
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Pavel!

14. NEDELJA MED LETOM
Nedelja, 4. VII. 2021Leto XXI. številka 16

5. 7.
Ponedeljek Ciril in Metod, slov. ap. Jereka 19.30 ++ Jože in Žan Kovačič

6. 7.
Torek Marija Goretti, muč. Župnišče 7.00 Za zdravje in Božji blagoslov v družini

7. 7.
Sreda Vilibald, škof Župnišče 19.30 + Gregor Gartner, 30. dan

8. 7.
Četrtek Prokopij, mučenec St. Fužina 19.30 ++ Anton Zupanc, SF 43 in Slavko Boltar, 

SF 193

9. 7.
Petek Hadrijan III., papež Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Franc Mlakar, Č 52

10. 7.
Sobota Amalija, redovnica Župnišče 19.30 V dober namen

11. 7.
NEDELJA

15. NEDELJA MED 
LETOM

Benedikt, opat

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
V zahvalo za  80 let
Za babico mojih otrok (darovalec)
Popoldanska pobožnost
+ Minka Odar, Frjanova, St 11
+ Jože Mencinger, 30. dan

12. 7.
Ponedeljek Mohor in Fortunar, muč. Jereka 19.30 + Pavel Dobravec, Č 18, za god in rojstni 

dan

13. 7.
Torek Joel, prerok Župnišče 7.00 Po namenu

14. 7.
Sreda Božidar, škof Župnišče 19.30 + Gregor Gartner, p. n. Ušinovih

15. 7.
Četrtek Bonaventura, š. in c. u. St. Fužina 19.30 +++ Mǝkvavovi, SF 229

16. 7.
Petek Karmelska M. B. Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Tomaž Draksler

17. 7.
Sobota Aleksij, škof Župnišče 19.30 + Stanko Stare, SV 104 A

18. 7.
NEDELJA

16. NEDELJA MED 
LETOM

Elij, mučenec

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
+ Marija Smukavec, Č 82
++ Minka in Jože Šetina
Popoldanska pobožnost
Za blagoslov
+ Tilka Rozman, obl., SF 161

19. 7.
Ponedeljek Ambrozij, opat Jereka 19.30 +++ Bregarjovi, J 19

20. 7.
Torek Marjeta Antiohijska, m. Župnišče 7.00 Po namenu
21. 7.
Sreda Lovrenc, duh. in muč. Župnišče 19.30 +++ Tilka Škantar, Mežnarojva, 30. dan, 

SV 1
22. 7.

Četrtek Marija Magdalena, sp. ž. St. Fužina 19.30 Po namenu

23. 7.
Petek Brigita Švedska, red. Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Franc Hodnik, SV 13, 11. obl.

24. 7.
Sobota Krištof, mučenec Župnišče 19.30 ++ Anton in Marija Kocjanc, SV 35

+ Alojz Petkoš, 30. dan

25. 7.
NEDELJA

17. NEDELJA MED 
LETOM

Jakob, apostol

Župnišče
Jereka

Sveti Duh
Župnišče

Uskovnica
St. Fužina

7.00
9.00

11.00
14.00
16.00
19.30

Za farane in dobrotnike
+++ Močivnjekarjovi, Č 77
+ Lovro Odar in +++ Frjanovi
Popoldanska pobožnost
+++ starši Hribar, SV 90
++ Anton in Štefka Urh, SF 129

KRISTUSA ROJAKI NISO SPREJELI
Mr 6,1-6

Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla 
sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: »Od kod 
njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po 
njegovih rokah! Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? 
Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad njim.

Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorod-
nikih in v svoji hiši.« In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj 
bolnikov je polóžil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri.

POČITNIŠKI SPOMIN
Aktivni del šolskega in pastoralnega leta se je iztekel. In misli morda že hitijo na 

začetek naslednjega. A stop! Malo se ustavite, dragi kristjani. Čas počitnic je pomemben 
del leta. Počitnice so primeren čas, da s pomočjo Svetega Duha pogledamo nazaj na 
dogajanje. Čim prej se bomo začeli spominjati, bolje bo. A česa? Jezus napove: »Tolažnik 
pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, 
kar sem vam povedal« (Jn 14,26).

Tudi v preteklem pastoralnem letu nam je Jezus veliko govoril. Tega se je vredno 
spominjati, okrepilo vas bo. Spomin je močnejši in zato pomembnejši kot razum. Moč 
je v spominu, saj nas prav preko njega »nosijo« prijetne ali neprijetne stvari iz pretek-
losti – zato je smiselno napolniti ga z Božjimi stvarmi. In kar bo v spominu, bo nevede 
postalo meso in kri - del tebe in del občestva v katerem živiš.

Življenje od nas zahteva, da živimo tudi trenutke razočaranja, praznine, suhote ... v 
katerih se nam zdi Bog odsoten in tudi ljubezen ljudi. Morda se kdo prav zdaj čuti za-
vrnjenega, zapuščenega in v njem zija praznina, votlost. In kaj Jezus svetuje za takšne 
čase? Naj se spominjamo odnosa z njim. Tolažnik bo pomagal, da spomin na odnos 



14. NEDELJA MED LETOM:                                                                                       4. VII. 2021
 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, 5. julija, bomo obhajali praznik svetih bratov Cirila in Metoda, 
slovanskih apostolov, sozavetnikov Evrope in glavnih zavetnikov ljubljanske nadškofije. 
Ta praznik naj nam v hvaležen spomin prikliče vse naše prednike, ki so vero sprejeli, 
ohranili in jo posredovali naslednjemu rodu. Radi se udeležimo službe božje in prosimo, 
da v naših dneh Kristusov križ med nami ne izgubi svoje moči.
 V cerkvi svete Marjete v Jereki so restavratorji iz restavratorske delavnice Kavčič 

razstavili oltar sv. Jurija in ga odpeljali v obnovo in restavriranje. Večino sredstev za 
obnovo smo na javnem razpisu pridobili od ministrstva za kulturo. Nekaj bo prispevala 
tudi lokalna skupnost, del sredstev pa moramo zbrati sami. Lepo povabljeni, da pri tej 
obnovi sodelujete tudi s svojimi darovi. Naj sv. Jurij, kot eden izmed priprošnjikov v 
veliki stiski, odžene od vas nevarnosti za vašo dušo in telo.
 Poletje je čas dopustov, počitnic in oddiha ... V tem času se izkaže, kaj nam je v 
življenju dragoceno in kaj zgolj obveznost. Je torej tudi praktični preizkus naše vere, 
oz. njeno uresničevanje v življenju. Kar nekaj možnosti je tudi za duhovno okrepitev, 
za duhovne vaje. Povabljeni ste, da se pozanimate in poiščete možnost za poživitev 
vere in duhovno okrepitev. Ne pozabite ob nedeljah na predragoceni dar svete maše in 
vsakodnevno molitev (zjutraj, zvečer, pred obroki in po njih).
 Marjan Mencinger je s Polonco in Bernardo daroval 200 evrov za cerkev sv. Pavla. 
Bog povrni s svojimi milostmi in blagoslovom.
 Ob pogrebu Jožeta Mencingerja sta Johana in Mihela namesto cvetja darovali 50 
evrov za cerkev sv. Pavla. Prav tako so Medjovi ob pogrebu namesto cvetja darovali za 
cerkev sv. Pavla. Vsem in vsakemu posebej Bog povrni s svojimi milostmi!
  Nedelja, ki je pred nami, je 15. med letom.
  
15. NEDELJA MED LETOM:                                                                    11. VII. 2021
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti: k molitvi in prošnji za blagoslov. Moč 
molitve je velika.
 Prihodnjo nedeljo bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Skupaj se bomo priporočili za 
varno in srečno vožnjo. Med sv. mašo, pri kateri bomo molili tudi za naše misijonarje, 
bo blagoslov vozil. MIVA Slovenija se vam v imenu vseh misijonarjev zahvaljuje za 
vašo dosedanjo naklonjenost in dobroto, s katero ste v lanskem letu pomagali kupiti za 
misijone več prevoznih sredstev. Tudi letos naj bo ob blagoslovu vaših vozil vaše srce 
odprto. V iskreni prošnji za srečno vožnjo in v zahvalo za vse srečno prevožene kilometre 
namenite svoj dar za nakup novih vozil, ki bodo sporočala vašo dobroto in reševala 
življenja. Bog naj vam na priprošnjo svetega Krištofa stoterno povrne!
  Nedelja, ki je pred nami, je 16. med letom.
 
16. NEDELJA MED LETOM:                                             18. VII. 2021
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti. Molitev v nas ohranja misel na večno 
življenje pri Bogu. Poživimo to hrepenenje!
 Marjetina nedelja: na Krištofovo nedeljo bo ob 9. uri žegnanje pri sv. Marjeti v Jereki. 
Pred sv. mašo bo blagoslov avtomobilov in drugih prevoznih sredstev. Po sveti maši bo 
druženje in priložnost za prijateljsko srečanje. Lepo vabljeni! Ta dan ne bo sv. maše pri 
svetem Martinu v Srednji vasi.
 Tudi med tednom lepo vabljeni k službi božji! Naj nam ne bo škoda časa za Boga. 
Otroci, ki imate počitnice, ste prav tako zelo dobrodošli. Bog blagoslovi naš čas, da nam 
bo mineval v duhovno in telesno korist. Čas molitve je vedno privilegiran čas bivanja, 
saj se družimo z Bogom in uresničujemo Njegovo voljo, ki nam jo je razodel po Mariji.

ne bo zbledel. On je pravi advokat v boju s Sovražnikom, ki igra na pozabljanje velikih 
Božjih del in tudi del ljudi.

Izguba spomina se zgodi, ker smo osredotočeni na trenutno bolečino, razočaranje 
ali se toliko ukvarjamo s svojo podobo v delovanju, da z lahkoto izgubimo iz spomina 
lepoto dogajanja.

Sveti Duh nam bo pomagal najti smisel v vsem, kar smo v tem letu doživeli v cerkven-
em življenju. V težkih doživljanjih se je treba znati ustaviti in se spomniti, kaj nas je Je-
zus učil in nam pokazal. To je njegov »recept« rešitve. V vseh odnosih lahko odkrijemo 
tudi kaj lepega, Božjega, in tega se je vredno

spominjati. Počitnice so tudi za to. Vstopite v Božji Spomin!
msgr. dr. Marjan Turnšek

Juvenal

Imej za največji zločin dati prednost 
lastnemu preživetju
pred čutom za čast

in zaradi ljubezni do fizičnega življenja 
izgubiti razloge za življenje.


