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JEZUS V VIHARJU ŽIVLJENJA  

Leta 1928 je avstrijski slikar H. Boeckl 
naslikal na južni steni prezbiterija v Marijini 
božjepotni cerkvi »Gospa Sveta« na 
Gosposvetskem polju prizor, kako Jezus 
rešuje apostola Petra iz morskih valov. 
Freska sama po sebi ne bil bila nič 
posebnega, če ne bi slikar upodobil Petrove 
glave po voditelju sovjetske revolucije v 
Rusiji (1917), Vladimirju Iljiču Leninu. Ali se 
je Lenin zatekel k njemu v zadnjih trenutkih 
življenja ne vemo, dejstvo pa je, da je bil 
vzgojen v krščanski veri in, da je nosil križ 
na verižici vse do umora svojega brata, ki je 
bil obsojen na smrt zaradi sodelovanja pri 
atentatu na ruskega carja. Takrat je menda 
strgal križ z vratu in prelomil stik z rusko 

Pravoslavno Cerkvijo. Zato je bila freska dolga stoletja kot sporna prekrita. V zadnjem času so 
jo odkrili zaradi vsebine, ki je nesporno poučna. Saj nam oznanja resnico, da je Jezus 
Odrešenik vseh ljudi, ki se z zaupanjem k njemu zatekajo. Stara resnica pravi, da »kdor moliti 
ne zna, naj se na morje poda!« Vsak človek se v življenju od časa do časa sreča z valovi na 
razburkanem morju življenja. In tedaj je vprašanje koga se okleniti, koga klicati na pomoč? 
Apostol Peter in za njim mnogi kličemo na pomoč Jezusa, ki nam učinkovito pomaga. Jezus 
nam vedno znova kliče: »Pogum, in ne bojte se!« Moč vere se pokaže ravno v izrednih 
situacijah življenja. Zdravnica, ki se ukvarja s hudo bolnimi osebami je povedala, da se ravno 
v bolezni spozna kdo je globoko veren in ali ima res oseben odnos do Boga. Zaupanje v Boga 
človeka dviga in mu daje notranjo trdnost in pogum. Zato prosimo za milost zaupne vere!  
V tem času nam je za lep zgled postavljen lik Device Marije. Praznik Marijinega Vnebovzetja 
spada med najstarejše praznike krščanstva, katerih temelj sega v apostolsko dobo. V 
Jeruzalemu je zgodovinsko izpričana osmerokotna cerkev imenovana Marijin grob ali tudi 
»naša Gospa v Jozafatu« ob vznožju vrta Getzemani in je stala že pred letom 450. Na Vzhodu 
so praznik imenovali »dormitio« ali Marijino zaspanje. V cerkvi v Wittembergu, danes 
imenovan Lutherstat, v kateri je pridigal in je tudi pokopan reformator Martin Luther je že v 
njegovem času na steni ob prižnici visela velika slika Marijinega Vnebovzetja. Četudi je Luter 
zavračal katoliški način Marijinega češčenja ga slika ni motila in je tam tudi danes. Zgodnji 
cerkveni očetje utemeljujejo resnico Marijinega Vnebovzetja z razlogom primernosti. Efrem 
Sirski pravi: »Ne bi bilo primerno, da bi v grobu trohnelo telo žene, ki je dala svetu 
Odrešenika!« Praznik sam se navezuje na Jezusov vnebohod in nam kaže na cilj našega 
življenja. Tudi mi smo ustvarjeni za večno življenje in sr čo v nebesih. Zato je to praznik 
veselja in upanja. Številne Marijine romarske cerkve nas vabijo ta dan, da jih obi čemo in se v 
njih  srečamo z nebeško Materjo Marijo in tudi sami s sabo. Da poživimo našo vero in 
zaupanje. To je tudi dela prost dan, saj smo slovenski narod z Marijo tako povezani da nam 
celo država omogoča, da jo gremo počastit in na ta dan k maši.  
 



 

SVETE MAŠE 

8. 8. Ponedeljek 19.30 Jereka +Pavel DOBRAVEC (Č 18), 3. obl. 

9. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Anton MIKELJ (SF 44) 

10. 8. Sreda 19.30 župnišče + Janez MARKELJ (Č 12), obl. 
+ Marija OBLAK (7. dan) 

11. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu. 

12. 8. Petek 
 

10.00 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
+ Pavla SMUKAVEC (J 4), 3. obl. 

13. 8. Sobota 10.00 Vogar 
19.30 župnišče 

Za vse železničarje. 
+ Frančiška ODAR in Anton FRELIH (SV 81) 

14. 8. Nedelja 
15. NEDELJA MED 
LETOM 

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

Za farane. 
+ MOČIVNJEKARJEVI (Č 77) 
+ Franc SODJA (Studor 4) 
+ Pavel ISKRA (SV 28) 
+ Valentin ŠTROS (3. obl.) 

15. 8. Ponedeljek 
Marijino 
vnebovzetje 
‒  slovenski 
državni praznik 

7.00 župnišče 
9.00 žup. cerkev 
11.00 Sv. Duh 
16.00 Uskovnica 
19.30 Stara Fužina 

Za našo župnijo. 
+ Barbara GRM (SV) 
Za Marijino varstvo in pomoč. 
+VUNČNJEKOVE in ŠKANTARJEVE starše (SV 22) 
+STRGAR in SEMANJ (SF 191) 

16. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Franc FRELIH 

17. 8. Sreda 19.30 župnišče + Cilka HODNIK,  po namenu SV 18 

18. 8. Četrtek 7.00 župnišče. Po osebnem namenu. 

19. 8. Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
+ starši GUMZEJ (SV 105) 

20. 8. Sobota 10.00 Velo Polje 
19.30 župnišče 

Za vse planince. 
+ Franc TANCAR (Studor 29) 

21. 8. Nedelja 
16. NEDELJA MED 
LETOM 

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

Za farane. 
+ Janez SMUKAVEC in vsi +MEDJOVI (J 13) 
Za pokojne po naročilu KRISTAN iz UKANCA. 
+ starša Andrej in Cecilija HODNIK  
+ Franc ŠTROS in +starši (SF 168) 
+ starši HRASTNIK, GROBLJER in +brat IVAN 

22. 8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Jože in vsi KOVAČÉVI (Č 8) 

23. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Lojzka CVETEK (SF 49) 

24. 8. Sreda 19.30 župnišče + starši CVETEK (SV 43) 

25. 8. Četrtek 7.00 župnišče. Po namenu. 

26. 8. Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
+ Ivana MLAKAR in vsi njeni +ŽVANOVI (Č 84) 

27. 8. Sobota 19.30 župnišče +Franc SODJA, po namenu FAJFARJEVIH in CESARJEVIH 

28. 8. Nedelja 
17. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
9.00 Uskovnica 
11.00 Sv. Duh 
19.30 St. Fužina 

Za farane. 
+ ata Franc GRM 
+ Nino ROBIČ, po namenu Stanke Thaler iz Ukanca 
+ Franc in Francka KOROŠEC (SF 47) 

29. 8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marija MEDJA (J 33), po namenu sosedov 

30. 8. Torek 19.30 St. Fužina V zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. 
+ Valentin ŠKANTAR 

31. 8. Sreda 19.30 župnišče + Tilka PINTAR (Č 19), 2. obl. 

1. 9. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu. 

2. 9. Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče 

Po namenu. 
+ Slavko GRM in +starši (SV 3) 

3. 9. Sobota 19.30 župnišče + Cilka HODNIK, po namenu Galetovih 

4. 9. Nedelja 
18. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
10.00 žup. c. 
19.30 St. Fužina 

Za farane. 
+ Angela HRIBAR (Č 31) 
+ Anton ZUPANC (SF 103), 2. obl. 

 



 

DOGAJALO SE BO: 

- 13.8. ob 10h bo maša na VOGARJU pri planinski koči. Sveto mašo bom daroval za 

vse železničarje, planince in vse ljudi dobre volje, ki radi obiskujete gore in doživljate 

Boga v naravi. 

-  

- 15. 8. je slovesen praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA – VELIKI ŠMAREN. Svete maše 

bodo kot ob nedeljah. Na ta praznik spomnite tudi vse goste, ki bodo na ta dan v 

Bohinju.  Naši predniki niso nikdar delali na ta praznik! Zato ljudsko izročilo pravi, da 

je to tako velik praznik, da še kače zlezejo na drevesa. In če bi na ta dan otresali 

drevo, bi z njega padla kača. Nekoč je bilo meso samo včasih  na jedilniku, a na veliko 

gospodnjico je moralo biti. Pravili so, da še tič tiča uje, da meso dobi. 

-  

- 20. 8. imamo sveto mašo na Velem polju za vse planince in vse, ki delujejo na 

planinah. Sveta maša bo ob 10h. Kdor želi, da gremo skupaj, naj pride ob 6h zjutraj 

na parkirišče pod Konjščico. Pridite! 

- ORATORIJ 2016: Naši mladi animatorji tudi za letos pripravljajo oratorij, ki bo trajal 

od 24.-28. avgusta. Prijave zbiramo takoj! Omogočimo otrokom, da bodo »pozitivno« 

preživeli počitnice! 

-  

- 28. 8 bomo ob 9h sklenili oratorij s slovesno sveto mašo na Uskovnici. To nedeljo ne 

bo svete maše v župnijski cerkvi. 

-  

- 29. 8. OBLJUBLJENI IZLET V GARDALAND: Vse ministrante, animatorje in otroški 

pevski zbor bomo peljali na obljubljeni enodnevni izlet v Gardaland. Otroci do 4. 

razreda potrebujejo spremstvo odraslih. Odhod je ob 6h zjutraj in prihod v poznih 

večernih urah. Cena za ministranta, animatorja in pevca otroškega zbora je 35 evrov, 

za odrasle pa 60 evrov. Prijave zbiram do 20. avgusta 

- 30. in 31. 8. pridite starši vpisat v veroučno šolo vaše otroke, ki bodo letos 

prestopili prag šole (prvi razred). V ponedeljek in v torek vas bom pričakoval v 

župnišču od 10h do 12h in od 17h do 18.30. 

- Verouk: Verouk bomo začeli z blagoslovom šolskih torb v nedeljo, 4. septembra, pri 

10. sveti maši. Šolarji, k maši prinesite šolske torbe! Imeli bomo enak urnik kot lansko 

leto. Vsi ostali otroci boste na prvi dan verouka dobili učbenike, delovne in liturgične 

zvezke. Dobili boste še natančne urnike in cene veroučnih pripomočkov.  

Ostarele in bolne v naši župniji bom obiskoval v petek, 2. 9. 

Čiščenje cerkve:  6. in 13. avgust Češnjica; 20. in 27. avgust Jereka in Podjelje; 3. in 10. 

september Stara Fužina in Studor; 17. in  24. september Srednja vas 

 

 



 

POSLOVILA SE JE: Marija OBLAK, Srednja vas 58; roj.: 5. 2. 1922. Gospod, daj ji večni mir in 

pokoj! 

 

BOŽJA OTROKA STA POSTALA: Matija STARE, Bohinjska Bistrica; in Tereza ROŽIČ, Ribčev Laz. 

 
 
SMEH PRIPOROČAMO 
 
 
Denarna nagrada za najboljšega šoferja 
 
Policisti so se odločili, da ne bodo samo kaznovali ljudi, ampak bodo tudi kakšnega nagradili. 
Ob cesti so opazovali voznike avtomobilov in ustavili so možakarja, ki je po njihovem mnenju 
najbolje vozil. Eden izmed njih mu je čestital in mu izročil denarno nagrado. Vprašal ga je,  
kaj si bo kupil za ta denar. Šofer pa mu je odvrnil: »Naredil bom šoferski izpit.« 
Žena se je ustrašila, ker je povedal po pravici. Policistu je rekla: »Nikar mu ne verjemite, saj 
vidite, da je pijan!« 
Da je bila mera polna, je dodal svoje še oče, ki je sedel zadaj: »Saj sem vedel, da z ukradenim 
avtomobilom ne bomo prišli daleč!«  
 
V korak s časom 
 
Policaj je srečal svojega kolega, ki je imel na nogi pripeto zapestno uro. Debelo ga je gledal in 
ga radovedno vprašal: »Ja, kaj pa je tebi?! Zakaj hodiš z ročno uro na nogi okrog?« 
Ta pa mu je odvrnil: »Hodim v koraku s časom.« 
 
Župnikova kokoška 
 
Gorenjskemu kmetu je zbolela kokoš. Domislil si je, da bi jo podaril župniku, še preden bi 
poginila. Ko ga je srečal, mu je začel »na véliko« obljubljati kokoš. Župnik se je razveselil, saj 
možakar ni slovel po radodarnosti. Potem pa te kokoši ni bilo od nikoder. 
Ko je župnik srečal kmetovega sina, ga je vprašal: »Kaj pa kokoš?« 
Fant je malo pomislil in odvrnil: »Ja, gospod župnik, tista kura se j pa pozravva (pozdravila)!« 
 
  
 
  
 
 
 

 

 



 


