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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

RAZPRODAJE
Tudi sam spadam med 

tiste ljudi, ki v času raz-
prodaj obiskujejo trgovine. 
Trgovci  se  želijo znebiti 
določenih artiklov, da bi na 
police in obešalnike prišla 
nova oblačila. Zato starim 
znižajo ceno, da bi se jih 
laže znebili. Potrošniki pa to 

izkoristimo, da za nekaj odstotkov ceneje dobimo tisto, kar si zaželimo. Pa moram 
priznati, da je to zabavno.

Ob tem se mi zdi zanimivo razmišljati o postu, ki bi ga v nekem smislu lahko 
primerjali s časom razprodaj. 

Ja, 1. marca se začnejo razprodaje; tu mislim na posebni milostni čas, sveti 
postni čas. Čas, ki je najbolj ugoden za nas. Postni čas pomeni neke vrste duhov-
ne vaje za vso vesoljno Cerkev. To je nekaj velikega. Tudi razprodaje so pravza-
prav za nas potrošnike in trgovce nekaj dobrega. Tako je postni čas dober zame 
in za moje bližnje. Postni čas je dober za moje telo. »Nekaj duhovnega iz sebe 
narediti in ne samo sivi vsak dan voditi.« Če se udeležiš razprodaje, še ne pomeni 
da si zapravljivec. Kot tudi nisi pobožna cerkvena miš, če se postiš. Vsak normalen 
vernik katerekoli religije se posti. Ko se človek malo odpove, ostane več prostora 
za Boga. Če se v postnem času odločiš, da bi  storil nekaj dobrega, ostane več 
prostora za dobra dela in veselje srca. Ko se v postnem času malo ustaviš v mo-
litvi, narediš nekaj več za svojo dušo. 

Še nekaj zanimivega je pri razprodajah: na začetku se vsi zelo zaženemo, proti 
koncu razprodaj pa je vedno manj ljudi v trgovinah. Tako je lahko tudi s postom. 
Na začetku se navdušeno začneš postiti, ob prvem zapletu pa ga prekršiš. Kaj pa 
potem? Ali se »splača«  vstati in iti naprej? Ali reči, da bom drugo leto še enkrat 
poskusil? Post ni poskušanje, ampak je odločitev. Post ni tekma v »brezpadcih«, 
ni tekma, »kdo je močnejši od skušnjave«, ampak je tekma v vstajanju. Je tekma 
v vztrajanju. Duhovno življenje ni zmagovanje, ampak hoja naprej. Da ne bi sredi 
posta obupali s postno akcijo, vam »polagam« na srce: » Vztrajajmo!«

Tudi na razprodajah so oblačila večkrat razmetana zaradi »silnega« pomer-
janja. Post je prav tako neke vrste »razmetavanje« naše duše, da se potem lahko 
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vse na novo pospravi. Post je kot ponovno zlaganje posode v kuhinjskih omaricah. 
Vse ven, pobrisati prah in znova nazaj! 

Da ne bi kdo zdaj te primerjave vzel dobesedno, saj vsi vemo, da je post neprimer-
no  bolj pomemben od razprodaj. Tudi v duhovnem smislu lahko spreminja življenje, 
če ga jemljemo resno. Od posta je odvisno, kako bomo doživeli velikonočne praznike. 
Predlagam vam dvoje stvari: odločite se vsaj za »malo« osebno postno akcijo. Naj bo 
malo, a to vztrajno. Naj ne bo samo odpoved v smislu kulinarike in hujšanja, ampak 
naj bo v smislu dobrega dela: enkrat  tedensko se bom ustavil pri bolni sosedi ali pa 
obiskal nekoga v domu starejših. V postu si zadajmo tudi kakšno molitveno »nalogo«; 
na primer: vsako jutro bom zmolil O Gospa moja. Za nekoga, ki ne moli redno, je to 
lahko konkreten izziv. Naj bo post tudi v smislu: 40 dni brez kreganja med možem in 
ženo. 40 dni bom molil za bodočo ženo ali moža. Za otroke mogoče: 40 dni vedno z 
domačo nalogo. 40 dni bom ubogal starše. 

Torej možnosti je ogromno. Če ste kadilec in mislite, da boste nehali kaditi v 
postnem času, je to velika odločitev. Če pa se odločite zaradi Boga in da bi iz sebe 
nekaj narediti, vam lahko to tudi uspe. Svoje življenje boste spremeniti in ga tudi 
duhovno poglobili. 

Razprodaj se veselimo, a stokrat bolj se razveselimo postnega časa! Pa pogumno! 

SVETE MAŠE
20. 2. Ponedeljek 18.00 Jereka + Ana KULER, 1. obl.
21. 2. Torek 18.00 St. Fužina + Andrej ŠTROS (SF 174)
22. 2. Sreda 18.00 župnišče + Rozka DOBRAVEC in vsi + GALETOVI (Č 37)
23. 2. Četrtek 7.00 župnišče + Milan ROBEŽNIK
24. 2. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče

Po namenu.
+ Minka GRM (SV 65) in + Frančiška JERAJ (Rib. Laz 38)
+ Jože ŠKANTAR 7. dan

25. 2. Sobota 18.00 župnišče + Marija OBLAK ( Po namenu hčere za roj. dan in 
god.)

26. 2. Nedelja
8. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc SODJA in + KOCJANČOVI  (J 2)
+ Olga ZALOKAR (30. dan)

27. 2. Ponedeljek 18.00 Jereka + Anton SODJA (J 22 a), 1. obl.
28. 2. Torek 18.00 St. Fužina + Vida ŽMITEK in vsi + KAVČOVI (Studor 26)
1. 3. Sreda

PEPELNICA
10.00 žup. c.
18.00 župnišče

+ Damjan Omar ZUPANC 
+ Milena ZALOKAR (3. obl)

2. 3. Četrtek 7.00 župnišče V dober namen (Č 51).
3. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Matija SODJA (SV 10), za roj. dan in god

4. 3. Sobota 18.00 župnišče + Franc CVETEK (SV 18), obl.
5. 3. Nedelja

1. postna 
nedelja 

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Ana STARE in + MOČINJEKARJOVI (Č 77)
+ LIPOVČOVA mama (SF 174)

6. 3. Ponedeljek 18.00 Jereka + družina MLAKAR (Č 19)
7. 3. Torek 18.00 St. Fužina + STRGAR in SEMAN
8. 3. Sreda 9.00 Sv. Duh

18.00 župnišče
Po namenu iz Srednje vasi (SV 33).
+ Minka GREGORIČ in Vojko CARL ( Č 4), obl.

9. 3. Četrtek 7.00 župnišče + Gina KRALJ
10. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
Za vse zapuščene duše in umirajoče.

11. 3. Sobota 18.00 župnišče Za + DOBRAVČOVE (Č 21)
12. 3. Nedelja 

2. postna 
nedelja

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Damjan Omar ZUPANC
Vsi + DOLENČOVI (SF 101)

DOGAJALO SE BO
SPOVEDOVANJE: Sedaj, ko imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi, 
sem na voljo v njej vsako nedeljo od 9h do svete maše.
•	 1. 3.: Obhajanje bolnih in ostarelih. Če je kdo med vami onemogel, da ne more priti 

k sveti maši, ali pa bi rad prejel bolniško maziljenje in obhajilo, naj me pokliče. Ker 
gremo z župljani v Rim, bom vse obiskal kar na ta dan. Ta dan je pepelnična sreda, 
zato bomo imeli pri dveh svetih mašah obred pepeljenja.

•	 POSTNI ČAS: V postnem času bomo imeli pobožnost križevega pota. Križev pot bo 
vsak petek ob 18. uri pred mašo in vsako nedeljo ob 15. uri v eni izmed podružnic. 
Začeli bomo v Jereki, nato v Stari Fužini, pri Sv. Janezu in na četrto postno nedeljo 
pri Sv. Duhu. Na peto postno nedeljo bo križev pot v župnijski cerkvi. Vabim vas, 
da bi se udeleževali te pobožnosti. Vsakič bo en križev pot pripravljala ena izmed 
župnijskih skupin. Na prvo postno nedeljo pripravlja križev pot župnijski mešani 
pevski zbor, drugo postno nedeljo ga pripravlja naša mladina, tretjo postno nedeljo 
veroučenci, ministranti in otroški pevski zbor. Četrto postno nedeljo vodijo križev 
pot starši veroučencev, peto postno nedeljo pa ga pripravljajo člani župnijskega 
pastoralnega sveta. 

•	 8. 3. (sreda): Ob 9.uri je prva zaobljubljena maša pri Sv. Duhu. Vabljeni tudi farani 
iz Bohinjske Bistrice. Maša je predvsem za poljske delavce, kmete, gozdarje, zato le 
pridite, da bomo molili za dobro letino!

•	 8. 3. 2017: Ob 19h srečanje za vse starše naše župnije. Naš večerni gost bo preda-
vatelj, gospod Marko Juhant. Vsi starši lepo vabljeni!

•	 10. 3. 2017: Ob 19h srečanje članov ŽPS.
•	 MOŠKO ROMANJE bo v soboto 11.3.2017. Vsi moški in fantje vabljeni, da se udele-

žite romanja, ki je namenjeno samo za moške. Gremo proti Tolminu. Več informacij 
kasneje! Prijave zbiram takoj. Cena celodnevnega romanja je 50 evrov. 

•	 18. 3. 2017: Letos bo praznik svetega Jožefa na nedeljo. Zato je Cerkev prestavila 
liturgično obhajanje praznika na soboto. Svete maše so kot ob praznikih. Ob 10h v 
žup. cerkvi in ob 18h v župnišču.



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

•	 19 .3. 2017 (nedelja) ob 10h bomo imeli posebno slavje. K tej sveti maši ste va-
bljeni vsi zakonci jubilantje. Vsi zakonci, ki v letošnjem letu obhajate 5., 10., 15., 
20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., obletnico poroke, se (lahko po telefonu) 
prijavite župniku. Pri tej sveti maši se bomo Bogu zahvalili za vašo zvestobo in 
ljubezen! Za vse udeležence svete maše bomo imeli tudi prijetno pogostitev.

•	 POSLOVILA STA SE: Olga ZALOKAR, roj.: 11. 10. 1932; Jože  ŠKANTAR, roj.: 
12.2.1933; Večna luč naj jima sveti! Ob smrti gospe Olge Zalokar ste namesto 
rož in sveč darovali za obnovo lesene strehe cerkve svetega Pavla 670 evrov. 
Iskreno se vam zahvaljujem!

ČIŠČENJE CERKVE: 18. 2. in 25. 2. Jereka; 4. 3. in 11. 3. Srednja vas.

PRAVILNO POBARVAJ

SMEH  
PRIPOROČAMO
Prašič pride v dnevno 
sobo.  Zagleda vtičnico in 
jo vpraša: »A tebe so pa 
kar not zazidal?«
Policist ustavi voznika: 
»Psa ne smete peljati na 
sprednjem sedežu!«  
Voznik reče: »Ampak to je 
plišast pes!«  
Policaj pa: »Pasma ni 
pomembna!«
Janezek deset minut 
prepozno prihiti v šolo. 
Pri vratih sreča ravnatelja, 
ki mu reče: »Deset minut 
prepozen!«  
Janezek pa: »Jaz tudi.«
Gost vpraša natakarja: 
»Ali je ta pečenka res 
svinjska?« 
Natakar pa reče: »Seveda, 
saj je kuharju trikrat padla 
na tla!«.

POBARVANKA


