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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

NE ZAMUDI SVOJEGA ŽIVLJENJA

Zadnje čase večkrat  srečujem ljudi, ki zamujajo svoje življenje. Zaradi preti-
rane težnje »po zavarovanju« se ne spravijo v tek. Preden sploh začnejo iskati 
delovno mesto, potrebujejo še to ali ono izobrazbo. Še pri štiridesetih letih se 
začnejo nanovo izobraževati. Ob vsem tem pa do tedaj niso še nikoli resnično 
delali. 

Pogosto zlasti pri mladih ljudeh dobim vtis, da so zamudili svoje življenje. 
Pri mnogih maturantih ne začutim nikakršnega zanosa, ko zaključijo šolanje. 
Spomnim se nase, ko sem maturiral. Hotel sem spremeniti svet. Danes pri mno-
gih mladih pogrešam strast do življenja, do spreminjanja. Vse pogosteje zazna-
vam, da so obupani; vse je tako zelo težko. Manjka poguma, da bi se nečesa 
lotili. 

Nočem posploševati. Ogromno je mladih, ki si drznejo živeti, ki gredo v tuji-
no in so zelo mobilni. Imajo pogum, da se podajo študirat v tujino.

Na začetku dolgih počitnic razmišljajmo, kaj lahko naredimo s podarjenim 
življenjem. Na misel mi prihaja podoba arhitekta Jožeta Plečnika, ki je vedno 
»naredil« silno neudoben stol. Njegova trditev je bila: »Stol ni za počivat, am-
pak za delat.« Če ne verjamete, pojdite v čitalnico Narodne in univerzitetne 
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knjižnice. Človek kljub obsežnemu delovanju premalo dela. Opravi obvezno delo 
v službi, postori še kaj okoli doma in se s tem zadovolji. Pozabimo pa delati »na 
sebi«. Pozabimo na telesno miganje, branje, učenje, molitev, sprehod z družino … To 
je delo, ki ga največkrat potisnemo ob stran zaradi televizije, računalnika ali »brez-
veznega« sedenja v lokalu s pivom v roki. 

Ne zamudimo svojega življenja. Srkajmo tisto, kar bogati naše srce. Bodimo 
močni v duhu in v duhovni kondiciji. 

Želim vam, da bi se med počitnicami tudi odmaknili od vsakdana in si privoščili 
čas zase, če vam to dopušča. In nikar ne pozabite na Boga, Bog bo vsak dan prisoten 
pri svetih mašah. Zatorej ga le pridite obiskat!

SVETE MAŠE
5. 6. Ponedeljek

Marija, Mati 
Cerkve

10.00 Sv. Duh
19.30 Jereka

Franc ŽMITEK
+KRIŠTANOVI in Anton LANGUS (Podjelje 20)

6. 6. Torek 19.30 St. Fužina Za vse + LIPOVČOVE iz SF 174, po namenu 
Riderjevih.

7. 6. Sreda 9.00 Sv. Duh
19.30 župnišče

Poljska maša po namenu vasi Studor.
+ POSODNJEKOVI (Studor 30)

8. 6. Četrtek 19.30 župnišče + Frančiška RAZDRIH
9. 6. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Marija KOCJANC, obl. (SV 56)

10. 6. Sobota 19.30 župnišče + Ivana CVETEK – Švicova mama (SV 18), 8. obl.
11. 6. Nedelja

SVETA TROJICA
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Julka MIKELJ in vsi +Rebernikovi (Č 101)
+ Jože TANCAR, po namenu Mekvavovih (SF 129)

12. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka Za uspešno in srečno sezono na Krstenici 
(Hribarjevi).

13. 6. Torek 19.30 St. Fužina Za zdravje in v zahvalo (SF 161).
14. 6. Sreda 19.30 župnišče + Marko FRELIH (SV 81)
15. 6. Četrtek

SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI

10.00 žup. c.
19.30 župnišče

+ Alojz VONČINA
Angelčki varuhi (SV 114)

16. 6. Petek 10.00 Dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Štefka in Ferdo KEMPERLE (SV 125)

17. 6. Sobota 19.30 župnišče + Tilka in Janez ZAVRL
18. 6. Nedelja

11. nedelja med 
letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Minka in Albin DIMNIK 
+ Rozalija in Jože CERKOVNIK (SF 116)

19. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + BARATAVČOVI in + Marija, obl. (Podjelje 9)
20. 6. Torek 19.30 St. Fužina + Anton ZALOKAR (SF 72)
21. 6. Sreda 19.30 župnišče + Alojz VONČINA (Č)
22. 6. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
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23. 6. Petek 10.00 Dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Andrej in Cecilija HODNIK (SV 71), obl.

24. 6. Sobota
JANEZ KRSTNIK

9.00 sv. Janez
11.00 sv. Janez
19.30 župnišče

Za uspešno turistično sezono.
Za turiste.
+ Franc ŽMITEK (30. dan)

25. 6. Nedelja 
12. nedelja med 
letom

7.00 župnišče
10.00 Sv. Janez
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za farane.
Še ni »namena«.
+ Janko JENSTERLE in GALETOVI (SV 13)
Še ni »namena«.

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.
5. 6., BINKOŠTNI PONEDELJEK: Poleg večerne svete maše bomo imeli sveto 

mašo tudi v cerkvi Svetega Duha (ob 10h).
7. 6., SREDA: ob 9h bo poljska sveta maša v cerkvi Svetega Duha. 
9. 6.: Nočno peš romanje na Brezje bo v noči iz petka na soboto. Odhod je 

opolnoči z Gorjuš. Vabljeni!!!
15. 6., ČETRTEK:  Ta dan je zapovedan praznik svetega rešnjega telesa in 

krvi. Zvečer ob 19h bomo imeli slovesno sveto mašo s telovsko procesijo. Pro-
sim odgovorne, da vse pripravijo za procesijo.  Mlade fante pa prosim za nošnjo 
bander; dekleta za posipanje cvetja in vse ostale, ki pripravljate oltarje po polju. 

18. 6., NEDELJA: Sveta maša ob zaključku šolskega leta. Vsi otroci veroučenci 
in starši vabljeni na to sveto mašo. Po sveti maši pa bomo razdelili spričevala in 
imeli »krajši« piknik ob župnišču. Vsi starši in veroučenci lepo vabljeni!

24. 6., sobota: Na ta dan se spominjamo rojstva svetega Janeza Krstnika. V 
cerkvi svetega Janeza bosta dve sveti maši. Ena ob 9. in druga ob 11. uri. 

25. 6., nedelja: Imeli bomo žegnanje v cerkvi svetega Janeza Krstnika. Na-
mesto v župnijski cerkvi bomo imeli tam sveto mašo (ob 10h). Popoldne pa bo 
že prva sveta maša na Uskovnici ob 16h.

POČITNIŠKE SVETE MAŠE NA USKOVNICI IN PRI SVETEM DUHU: Počitnice se 
bližajo, z njimi pa tudi čudoviti dnevi in prihod turistov. Sprejemam svete maše 
za na Uskovnico in za k Sv. Duhu. Na Uskovnici bodo julija in avgusta vsako ne-
deljo 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 potekal od 22. do 27. avgusta na župnijskem dvorišču in v okolici Doma sv. Mar-
tina. Tema letošnjega oratorija je Marija. Prispevek za šestdnevni program znaša:  
1. otrok 15 €, 2. otrok 10 €, 3., 4., 5. itd. pa 5 €. Letos je nekaj sprememb pri oddaji 
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prijavnic. Prijavnice oddajte g. župniku.  Zbiramo jih do vključno nedelje, 4. 
junija 2017. Kdor prijavnice ne bo oddal pravočasno (do tega datuma), se bo 
še vseeno lahko udeležil oratorija,  vendar ne bo dobil majice. 

BOŽJI OTROCI SO POSTALI: Tom BIZJAK KOLOŠA, Bohinjska Bistrica; Nace 
LOTRIČ, Kropa; Luka MLEKUŽ, Stara Fužina; Rok GUMZEJ, Stara Fužina. Moli-
mo za te otroke in njihove družine.

SMEH  
PRIPOROČAMO
Ko se doma skregaš, 
je kot na koncertu: 
najprej najnovejše, 
potem pa še stari 
hiti.

Ženo sem enkrat 
vprašal, kam si želi 
iti za obletnico po-
roke. »Nekam, kjer 
nisem bila že celo 
večnost,« je odgovo-
rila. Zato sem pred-
lagal kuhinjo.

Vedno se drživa za 
roke. Če jo spustim, 
gre takoj nakupovat.

POBARVANKA ZA TAPRIDNE


