
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Posveti nas!Sveti Duh!

11. NEDELJA MED LETOM
Nedelja, 13. VI. 2021Leto XXI. številka 15

14. 6.
Ponedeljek Valerij in Rufin, mučenca Jereka 19.30 +++ Tičar, RL 135 in + teta Minka

15. 6.
Torek Vid, mučenec Župnišče 7.00 Za zdravje in Božji blagoslov v družini

16. 6.
Sreda Beno, škof Župnišče 19.30 ++ Ferdo in Štefka Kemperle, SV 125

17. 6.
Četrtek Albert, duhovnik St. Fužina 19.30 + Anton Zupanc, p. n. Ivanke Gašperin

18. 6.
Petek Amand, škof Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Žan Kovačič, p. n. Vazarjovih

19. 6.
Sobota Romuald, opat Žup. cerkev 19.30 + Stanko Stare, ob pogrebu

20. 6.
NEDELJA

12. NEDELJA MED 
LETOM

Silverij, papež

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+++ Rezka, Milan in Angela ter +++ Htorovi, SF 135
+ Jakob Rajšek, ob rojstnem dnevu
Popoldanska pobožnost

21. 6.
Ponedeljek Alojzij, redovnik Jereka 19.30 + Franc Rozman, 3. obl. in +++ starši, J 20

22. 6.
Torek Pavlin, škof Župnišče 7.00 ++ Vinko in Mira Križnar

23. 6.
Sreda Agripina, mučenka Župnišče 19.30 ++ Andrej in Cecilija Hodnik, obl., SV 71

24. 6.
Četrtek Rojstvo Janeza Krstnika St. Fužina 19.00 +++ Žmitek in Štros, Č 71

25. 6.
Petek Vilijem, opat Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
Za srečen porod

26. 6.
Sobota Ciril Aleksandrijski, škof Žup. cerkev 19.30 ++ Francelj in Pavla Sodja ter +++ Pekovščovi, St 4

27. 6.
NEDELJA

13. NEDELJA MED 
LETOM

Ema Krška, redovnica

Žup. cerkev
Žup. cerkev
Ž. cer./sv. Jn?

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Justina Ceklin, p. n. Janeza z družino
++ Marija Zupan in Rozka Frelih, Č
Popoldanska pobožnost

28. 6.
Ponedeljek Irenej, škof in muč. Jereka 19.30 V zahvalo

29. 6.
Torek Peter in Pavel, apostola Župnišče

Župnišče
7.00

19.30
Za milost vere
+ Peter Osolnik, za god

30. 6.
Sreda Prvi rimski mučenci Župnišče 19.30 +++ Mežnarjovi, SF 116

1. 7.
Četrtek Estera, sp. žena St. Fužina 19.30 + Janez Gašperin - Zetkov, 1. obl., SF 147

2. 7.
Petek Frančišek Regis, red. Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ France Grašič

3. 7.
Sobota Tomaž, apostol Žup. cerkev 19.30 + Martin Urh, 1. obl., SF 259

4. 7.
NEDELJA

14. NEDELJA MED 
LETOM

Urh, škof

Župnišče
Žup. cerkev
Sveti Duh
Župnišče

Uskovnica
St. Fužina

7.00
9.00

11.00
14.00
16.00
19.30

Za farane in dobrotnike
+ Ivana Cvetek, obl., SV 18
Za milost vere
Popoldanska pobožnost
+ Janko Jensterle in +++ Galetovi, SV 23
Za srečno zadnjo uro

GORČIČNO ZRNO ZRASTE V VELIKO DREVO
Mr 4,26-34

Tisti čas je Jezus rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže 
seme v zemljo. Spi ponoči in bedi podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. 
Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad 
dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.«

In govóril je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga pred-
stavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh 
semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike 
veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.« V mnogih takih prilikah jim je 
govóril besedo, kakor so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govóril; a svojim 
učencem je posebej vse razlagal.

BOG POVRNI!
Kadar nam kdo kaj dobrega stori in noče nobenega povračila, rečemo Bog povrni! Ta 

zahvala ni le kratka besedna zveza, ampak v sebi skriva plemenito željo, naj Bog povrne, 
kar nam samim ni mogoče. Verujemo in smo trdno prepričani, da se iz Božjega spomina 
nič ne izgubi. Zato tudi pričakujemo Njegovo povračilo ob sodbi, na tehtnici večnosti.

V dneh, ki oblikujejo čas naših dni se misel na Bog hitro izgublja. Tudi pripravljenosti 
storiti kaj v Božjo čast, je vedno manj. Zdi se, da se Božje stvari nič ne mudi in da Bog 
lahko čaka na našo dobro voljo. S takšno držo žal od sebe odrinemo Božji blagoslov, ki 
je Božja naklonjenost.

Kaj vse bi nam o tej pripravljenosti lahko povedali naši stari, ki so v skromnih in 
težkih časih zgradili vse cerkve in vse do naših dni zanje skrbeli. Cerkev je Božja hiša in 
kraj bivanja Boga med nami. Je znamenje naše vere in kažipot naših poti. Na vse, ki ste 
udeleženi pri skrbi za Božje kraljestvo med nami (ključarje, zvonarje, krasilke, na vse, 
skrbite za cerkvene prte in drugo cerkveno perilo, na vse, ki skrbite za snažnost naših 
cerkva, ter na vse, ki dobrohotno kaj dobrega storite za naše Božje hiše), kličem Božjega 



SVETE MAŠE se darujejo v skladu z navodili slovenskih škofov, ki so dosegljiva na spletni 
strani Katoliške cerkve ali župnije. Omogočena je prisotnosti vernikov, vendar z omejitvami in 
pod določenimi pogoji (maske, razdalja, na eno osebo/družino 30m2 ...). V cerkvi je tako lahko 
največ 23 družin ali posameznikov, oz. oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

V cerkev pridite 10 minut pred mašo . Toplo se oblecite. Ob vstopu si razkužite roke in nosite 
zaščitno masko. Pridite samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.

OBISKI BOLNIKOV IN UMIRAJOČIH so možni ob upoštevanju varovalnih ukrepov – 
spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pokličite.

KRŠČEVANJE je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi. Starši pokličite ali 
pišite po e-pošti.

11. NEDELJA MED LETOM:                                                                                       13. VI. 2021
 Bog povrni s svojimi milostmi vsem, ki ste z molitvijo ali s sodelovanjem na praznik 
sv. Rešnjega telesa in krvi ter pri procesiji pokazali svojo ljubezen in hvaležnost Jezusu, 
ki je med nami in z nami v sveti Evharistiji.
 Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu.
 Ob 14. uri lepo vabljeni v župnišče k molitvi in prošnji za blagoslov. Molitev nam 
pomaga razumeti Božjo voljo in jo tudi izpolnjevati.
 V ponedeljek zvečer, ob 20.30, se lahko pridružite branju Katekizma katoliške Cerkve 
in pogovoru ob prebranem. Povezavo najdete na župnijski spletni strani - ZOOM soba, 
povsem spodaj na prvi strani.
 Veroukarji, ki ste izpolnili naloge za to veroučno leto, boste ta teden prejeli spričevala. 
Vrnite jih pri sveti maši; lahko med tednom ali v nedeljo. Če smo malomarno obhajali 
Gospodove dneve in nismo našli časa za udeležbo pri bogoslužju, k svetemu obhajilu 
ne pristopamo pred opravljeno sv. spovedjo. Velja za otroke in za starše.
 Poleti ne bo verouka, je pa to čas praktičnega preizkusa vere, oz. uresničevanja vere 
v življenju. Starši, poskrbite, da boste vi in vaši  otroci vedno povezani z Jezusom: redno 
ob nedeljah pri sveti maši in vsak dan z molitvijo (zjutraj, zvečer, pred jedjo in po njej).
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in 
ažurnimi obvestili. Zato prosimo, spremljajte objave na naši spletni strani.
 
12. NEDELJA MED LETOM:                                                                    20. VI. 2021
 Čeprav je v veljavi še nekaj omejitev javnega življenja, se lahko vsi udeležimo nedeljske 
svete maše. Potrebujemo le nekaj dobre volje. Z njo se bo našel tudi potrebni čas. Gotovo 
pa se bo ob vzpostavljanju duhovnega reda treba nekoliko potruditi. Ne pozabimo na 
večkrat potrjeno resnico v življenju, da kjer je Bog na prvem mestu, je vse na pravem 
mestu (sv. Avguštin). 
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti: k molitvi in prošnji za blagoslov.
 Zvečer ste ob 20.30 lepo vabljeni v ZOOM sobo, kjer bomo skupaj širili obzorja naše 

vere. Dobrodošli!
 V  juniju obhajamo junijsko pobožnost vrtnic in beremo vrtnice iz knjižice Slovenski 
pričevalci za vero. Če ne morete priti k sv. maši, radi doma molite litanije k Jezusovemu 
Srcu in na takšen način prosite za blagoslov.
 Med tednom (v četrtek) je slovesni praznik rojstva svetega Janeza Krstnika, Jezusovega 
predhodnika. Če se bodo omejitve javnega življenja sprostile, bo sveta maša prihodnjo 
nedeljo pri sv. Janezu Krstniku na Ribčevem Lazu, drugače pa v župnijski cerkvi. Če 
bodo omejitve ostale, bo bogoslužje pri sv. Janezu prestavljeno na bolj zdrave dni.
 Ostanimo povezani v molitvi!

13. NEDELJA MED LETOM:                                             27. VI. 2021
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti. Molitev v nas ohranja misel na večno 
življenje pri Bogu. Poživimo to hrepenenje!
 Tudi v teh zadnjih dneh meseca junija lepo vabljeni k pobožnosti vrtnic, s katerimi 
častimo Jezusovo Srce, ki je bogato za vse, ki ga kličemo. Radi si vzemimo čas za Boga 
in si prizadevajmo za to, kar je Njegovega.
 Z naslednjo nedeljo začenjamo počitniški mašni red. Tudi med počitnicami 
se potrudimo, da ohranimo duhovni red. Nedeljskih svetih maš lahkomiselno ne 
opuščajmo. Red utrjuje zvestobo, ki jo visoko cenimo. Tudi sami se potrudimo, da bomo 
zvesti pri Bogu dani besedi. Če boste imeli obiske ali goste, jih prijazno povabite k sveti 
maši in se je seveda tudi sami udeležite.
 Nedelja, ki je pred nami, je 14. med letom.
 Ostanimo povezani v molitvi!

blagoslova in Marijinega varstva.
Lepo, lepo pa prosim vse in vsakega posebej, da v tej službi vztrajate ali se ji pridružite. 

Povezanost z Bogom kliče njegovega blagoslova. Tam, namreč, kjer je Bog na prvem 
mestu, tem so vse stvari na svojem mestu. Če pa Bog ni na prvem mestu, tudi druge 
stvari niso na svojem mestu.
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