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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

NOVI TREND ŽIVLJENJA: SKRBI, HITENJE, JAMRANJE
Sam se večkrat zalotim v skuš-

njavi zaskrbljenosti. Pa tudi ko 
ujamem pogovore, naletim mno-
gokrat na zaskrbljenost. Skrbi nas, 
kako bo jutri, skrbi nas služba, 
skrbijo nas otroci, skrbijo nas po-
čitnice, skrbi nas vreme, skrbi nas 
delo itd. Se najdete v tem? Gos-
pod ne obsoja pametnega predvi-
devanja. Obsoja pa zaskrbljenost, 
ki je dostikrat nesmiselna za jut-
rišnji dan. »Bog je moj Oče in ve.« 
Smem torej dvomiti, da mi bo dal, 
kar potrebujem? Moj Oče je in ve, 
kaj potrebujem. To naj mi zados-
tuje, da odženem vznemirljivo skrb za jutrišnji dan. Delati, da – to je zakon življenja 
– delati prizadevno, stanovitno, vendar mirno in predvsem s polnim zaupanjem v ne-
beškega Očeta. Me skrbi zdravje? Moja služba? Moja prihodnost? Koliko nepotrebnih, 
škodljivih zaskrbljenosti! Ne okrepijo me in me ne delajo bolj zdravega. Ne bistrijo me 
in ne prispevajo k večji učinkovitosti mojega dela. Ne spreminjajo smeri dogajanja. 

Ali ni moje zdravje v božjih rokah? Ali ni moje službe določil On? A ni  moja 
prihodnost v njegovih, ljubečih očetovskih rokah? Torej se vsa ta nepotrebna 
zaskrbljenost razblini kot gosta megla ob sončnem vzhodu. Če le dovolj sinovsko 
zaupam v nebeškega Očeta, ki ve, česa potrebujem. On hrani ptice na polju. On ob-
lači prelestno cvetje. On vse živali nasičuje s hrano. Pa bo zapustil mene, svojega 
otroka? Ali zanj nisem več kot cvetje in ptice? Ali ni dal zame ceno Krvi svojega Edi-
norojenca? Kako nesmiselna je moja zaskrbljenost, če jo presodim v tej božji luči. 
In jo prežari Previdnost! Res je; odženem jo, pa se znova vrne in me spet vznemirja, 
da si belim glavo, iščoč način … Za kaj? Zakaj slepim samega sebe? Zakaj naj toliko 
zaupam v človeška sredstva, ki me le bedno prevarajo?

Predvidevati je dobro. Preveč biti zaskrbljen je slabo. Pomeni, da mi manjka 
zaupanja v previdnost nebeškega Očeta. Pomeni, da prehitevam tisto, kar mi je On 
ljubeče pripravil za moje dobro. Čemu se torej ne bi prepustil Njemu v miru in za-
upanju? Nič mi ne bo manjkalo! 
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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
17. 7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marija SMUKAVEC (Č 82)
18. 7. Torek 19.30 St. Fužina + Jože ŠKANTAR in + starši (SF 204)
19. 7. Sreda 19.30 župnišče + Silvestra GARTNER ( 7. dan)

+ Marija SMUKAVEC (7. dan)
20. 7. Četrtek 7.00 župnišče Za nove duhovne poklice.
21. 7. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Sonja in Leon SKOBERNE (SF 210)

22. 7. Sobota 19.30 župnišče V zahvalo angelu varuhu (SF 254).
23. 7. Nedelja

16. nedelja 
med letom

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

Za farane.
+ Karolina FRELIH (Č 47), 3. obl.
+ bratranec Pavel MARKELJ (Rib. Laz 7)
+ Bojan KOKALJ
+ Jože KOVAČIČ in + JOŠTOVI 
+ Cecilija MIKELJ (7. dan)

24. 7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Jože ARH in vsi +KOVAČEVI (Č 8)
25. 7. Torek 19.30 St. Fužina + Valentin ŠTROS (SF 25), ob 90-letnici
26. 7. Sreda 19.30 župnišče + Cecilija MIKELJ, po namenu Slavke Sodja
27. 7. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
28. 7. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Pavla SODJA (Studor 4)

29. 7. Sobota 19.30 župnišče + Štefka URH (SF 129)
30. 7. Nedelja

17. nedelja 
med letom

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

Za farane.
+ Janko FRELIH (Č 30)
+ Martin MENCINGER (SF 204)
+ Franca SODJA in vsi + Cnarjevi (SV 27)
+ Olga ZALOKAR in + Miroslav ZALOKAR

31. 7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Starši MIKELJ (Č 96)
1.8. Torek 19.30 St. Fužina + TRATNIKOVI (SF 166)
2. 8. Sreda 19.30 župnišče + Marija OBLAK (SV 58), 1. obletna 
3. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
4. 8. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Jože LENAR  in + ZALTA (SV 42)

5. 8. Sobota 19.30 župnišče + Jani PREŽELJ (SV 8)
6. 8. Nedelja 

18. nedelja 
med letom

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

Za farane.
+ MEŽNARČKOVI (SV 40)
+ Franc CVETEK in + UKČOVI (Studor 6)
+ Jure KOTNIK, za rojstni dan 
+ Valentin ŠTROS (4. obl.)



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

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 do-
govoru.
• Vsak petek ob 19h imamo v župnišču češčenje Svetega Rešnjega telesa. Molili bomo za 

potrebe župnije, Cerkve in družine.
• Prvi petek: 2. in 5. 8. bom obiskal vse bolnike in ostarele v naši župniji. Če je kdo med 

vami onemogel ali bolan, me lahko mirno pokliče. Če imate kakšnega sorodnika v bolni-
ci, mi lahko  sporočite in ga bom šel z veseljem obiskat.

• Marjetina nedelja: žegnanje v Jereki pri sveti Marjeti in blagoslov avtomobilov na Kri-
štofovo nedeljo: 23. 7. bo sveta maša v cerkvi svete Marjete v Jereki ob 9. uri. Po maši 
sledi blagoslov avtomobilov. Darovi bodo namenjeni za misijone. Na to nedeljo ne bo 
svete maše v župnijski cerkvi.
POČITNIŠKE SVETE MAŠE NA USKOVNICI IN PRI SVETEM DUHU: Počitnice se bližajo, z 

njimi pa tudi čudoviti dnevi in prihod turistov. Sprejemam mašne namene za na Uskovnico 
in za k Sv. Duhu. Na Uskovnici bodo sv. maše julija in avgusta vsako nedeljo ob 16h, pri Sv. 
Duhu pa vsako nedeljo ob 11h, prav tako julija in avgusta. Sveta maša v župnijski cerkvi pa 
je prestavljena na 9. uro. Ta urnik velja od 2. 7. do 27. 8. Vedno povabite k svetim mašam tudi 
vaše goste.

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 pravo-
časno (do tega datuma), 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 sledi prijetno druženje. POVEJTE NAPREJ!

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. POVEJTE NAPREJ!

OBNOVA STREHE NA CERKVI SVETEGA PAVLA IN SVETEGA DUHA: V letošnjem letu mo-
ramo nujno zamenjati leseni kritini na strehah cerkve svetega Pavla v Stari Fužini in Sve-
tega Duha ob jezeru.  Macesnov les smo že nabavili in ga trenutno razžagujejo na žagi v 
Češnjici. Prekrivanje cerkve svetega Pavla je prevzel gospod Robi Cvetek, prekrivanje cerkve 
svetega Duha pa bo prevzel gospod Darko Odar. Vse delo pa koordinira in nadzoruje gospod 
Robi Mikelj, ki je tudi ključar. Obnavljati  bomo začeli v septembru.

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 priložite denar. Vsak 
dar bomo zabeležili in bo tudi na voljo za pregled.



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

Mislim, da je to tudi del naše skupne odgovornosti, da poskrbimo za naše sakralne 
kulturne spomenike. Moramo jih ohranjati in primerno vzdrževati. Vaš prispevek lah-
ko daste v priloženo kuverto. Ali pa vaš dan nakažete na TRR: SI56 1917 0500 3343 
924 (DBS d.d.). Hvala za vaš dar.

ČIŠČENJE CERKVE: 22. 7., Češnjica; 29. 7., Jereka; 5. 8., Jereka; 12. 8., Stara Fužina.
POSLOVILI SMO SE: Silvestra Gartner, Studor 3; Cecilija Mikelj, Stara Fužina 44; Ma-

rija Smukavec, Podjelje 1. Bog naj jim da večni mir in pokoj!
BOŽJI OTROK JE POSTAL: Jan LOGAR, Jereka 22a. Molimo za tega otroka in njegovo 

družino.

POBARVANKA ZA TAPRIDNE

Lovska disciplinska komisija 
obravnava kmeta Andreja: 
»Zakaj ste ubili zajca, če pa niste član 
naše lovske družine?« 
»Zato ker je jedel moje zelje, čeprav 
ni član moje družine.«

i 
Pri urah matematike se učimo:  
2 + 2 = 4. 

Za domačo nalogo imamo:  
734 + 555 - 432 : 69 = 77. 
V testu pišemo: Tečeta dve ovci, ena 
rumena, druga gre desno. Koliko stane 
kilogram asfalta, če ima krava 10 let?

i 
»Moj oče je numizmatik!«
 »Kaj pa je to?«
»To je tisti, ki zbira kovance.«

 »Včasih so za take rekli, da so berači!«
i 

Pred zabavo je rekla žena: »Sploh 
nimam nikakršnega veselja oditi k 
Peternelovim na zabavo!« »Misliš, da 
grem jaz rad?« se je oglasil mož.
»Toda, pomisli, kako bosta vesela, če 
ne prideva!«
»Prav imaš! Greva!«

SMEH PRIPOROČAMO


