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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

VEČINA LJUDI HOČE
spremeniti svet, le sebe ne.
Drugi se morajo spremeniti.
Tisti tam zgoraj, pravijo oni spodaj.
Tisti tam spodaj, pravijo oni zgoraj.
Moški, pravijo ženske.
Ženske, pravijo moški.
Začenjamo groziti in izvajati pritisk.
Ne moremo razumeti, da nihče nima pravice
siliti drugih, da bi se spremenili.

Kdor hoče ljudi spremeniti s silo, je diktator.
Človek je edino bitje, ki zmore spremeniti samega sebe.
In edino tako spreminja tudi način
življenja in sobivanja z ljudmi.
Družbene strukture se same ne morejo spremeniti,
saj temeljijo na ljudeh,
ki jih ustvarjajo in ohranjajo.
Če se ne spremenijo ljudje, se ne spremeni nič.
Spremeniti svet?
To skušam vedno znova – pri sebi!

Z molitvijo se lahko spremenimo. Oktober je molitev rožnega venca. Vzemimo 
ga zares in prosimo Boga, naj nas nauči moliti. Vztrajajmo v molitvi!

št.378. 10. 2017



Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

SVETE MAŠE
9. 10. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marija SMUKAVEC
10. 10. Torek 19.30 St. Fužina + BUNDROVI (SF 100)
11. 10. Sreda 19.30 župnišče + Frančiška Langus, obl. (Ribčev Laz 132)
12. 10. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu.
13. 10. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Silvestra Gartner 
+ Janez Arh, 7. dan

14. 10. Sobota 19.30 župnišče + Marija in Peter Fischer (SF 118)
15. 10. Nedelja

28. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Frančiška DOBRAVEC (Č 32)
+ Frančiška BOLTAR (SF 65)

16. 10. Ponedeljek 19.30 Jereka + ŠOŠTARJOVI
17. 10. Torek 19.30 St. Fužina Za vaščane Stare Fužine in Studora.
18. 10. Sreda 19.30 župnišče + BERTOVČOVI (Č 56)
19. 10. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu.
20. 10. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Janko SODJA in + VANGOSOVI (Č 60)

21. 10. Sobota 19.30 župnišče + ZALTA in + BLAŽOVI (SV 42)
22. 10. Nedelja

29. nedelja 
med letom – 
misijonska

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Tine ŠTENDLER (po namenu Galetovih)
+ Cilka ČUDEN (po namenu molitvene 
skupine sv. Uršule)

23. 10. Ponedeljek 19.30 Jereka + Cilka ČUDEN (po namenu sosedov)
24. 10. Torek 19.30 St. Fužina + Tine ŠTENDLAR (po namenu Boštjana in 

Danijele Štendler)
25. 10. Sreda 19.30 župnišče + MEŽNARČKOVI (SV 40)
26. 10. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
27. 10. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Marija SMUKAVEC (po namenu Johane 
in Cilke)

28. 10. Sobota 19.30 župnišče + Angela in Jože SODJA (Č 35)
29. 10. Nedelja 

30. nedelja 
med letom ‒ 
žegnanjska

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Pavel URŠIČ (po namenu Godbe Bohinj)
Za + starše in vse + MƎKVAVOVE (SF 129)

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 in po vsaki sveti maši. Lahko tudi po do-
govoru.

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

14. 10. ob 20h bomo v župnišču imeli premiero filma Goreči škof. Film na igrano 
dokumentaren način predstavi nadškofa Vovka. Med nami bosta tudi gosta: režiser 
David Sipoš in scenarist Rok Andres. Lepo vabljeni na predstavitev zelo lepega 
filma.

PRESTAVITEV URE NA ZIMSKI ČAS: 29. 10. bomo prestavili »čas« za eno uro 
nazaj. Od te nedelje dalje bomo imeli svete maše: med tednom, zvečer ob 18h; v 
Stari Fužini pa ob nedeljah ob 18.30.

OBNOVA STREHE NA CERKVI SVETEGA PAVLA IN SVETEGA DUHA
Prekrivanje streh naših dveh podružnic lepo napreduje. V kratkem bodo dela 

končana. Z vašo pomočjo smo zbrali 12 037 evrov. Hvala vsem, ki darujete nese-
bično in prostovoljno. Kdor želi karkoli prispevati, lahko osebno izroči župniku, ali 
odda v nabirki ali pa nakaže na TRR: SI56 1917 0500 3343 924 (DBS d.d.). To je vaša  
prostovoljna odločitev. Hvala vam!

KATEHUMENAT: katehumenat je poseben tečaj, na katerem se odrasli priprav-
ljajo na prejem zakramenta svetega krsta in svete birme. Katehumenat se bo odvi-
jal v naši župniji. Če je kdo med vami, ki bi rad prejel sveti krst ali katerega izmed 
drugih zakramentov, naj se oglasi pri župniku. Posredujte to povabilo naprej! Pova-
bite vaše sosede in prijatelje h katehumenatu.

ČIŠČENJE CERKVE: 14. 10., Stara Fužina in Studor;  21. 10. Stara Fužina in Stu-
dor; 28. 10. Srednja vas.

POSLOVILA STA SE: Frančiška STRGAR, rojena 5. 3. 1934; Tine Štendler, rojen 10. 
1. 1939. Bog naj jima da večni mir in pokoj!

SMEH PRIPOROČAMO
Peter je v nočnem lokalu srečal svojega 
osebnega zdravnika. Ta mu je jezno dejal: 
»Razložite mi naslednje: pred kratkim sem vam 
napisal recept za uspavalne tablete, vas pa 
sem v zadnjih dneh že trikrat videl v nočnem 
lokalu!« »To pa ja ni nič posebnega!« mu je 
odgovoril Peter. »Tablete so za mojo ženo!«

Mihec bere knjigo. Ko mama vidi naslov knjige, 
ga vpraša: »Mihec, zakaj bereš knjigo o vzgoji 
otrok?« 
»Nadziram, ali me pravilno vzgajata!«



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 TA PRIDNE

»Oh, Francka, ali ste bolni? Dopoldne 
je k vam prišel zdravnik, popoldne pa 
duhovnik.«
»Draga soseda, jaz gledam, kako k 
vam hodijo častniki in vojaki, pa vas 
ne sprašujem, ali je morda v vašem 
stanovanju izbruhnila vojna!«

»Mladi mož, zaposlili vas bomo 
na delovno mesto pomočnika 
generalnega direktorja. Je še kakšno 
vprašanje?« »Ne. Hvala, oče!«


