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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

KOMAJ ČAKAM, DA BO ŠOLA
Ta stavek je tako lepo slišati iz ust 

otroka, vendar je takih otrok zelo malo. 
Večino časa poslušam: »Oh, že spet ta 
šola!« Tako s strani otrok in tudi star-
šev. Vem, je težko. Vedno pomislimo na 
to, da je pred nami dolgo obdobje, celih 
deset mesecev »dolgočasnega« učenja 
in nenehnega prevažanja in domačih 
nalog in ocenjevanj in zahtevnih uči-
teljev in učiteljic. Nenazadnje je tu še 
župnik s svojimi zahtevami. In če seštejemo vse skupaj, si mislimo, kaj nam je 
treba tega trpljenja in mučenja. Tudi sam sem včasih tako razmišljal. Kaj pa 
danes? Spoznal sem, da stvari, ki mi niso všeč, naredim z veseljem, če se pot-
rudim. Kar delam z veseljem, delam lažje in bolj zagreto. 

Šola in župnija sta za nas zastonjski dar! Darila pa bi morali sprejemati 
z veseljem. Kar nekaj učiteljic in učiteljev poznam in za vsakega izmed njih 
lahko mirno potrdim, da želijo našim otrokom dati čim več in jih imajo iskreno 
radi. Pripravljajo jih tudi za življenje. Enako lahko trdim zase kot duhovnik, ki 
poučuje vaše otroke. Nihče od nas ne želi, da bi bilo to breme, ki je naporno. 
Želimo, da bi bila to priložnost, da bi iz sebe nekaj naredili. 

Človek je kot drevo, ki raste v zemljo in nebo. Tej rasti pomagata šola in 
župnija. Vendar samo pomagamo staršem. Vi starši ste tisti, ki spremljate otro-
ke pri njihovem vsestranskem napredku. Sami najbolje veste, kako  svojo rast 
sprejemajo vaši otroci.  S svojimi spodbudami, zgledi in vztrajnostjo opogu-
mljate otroke, z bi z veseljem sprejemali vse dobre izzive, ki jih jim ponujata 
šola in župnija.

Področje duhovnega je še malo bolj kompleksno. Vera je dar, ki jo otroci 
dobijo preko staršev. Župnija pa je pomoč, da se ta vera krepi in raste v pravo 
smer. Da postane človek zdrava oseba s trdno duhovno oporo in z zdravim 
pogledom nase, na družbo in Boga.

Na vas se obračam s prošnjo, da se z veseljem lotite šolskega in veroučnega 
leta. Starši čim več sodelujte s šolo in z župnijo. To je največ, kar lahko daste 
vašim otrokom in tudi sebi. Naj bo naše šolsko in veroučno leto 2017/18 čim 
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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

bolj uspešno in blagoslovljeno. Naj nam pri tem pomaga naš nebeški Oče na prip-
rošnjo Device Marije in svetega Martina.

SVETE MAŠE
28. 8. Ponedeljek 19.30 Jereka + SODARJOVI (Č 16)
29. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Lojzka CVETEK (SF 49)

30. 8. Sreda 19.30 župnišče + Alojz VONČINA, po namenu Andreje Rozman
31. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu.
1. 9. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Slavko GRM (SV 3)

2. 9. Sobota 19.30 župnišče + MEČNJEKOVI (SF 202)
3. 9. Nedelja

22. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Mirko JERŠIČ (Č 69)
+ Francka in Franc KOROŠEC (SF 47)

4. 9. Ponedeljek 19.30 Jereka + starši VORŠIČ (J 4B)
5. 9. Torek 19.30 St. Fužina + France ŠTROS (SF 168)
6. 9. Sreda 19.30 župnišče + Cecilija MIKELJ, po namenu Pirnatovih
7. 9. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu.
8. 9. Petek

MALI 
ŠMAREN

10.00 žup. c.
10.00 Dom
16.00 Podjelje
19.30 župnišče

+ Franc ŽMITEK
Po namenu.
+ Marija SMUKAVEC po namenu Marije Cerkovnik
+ Silva GARTNER, po namenu sosedov

9. 9. Sobota 19.30 župnišče + Marija SMUKAVEC, po namenu Zg. Švicovih (SV 18)
10. 9. Nedelja

23. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Silva GARTNER
+ družina ARH (SF 201)

11. 9. Ponedeljek 19.30 Jereka + Stane DOBRAVEC in + starši (Č 18)
12. 9. Torek 19.30 St. Fužina + Jože MENCINGER (SF 254)
13. 9. Sreda 19.30 župnišče + Marica STARE in vsi +HRIBARJEVI (SV 90)
14. 9. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
15. 9. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Alojz VONČINA 

16. 9. Sobota 19.30 župnišče + Minka ČADEŽ, 30. dan
17. 9. Nedelja 

24. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ TOMAŽKOVA Cilka iz Češnjice
+ Jože ROZMAN, 5. obl. (SF 161)

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.

V ponedeljek, 4. 9. začnemo z rednim veroukom. Verouk bo po naslednjem 
urniku (možni so še časovni zamiki):

1. RAZRED  PONEDELJEK  12.30 (pred šolo)  
2. RAZRED  PONEDELJEK  13.20 (pred šolo)
3. RAZRED  TOREK    12.45
4. RAZRED  TOREK   13.30
5. RAZRED  PONEDELJEK  15.00
6. RAZRED  TOREK   15.00
7. RAZRED  PONEDELJEK  15.50
8. RAZRED   TOREK   15.50
9. RAZRED  PONEDELJEK  16.45
Prispevek za verouk je: učbenik 10 evrov, delovni zvezek 6 evrov, prispevek za 

verouk 15 evrov.

Tudi letos bomo imeli redna srečanja za starše. Ta se bodo začela v oktobru. 
Veselim se našega druženja. 

Letos bomo imeli tudi posebne večere za moške, kamor ste vabljeni vsi moža-
karji naše župnije. Tudi ta srečanja bomo začeli v oktobru.

Novost v letošnjem letu je češčenje pred najsvetejšim v sodelovanju z veroučno 
šolo. Več o tem bodo otroci izvedeli pri verouku. 

MLADINA: (SKUPINA): SOBOTA, ob 20h;
OTROŠKI ZBOR: SREDA, ob 16h do 18h;
MINISTRANTI od 1. – 4. razreda: PETEK, ob 15h;
MINISTRANTI: od 5. – 9.razreda: SOBOTA, ob 9h;
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM: VSAK PETEK POL URE PRED VEČERNO SVETO 

MAŠO.

Imam srčno željo, da bi kar najlepše sodelovali! In se vsi potrudili ter redno 
prihajali k nedeljskemu in prazničnemu bogoslužju ter se udeleževali srečanj, ki 
so namenjena za nas vse.

SREČANJE ČLANOV ŽPS:  petek, 15. 9., ob 20h v župnišču. MALI ŠMAREN: 8. 9., 
na praznik Marijinega rojstva bosta dve sveti maši. Ena bo ob 10h v žup. cerkvi, 
druga pa ob 16h v Podjelju pri kapelici svetega Martina.

V soboto, 16. 9., organiziramo izlet na vseslovenski festival mladih v Stično. 
Prijave zbiram takoj. Odhod ob 7h zjutraj. Prihod ob 19h.  Festival je namenjen 
vsem mladim od šestnajstega leta dalje! Toplo priporočam!

V nedeljo, 24. 9, bomo imeli ob 10h policijsko sveto mašo. Sveto mašo bo ob 
somaševanju vodil novomeški škof Andrej Glavan. Letos bomo že trinajsto leto v 
naši župniji gostili policiste iz vse Slovenije. Zopet se obračamo na vas za pomoč 
pri organizaciji. Hvala vam!



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

OBNOVA STREHE NA CERKVI SVETEGA PAVLA IN SVETEGA DUHA
V letošnjem letu moramo nujno zamenjati leseni kritini na strehah cerkve sve-

tega 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 dobimo čim več«. Stroški bodo znašali okoli 34.000,00 evrov 
(macesnova hlodovina, žaganje, gradbeni oder, odkrivanje in prekrivanje 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 prilo-
žite denar. Vsak dar bomo zabeležili in bo tudi na voljo za pregled.

To je tudi del naše skupne odgovornosti, da poskrbimo za naše sakralne kultur-
ne 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 šestinpetdesetimi dobrotniki zbrali 8560 evrov. Hvala za vaš dar.

ČIŠČENJE CERKVE: 9. 9., Srednja vas; 16. 9., Češnjica; 23. 9., Češnjica.
POSLOVILA SE JE: Minka ČADEŽ, roj. Kuščar, rojena 5. 8. 1958. Bog naj ji da večni mir 
in pokoj!

SMEH PRIPOROČAMO
Ponedeljek je božja kazen za tisto, kar si delal 
med vikendom.

Dve babici, stanujoči v domu starejših občanov, 
se pogovarjata: 
»Marija, veš, pes mi je poginil.« 
»A res?! Moje sožalje, kako je že bilo ime temu 
cucku?« 
»Ne vem, se je bolj mož ukvarjal z njim.«  
“Aha, ja kako pa je bilo ime tvojemu pokojnemu 
možu?« 
»Ne vem, se je bolj pes ukvarjal z njim.«

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


