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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

KDO KOMU DELA USLUGO?
Zadnjič smo se pri verouku pogovarjali o pomoči. Beseda je nanesla tudi na to, 

koliko kaj doma otroci pomagajo? Vsak se je malo pohvalil: »Jaz pometam kuhi-
njo; jaz pa majice zlikam; drva znosim v kuhinjo; pomagam pri kuhanju …« Vsak je 
nekaj izpostavil in se s tem pohvalil, kako je »fajn«, da doma pomaga. Res je hvale-
vredno, da znajo otroci še kaj doma narediti. Pa vendar, kdo v resnici komu poma-
ga? Ali oni staršem? A starši res rabite pomoč otrok? Kdo v resnici komu pomaga?

Starši pomagate svojim otrokom, ko jih učite, da vidijo delo. Učite jih, da je treba 
videti, da nekomu pomagaš. 

Post je za koga? Za Boga ali za človeka? Če se postim … Komu delam uslugo? A 
me bo imel Bog kaj bolj rad, če se bom zares držal posta? 

Post je za človeka. Da bi se naučili za drugega reči ne. Smisel posta pa najdemo 
v Bogu. Tako kot je delo otroka v družini pomoč njemu samemu, tako je post člove-
kov lastni duhovni trening, da se uri tudi v potrpljenju in odpovedi. Čeprav vemo, da 
post ni samo odpoved, ampak tudi kaj pomembnega doprinese v življenje.

Še naprej razmišljajmo: ali Bogu delam uslugo, če grem k sveti maši? Za koga 
grem k sveti maši? Ali za Boga ali zase? Ali me bo Bog imel manj rad, če ne bom 
pri maši? K sveti maši hodite samo zaradi sebe, ker se vi želite srečati z Bogom. K 
sveti maši grem zato, da bom s svojim občestvom srečal mojega Stvarnika. Ni sveta 
maša zaradi Boga, ampak je zaradi mene.

Včasih razmišljamo, da brez nas ne bo nič. Razmišljamo, kako smo pomembni v 
vesolju. Vendar se je svet vrtel, preden sem bil na njem in se bo vrtel tudi potem, 
ko mene ne bo več. Ni svet zaradi mene, ampak sem jaz na svetu zato, da iz njega 
naredim nekaj lepega. Torej se ne vrti zaradi mene, a Bog pričakuje, da se jaz »za-
vrtim« tako, da pustim za seboj lepši svet. 

Post je trening v pozabljanju samega sebe. Današnji svet je zelo usmerjen v 
»samega sebe«. Ljudje se zelo vrtimo samo okrog sebe in svojega lastnega trebu-
ha. Mislimo, da smo zelo pomembni. Moj oče je rekel, kako pomembno je bilo zanj, 
da je bil pri vojakih. Tam so namreč vsi fantje spoznali, kolikšna je njihova vrednost. 
Nič nisi bil vreden, če se nisi trudil in delal.

Torej: če otrok dela, dela zase in ne zato, ker bi starši krvavo potrebovali nje-
govo pomoč. Ko se postimo, se postimo zase in ne zaradi župnika. Tudi na svetu 
sem zato, da bi iz njega nekaj naredil. In zato ne smem pričakovati samo, da bi svet 
naredil nekaj zame.
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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
13. 3. Ponedeljek 18.00 Jereka + BRANCKOVI; + Jakob JEKLAR (Č 76)
14. 3. Torek 18.00 St. Fužina + Janez MIKELJ (SF 44), 10. obl.
15. 3. Sreda 18.00 župnišče Za člane PD Srednja vas v Bohinju,  

po namenu Agate.
16. 3. Četrtek 7.00 župnišče + Janez in Tilka SODJA (Č 26)
17. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Ana DACAR

18. 3. Sobota
Liturgično  
praznovanje
sv. Jožefa

10.00 žup. c.
18.00 župnišče

+ Cecilija HODNIK
+ družina PODLIPNIK

19. 3. Nedelja
3. postna 
nedelja 
Sv. Jožef

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
15.00 Rib. Laz
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Jože DOBRAVEC (Č 32), obl.
Križev pot (veroučenci)
+ Jože HORVAT (SF 167), za god 

20. 3. Ponedeljek 18.00 Jereka + Cilka in Jože SMUKAVEC (Podjelje 4)
21. 3. Torek 18.00 St. Fužina + Jože ŠKANTAR, 30. dan
22. 3. Sreda 18.00 župnišče Za angelčke varuhe (SV 114 a)
23. 3. Četrtek 7.00 župnišče V čast svetemu Duhu in božji Materi  

(po namenu).
24. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Jure KOTNIK (SV 62), 5. obl.

25. 3. Sobota
GOSPODOVO 
OZNANJENJE

10.00 žup. c.
18.00 župnišče

+ Franc FRELIH (Č 47), 13. obl. 
+ Janez in Marjeta PREŽELJ (SV 8)

26. 3. Nedelja
4. postna 
nedelja 

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
15.00 Sv. Duh
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Frančiška PEKOVEC (SV 32)
Križev pot (starši veroučencev)
+ Anton URH in + MƎKVAVOVI (SF 129)

27. 3. Ponedeljek 18.00 Jereka + Angela STARE (Č)
28. 3. Torek 18.00 St. Fužina + Tilka PEKOVEC (SF 53 a)
29. 3. Sreda 18.00 župnišče + Terezija in Jakob PEKOVEC (SV 36)
30. 3. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu (Studor).
31. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Jože ŽMITEK (SV 47)

1. 4. Sobota 18.00 župnišče + Amalija in Rafael KUŠČAR (SV 86)
2. 4. Nedelja 

5. postna 
nedelja

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
15.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc FRELIH (Č 47), 1. obl. 
Križev pot (ŽPS)
+ Anton ŽVAN (Studor 39)

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.
•	 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.

•	 19. 3. 2017 (nedelja): Ob 10h bomo imeli posebno slavje. K tej sveti maši 
ste vabljeni vsi zakonci jubilantje. Vsi zakonci, ki v letošnjem letu obhajate 
5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., 65.obletnico poroke, se 
(lahko po telefonu) prijavite župniku. Pri tej sveti maši se bomo Bogu zah-
valili za vašo zvestobo in ljubezen! Za vse udeležence svete maše bomo 
imeli tudi prijetno pogostitev.

•	 19.3. 2017 ob 15h se začne na Brezjah molitvena ura za duhovne pokli-
ce. Pripravljamo in sodelujemo vsi v Radovljiški dekaniji. S strani župnije 
bomo organizirali avtobus. Prijave zbiram takoj. Cena prevoza je 10 evrov.

•	 25. 3.: Na praznik Gospodovega oznanjenja bo sveta maša ob 10h v župnij-
ski cerkvi.

•	 8.4.: Potopisno predavanje z romanja v Rim. Ob 19h bomo imeli v prostorih 
župnišča predavanje in ogled slik z našega romanja mladih v Rim. Vabljeni 
vsi udeleženci Rima in vsi ostali!

•	 POSLOVIL SE JE: Miroslav JERŠIČ; rojen: 15. 5. 1941; Češnjica 69. Bog mu 
daj večni mir in pokoj!

•	 ČIŠČENJE CERKVE: 18. 3. in 25.3. (Češnjica); 2. 4. in 8. 4. (Jereka). 

SMEH PRIPOROČAMO:
Deklica se pogovarja z učiteljem o kitih. Učitelj ji razlaga, kako je nemogoče, 
da bi kit pogoltnil človeka, saj ima glede na svojo velikost zelo majhno grlo. 
Deklica ponavlja, da je kit pogoltnil Jona, učitelj pa, da je to nemogoče. 
»Ko bom prišla v nebesa, bom vprašala Jona«, pravi.
»Kaj pa, če je Jona končal v peklu ?« vpraša učitelj.
Deklica mu odgovori: »Potem ga pa ti vprašaj!«
Deklica opazuje mamo pri pomivanju posode in zagleda med njenimi lasmi 
nekaj sivih. Vpraša jo: »Zakaj imaš sive lase?«
Mama odgovori: »Kadar narediš kaj narobe, se ne počutim dobro; žalostna sem 
in dobim siv las.« Deklica se zamisli, potem pa vpraša: »Zakaj ima pa babica 
čisto sive lase?«
V škofijskem vrtcu so otroci pri malici. Poleg košare z jabolki je napis: »Vzemi 
samo ENEGA.  Bog te gleda.«
Eden od otrok pokliče druge h košari s čokoladicami: »Vzemite, kolikor hočete, 
Bog gleda jabolka.«



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

Učiteljica razlaga, kako  kri  kroži po telesu in vpraša učence: »Če stojim 
na glavi, se kri zlije vanjo in postanem rdeča. Zakaj se to ne zgodi, kadar 
stojim na nogah?«
Eden od učencev odgovori: »Ker niso prazne«. 

POBARVANKA

PRAVILNO POBARVAJ


