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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

POČITNICE

Pred nami so dolgo pričakovane počitnice. 
Nekega dne so lovci prišli v samostan k sv. Antonu in videli redovnike, 

kako so se nekateri igrali in drugi počivali. To se jim je zdelo pohujšljivo za 
redovnike. To so povedali sv. Antonu. Sv. Anton pa pravi: »Vzemite svoje loke 
v roke in jih napnite.« 

Ko so jih napeli, pravi, naj jih napnejo še – in so ga ubogali. »Še bolj,« jim 
pravi. Sedaj pa rečejo: »Ne smemo več, sicer se bodo zlomili.« Sedaj Anton 
povzame besedo: »Vidite, tako je tudi s človekom in redovnikom. Celo leto 
je napet, da se ne zlomi, se mora odpočiti in sprostiti. Tudi otroci in starši so 
celo leto napeti. V času počitnic je potrebna sprostitev. Seveda v času spro-
stitve opravimo nekatere nujne stvari, kot so hrana, pijača, toaleta in skrb za 
duhovno hrano, molitev in nedeljska maša. 
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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

Čas je za akcijo, delovanje! Tako poslušam. Povsod, zmeraj in vzdihe: »nimam 
časa, utrujen sem, koliko imam dela,…« Videti je, da to označuje našo dobo, ki 
je vsa v gibanju, aktivnosti in hrupu. Če dobro pomislimo, bi to kar držalo. Toda 
večina tistih, ki tako govorijo, pozablja, da od preveč aktivnosti ni koristi. Vsaj 
ne koristi za večno življenje. Preden delaš dobro, moraš biti dober. Dobro drevo 
daje dober sad. Predno deluješ, moraš živeti. Se pravi, če hočem delovati v pol-
nosti, res dobro, moram najprej imeti dobro, biti dober. 

Kolikokrat smo preobremenjeni z delom, izčrpani od preutrujenosti, saj ne naj-
demo niti trenutka za počitek, še veliko manj za molitev. Zdi se nam, da če se ne 
gibamo, če ne delamo, da bo vse propadlo… to je utvara! Slepilo! Ošabnost! Gospod 
Jezus se je umaknil na goro k molitvi. Množice so ga zasledovale. On pa je odhajal 
sam, da bi molil. Kot da bi mi želel sporočiti: Želiš, da bo tvoje delo in življenje 
kvalitetno? Osami se, pojdi sam v sebe v tišino in moli. To je ključno za počitnice. 
Da ne bomo počili kot loki. 

Lepo, lepo preživite čas počitnic in ne pozabite na Boga, ki vas kljub počitnicam 
čaka, hrani in opogumlja!

SVETE MAŠE
26. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + Pavel DOBRAVEC za rojstni dan (Č 18)
27. 6. Torek 19.30 St. Fužina Po namenu
28. 6. Sreda 9.00 Sv. Duh Za svetost in stanovitnost duhovnikov in 

redovnikov ter nove duhovne poklice
29. 6. Četrtek

Sv. PETER  
IN PAVEL

7.00 župnišče
19.30 župnišče

Za nove duhovne poklice
+ Peter LONCNER in vsi + UŠINOVI (Studor 33)

30. 6. Petek 10.00 Dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Franc SODJA (Studor 4), 1. obl.

1. 7. Sobota 19.30 župnišče + Franc ŽMITEK 
2. 7. Nedelja

13. nedelja 
med letom

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

Za farane.
+ Alojz LENAR
+ VOBISTOVI (Sveti Duh 62)
+ Marija OBLAK (po namenu hčerke)
+ Francka in Franc KOROŠEC (SF 47)

3. 7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Ivanka MLAKAR ( Č 84)
4. 7. Torek 19.30 St. Fužina + Slavko HLIPOV (SF 121), 6. obl.
5. 7. Sreda 19.30 župnišče Še ni namena
6. 7. Četrtek 7.00 župnišče V čast Jezusovemu in Marijinemu srcu
7. 7. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ ŽMITKOVI (SV 35)

8. 7. Sobota 19.30 župnišče + Srečko MIKELJ (Č 24), 4. obl.
9. 7. Nedelja

14. nedelja 
med letom

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

Za farane.
Še ni namena
+ Alojz VONČINA (po namenu Franceta)
+ Barbara GRM (prijatelji iz SV)
+ Valentin ŠKANTAR (SF 211)

10. 7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marija SODJA, 10 obl. In +GRABNARJEVI J12

11. 7. Torek 19.30 St. Fužina + Valentin in Branko ŠTROS (po namenu Ingrid)
12. 7. Sreda 19.30 župnišče + Jerca in + mož Jože KOROŠEC (J 23)
13. 7. Četrtek 7.00 župnišče Še ni namena
14. 7. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ ŽVANOVI (SV 11) in ODARJEVI (Č 57)

15. 7. Sobota 19.30 župnišče + Marjan HODAK (30. dan)
16. 7. Nedelja 

15. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
9.00 žup. c.
11.00 Sveti Duh
16.00 Uskovnica

19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Pepca in Anton BABNIK
Še ni namena
+ Valentin ARH (SV 15) in Franc STARE (SV 90) 
+ Lidija KRIŽNAR
+ Slavko BOLTAR in vsi + NEŠČNJEKOVI (SF 193)

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 oz. pred 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.
- praznik svetega PETRA IN PAVLA: 29. 6. Imeli bomo dve sveti maši. Eno zjutraj ob 
7.00 v župnišču in zvečer ob 19.30 v župnišču.
- prvi petek: 5. in 7. 7. bom obiskal vse bolnike in ostarele v naši župniji. Če je kdo 
med vami onemogel ali bolan, me lahko mirno pokliče. Če imate kakšnega sorod-
nika v bolnici, mi lahko sporočite in ga bom šel z veseljem obiskat.

POČITNIŠKE SVETE MAŠE NA USKOVNICI IN PRI SVETEM DUHU: Počitnice se 
bližajo, z njimi pa tudi čudoviti dnevi in prihod turistov. Na Uskovnici bodo julija 
in avgusta svete maše vsako nedeljo ob 16h, pri Sv. Duhu pa vsako nedeljo ob 11h 
(prav tako julija in avgusta). Sveta maša v župnijski cerkvi pa bo 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 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. itd. pa 5 €. 

MIRABILANDIJA: Izlet za mlade, ministrante, Angelčke in njihove starše. Odhod 
bo 28. 8. ob 3.00 iz župnišča. Prijave zbiram do 13. 8. 2017. Cena za ministrante, 
mladince in angelčke je 50 evrov, za ostale pa 65 evrov.

SVETE MAŠE: V juliju imam še kar nekaj prostih mest za svete maše. Vas vabim 
k naročilu in se za njih toplo priporočam.

ČIŠČENJE CERKVE: 1. 7. in 8. 7. – Srednja vas; 15. 7. in 22. 7. – Češnjica
POSLOVILI SMO SE: Marjan HODAK, Češnjica 95a; 
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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

BOŽJI OTROCI SO POSTALI: Meta PODBEVŠEK, Srednja vas 43; Jaš in Ben 
ŽVAN, Bohinjska Bistrica; Lara in Nik PREŽELJ, Stara Fužina 53a; Lara BRE-
GANT, Kranj; Luka MLEKUŠ, Stara Fužina 31. Molimo za te otroke in njihove 
družine.

SMEH PRIPOROČAMO
Župnik vpraša otroke: »Ali 
veste, da ima Bog smisel 
za humor?« 
Oglasi se Tevž in reče: » 
Da, vemo, ustvaril je vas!«

i 
“Zakaj si pa tako vesel?“ 
„Nič več mi ne bo treba 
odplačevati kredita za 
hišo, pa sem plačal le en 
obrok!“ 

„Kako je pa to mogoče?“ 
„Prejel sem pismo, v katerem 
je pisalo, da me opominjajo 
tretjič in zadnjič.“

i 
Na bojišču si vojak z 
daljnogledom ogleduje 
okolico in zavpije: 
„Vodnik! Približujejo se 
nam vojaki s tanki!“ 
„So prijatelji ali sovražniki?“ 

„Verjetno so prijatelji, ker 
vozijo tako skupaj!“

i 
Janez pride ob treh ponoči 
pijan domov in takoj ga 
napade žena: 
„Kaj se to pravi, ob treh 
ponoči priti domov!“ 
Janez: „Saj nisem 
prišel domov, samo po 
harmoniko sem prišel.“

POBARVANKA ZA TAPRIDNE
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