija 2017. Kdor prijavnice ne bo oddal pravočasno, 
se bo še vseeno lahko udeležil oratorija, vendar ne bo dobil majice. 

MIRABILANDIJA: izlet za mlade, ministrante, angelčke in njihove starše. Odhod bo 28. 
8. ob 3. uri izpred župnišča. Prijave zbiram do 13. 8. 2017. Cena za ministrante, mladince 
in angelčke je 50 evrov, za ostale pa 65 evrov.

SVETA MAŠA NA VOGARJU: v soboto, 12. 8., imamo ob 11h sveto mašo na Vogarju za 
vse žive in pokojne planince. Po maši bo prijetno druženje. POVEJTE NAPREJ!



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

POBARVANKA ZA TAPRIDNE

SVETA MAŠA NA VELEM POLJU: v soboto, 19. 8, imamo sveto mašo za vse 
žive in pokojne pastirje. Sveta maša je ob 11. uri. Po maši bo prijetno druženje. 
Skupni odhod ob 7.00 iz parkirišča na Pokljuki. POVEJTE NAPREJ! 
OBNOVA STREHE NA CERKVI SVETEGA PAVLA IN SVETEGA DUHA
V letošnjem letu moramo nujno zamenjati leseni kritini na strehah cerkve svetega 

Pavla v Stari Fužini in Svetega Duha ob jezeru.
Celoten projekt je kar obsežen in z njim so povezani tudi stroški. Gledali smo na to, 

da »čim ceneje čim več dobimo«. Stroški bodo znašali okoli 34.000,00 evrov (macesnova 
hlodovina, žaganje, gradbeni oder, prekrivanje in odkrivanje strehe, transport, davek itd.). 
Ta znesek velja za obe cerkvi skupaj.

Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč. Želim, da je akcija čim bolj pregledna. Zato je 
pred vami obrazec, kamor se lahko vpišete, napišete vaš prispevek in priložitedenar. Vsak 
dar bomo zabeležili in bo tudi na voljo za pregled.

Mislim, da je to tudi del naše skupne odgovornosti, da poskrbimo za naše sakralne 
kulturne spomenike. Moramo jih ohranjati in primerno vzdrževati. Vaš prispevek lahko 
daste v priloženo kuverto. Ali pa ga nakažete na TRR: SI56 1917 0500 3343 924 (DBS 
d.d.). Do sedaj smo s 56 dobrotniki zbrali 5300 evrov. Hvala za vaš dar.

ČIŠČENJE CERKVE: 12. 8. Stara Fužina; 19. 8. Stara Fužina; 26. 8. Srednja vas 

SMEH PRIPOROČAMO
Gimnazijec rešuje križanko: 
osnovna šola (dve črki) : NE.

Mož pridrvi iz službe domov in vpraša ženo:
»Ali se je že začela nogometna tekma?«
»Ja, pred nekaj minutami.«
»Pa je že padel kak gol?«
»Ne, oba še stojita.«

Direktor stoji pred uničevalcem dokumentov s 
šopom papirjev v rokah. Mimo pride uslužbenka 
in vpraša: »Lahko kaj pomagam?«
Direktor: »Moja tajnica je na bolniški, pa ne 
vem, kako to deluje?«
»Preprosto,« pravi uslužbenka, »vtaknete 
papirje v režo in poženete stroj.«
Ko je stroj razrezal papirje, direktor reče: »Pa je 
res preprosto. In kje so zdaj kopije?«


