
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Pavel!

17. NEDELJA MED LETOM
Nedelja, 25. VII. 2021Leto XXI. številka 17

26. 7.
Ponedeljek Joahim in Ana, st. D. M. Jereka 19.30 + Jože Arh, Č 8

27. 7.
Torek Gorazd, Kliment in Sava Župnišče 7.00 + Ivana Smukavec, p. n. Slavke

28. 7.
Sreda Samson, škof Župnišče 19.30 + Marija Dobravec, Č 32, 3. obl.

29. 7.
Četrtek Marija in Marta, Laz. ses. St. Fužina 19.30 +++ Tomanovi, SF 156

30. 7.
Petek Peter Krizolog, šk. - c. uč. Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Ivana Smukavec, 30. dan

31. 7.
Sobota Igancij Lojolski, red. ust. Župnišče 19.30 + Jani Preželj in +++ Španovi, SV 8

1. 8.
NEDELJA

18. NEDELJA MED 
LETOM

A. M. Ligvorij, c. uč.

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
+ Janko Frelih, Č 30, 12. obl.
+++ Žagar in Odar, SF 113
Popoldanska pobožnost
+ Stanko Medja in +++ Bertovi, Č 2A
++ Janez in Ivana Mikelj, p. n. darovalca

2. 8.
Ponedeljek

Evzebij, škof;
porcijunkula Jereka 19.30 ++ Žan in Jože Kovačič

3. 8.
Torek Lidija, sp. žena Župnišče 7.00 ++ Vinko in Mira Križnar

4. 8.
Sreda Janez M. Vianej, duh. Župnišče 19.30 + brat Ivan in +++ Košmrljovi, p. n. Majde 

Mikelj
5. 8.

Četrtek Marija Snežna St. Fužina 19.30 + Anton Zupanc, SF 43

6. 8.
Petek

Jezusova spremenitev 
na gori Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+++ Blažovi in Zalta

7. 8.
Sobota Kajeten, duhovnik Vogar

Župnišče
11.00
19.30

+ Za milost vere
+ Pavel Dobravec, Č 18, 8. obl.

8. 8.
NEDELJA

19. NEDELJA MED 
LETOM

Dominik, ust. dominik.

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
Po namenu za zdravje
++ Lovro in Marija Kovačič, za r. d. in god
Popoldanska pobožnost
+ Jure Kotnik, za rojstni dan
++ Jože in Ida Dežman
+ Marija Zalokar, SF 150

9. 8.
Ponedeljek Edith Stein, mučenka Jereka 19.30 + Srečko Mikelj, Č 24, 8. obl.

10. 8.
Torek Lovrenc, diakon in muč. Župnišče 7.00 + Minka Čadež, obl. in +++ Kuščarjevi
11. 8.
Sreda Klara, devica Župnišče 19.30 + Albin Konavec in +++ starši, SV 88

+ Janez Markelj, Č 12, obl.
12. 8.

Četrtek Ivana Šantalska, redov. St. Fužina 19.30 +++ Mǝkvavovi, SF 129

13. 8.
Petek Hipolit in Ponicjan, muč. Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
++ Frančiška Odar in Marko Frelih

14. 8.
Sobota Maksimiljan Kolbe, muč. Župnišče 19.30 +++ starši Poklukar, p. n. Č 44

15. 8.
NEDELJA

MARIJINO
VNEBOVZETJE
(veliki šmaren)                                  

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
Za milost vere
+++ Vobistovi
Popoldanska pobožnost
+ Andrej Rozman, Kramarjov z Nem. Rovta
+ Jože Rozman, SF 161, obl.
+ Tine Štros, SF 97, 8. obl.

KRISTUS DAJE ZA VSE KRUHA V OBILJU
Jn 6,1-15

Tisti čas se je Jezus prepêljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za 
njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je 
vzpel na goro in tam sédel s svojimi učenci. ...

Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdélil med sedeče. Prav tako je razdélil tudi 
ribe, kolikor so jih hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, 
ki so ostali, da kaj ne bo šlo v izgubo.« Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s 
koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da 
je stóril znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.« Ker je Jezus 
spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvêsti, da bi ga postavili za kralja, se je spet 
sam umaknil na goro.

+ Naj bo kakšno srce še tako privlačno, bo vedno obstajalo še neko večje Srce, večja ljubezen, 
plemenitejša predanost. Če se vam zdi vaša mati utelešenje vsega tistega, kar je v življenju na-
jlepše, ali morete potem misliti, da bi Bog, ki je ustvaril materinstvo, premogel manj ljubezni?

+ V temnih nočeh smo hvaležni za luno. Če jo vidimo lesketati, vemo, da mora biti tudi sonce. 
V temni noči sveta, ko ljudje obračajo hrbet njemu, ki je Luč sveta, se ozrimo na Marijo, naj vodi 
naš korak, medtem ko čakamo na sončni vzhod.

+ Izpolnjevanje božje volje je jedro sleherne svetosti. Jezus nas uči, kako je treba umreti: v uri 
svoje poslednje žrtve je hotel imeti poleg sebe svojo Mater. In zakaj potem ne bi molili dan za 
dnem: »Prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri«?

+ Marija je kakor okence, skozi katero ujame zemljan prvi bežni žarek Boga. Morda pa je bolj 
povečevalno steklo, ki povečuje našo ljubezen do njenega Sina, da ga molimo bolj iskreno in z 
večjo vnemo.

+ V kraljestvu ljubezni ni ravnin: ali se vzpenjamo ali pa gremo navzdol.
+ To življenje ni zmaga. To je boj in Bogu ni všeč, da mirujejo tisti, ki so določeni za boj.
+ Človek je milosrčen, kadar žalost in skrb svojega bližnjega čuti kot svojo skrb in svojo žalost.
+ Če naš bližnji nima ljubezni, potem mu moramo dati mi del naše ljubezni. Tako ravna Bog z nami.

Misli Fultona Sheena - nadškofa, televizijskega pridigarja in blaženega 1895 - 1979



17. NEDELJA MED LETOM:                                                                                       25. VII. 2021
 Ob 14. uri lepo povabljeni v kapelo v župnišču k molitvi in prošnji za Božji blagoslov 
ter Božje varstvo. Kot beremo v evangeliju, nam Jezus obljublja, da bo uslišal naše vztrajne 
molitve.
 Bog povrni za darove, ki ste jih v teh dneh prek MIVA namenili našim misijonarjem.  
Sveti Krištof naj vas varno vodi po poteh zemeljskega in duhovnega življenja.
 Jutri lepo vabljeni k bogoslužju v večjem številu, saj godujeta sv. Joahim in Ana, ki sta 
tudi zavetnika vseh staršev. Z udeležbo pri sv. maši in z molitvijo se bomo Bogu najlepše 
zahvalili za starše. Starši so namreč za Bogom naši največji dobrotniki. Vabljeni!
 V tem in prihodnjem tednu goduje več svetnikov; mnogi nosite njihova imena. Lepo 
je, če na svoj godovni dan pridemo k sveti maši in se zahvalimo Bogu za vse prejete 
darove, svojim krstnim zavetnikom pa se z novo gorečnostjo priporočimo za varstvo 
in priprošnjo.
 Družina Janka Zupanca je za cerkev sv. Marjete darovala 100 evrov. Bog povrni s 
svojim blagoslovom!

18. NEDELJA MED LETOM:                                                                    1. VIII. 2021
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti: k molitvi in prošnji za blagoslov. Moč 
molitve je velika.
 V ponedeljek, 2. VIII., je tudi porcijunkula. Na ta dan nam Cerkev naklanja popolni 
odpustek ‒ seveda, če izpolnimo potrebne pogoje (nenavezanost na greh, opravljena sveta 
spoved, prejem svetega obhajila in molitev po namenu svetega očeta).
 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Povabljeni k zakramentom! Povabljeni 
tudi k zakramentu Božjega usmiljenja! V četrtek in petek  bom obiskoval tudi bolne in 
starejše. Če želite, da se oglasim tudi pri vas, prosim, pokličite. Na ta dan bomo pred 
Najsvetejšim molili za bolne in trpeče. Lepo vabljeni k molitvi!
 Prvo soboto, 7. avgusta, bo sveta maša pri Kosijevem domu na Vogarju. Ljubitelji gora 
in častilci Matere Božje gotovo ne boste zamudili tega trenutka milosti. Lepo vabljeni!
 Zaradi negotove zdravstvene situacije na začetku letošnjega koledarskega leta ‒ in s 
tem negotove turistične sezone ‒ smo se odločili, da oddamo v najem Družbo z omejeno 
odgovornostjo: Sveti Janez Krstnik, vodenje in turizem.
Ker se med domačimi posamezniki ni našel nihče, ki bi tvegal negotovost prihodnjih 
dni, nam je na pomoč prišla Krajevna skupnost Stara Fužina. Sklenili smo najemno 
pogodbo. Ta se izteče zadnji dan tega koledarskega leta. KS je prevzela tudi visoke stroške 
za poplačilo enega izmed prejšnjih sodelavcev, za kar v blagajni družbe ni bilo denarja.
Cerkev in družba ostajata popolnoma v lasti župnije. KS bo župniji izplačala del dobička, 
ostali dobiček pa je namenjen obnovi in ohranjevanju svetišča, posvečenega svetemu 
Janezu Krstniku.
Skupaj se trudimo, da bi bili dobronamerni v besedah, velikodušni v ljubezni do bližnjega 
in da bi bili vedno zavezniki resnice. Prav to nam v Jezusovem imenu naroča apostol 
Pavel: »Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v 
ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe« (Flp 2,3).
  Nedelja, ki je pred nami, je 19. med letom.
 
19. NEDELJA MED LETOM:                                             8. VIII. 2021
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti. Molitev v nas ohranja misel na večno 
življenje pri Bogu. Poživimo to hrepenenje!
 Naslednjo nedeljo bomo obhajali slovesni in zapovedani praznik vnebovzetja Device 
Marije. S posebno molitvijo bomo obnovili narodno, župnijsko in osebno posvetitev 
naši nebeški Materi Mariji. Izročili ji bomo svoje življenje in v njeno materinsko varstvo 
položili srca vseh, ki jih imamo radi in so nam blizu. Vsekakor se bomo potrudili, da na 
ta dan počastimo Njo, ki ji je Bog sam storil tako velike reči.

Glasilo pripravlja in oblikuje: župnik Matjaž Zupan, Srednja vas 33, 4267,
Srednja vas v Bohinju, tel. 041 926 898, E pošta: srednja.vaszupnija@gmail.com

Ob pogrebih ste lepo naprošeni, da namesto za cvetje in sveče darujete za 
potrebe naših cerkva ali za druge dobrodelne namne. Bog vam povrni vidne 

darove z nevidnimi milostmi!

Preprosti “hvala” 
zveni drugače, 

če privre iz globin 
duše.

Liz C. Miller

Najboljše molitev je 
molitev

zahvaljevanja.

Stefan Wyszynski

PRIPRAVA NA POSVETITEV
Sredi meseca avgusta bomo obhajali praznik

MARIJINEGA VNEBOVZETJA.
Na vse pomembne stvari se v življenju pripravljamo. Bolj ko so 

(nam) pomembne, bolj obsežne in temeljite so priprave. Letos, ko 
obeležujemo 30. obletnico naše države Slovenije, smo zato še posebej 
povabljeni, da se dobro pripravimo na OBNOVITEV POSVETITVE 
SLOVENSKEGA NARODA MARIJI, ki bo 15. avgusta. Vabljeni to-
rej, da VSAK DAN, od začetka avgusta, pa do praznika Marijinega 
vnebovzetja, ZMOLITE ROŽNI VENEC - za zmago Marijinega Brezmadežnega Srca 
v naših časih in življenju, ter da bi ljudje sprejeli Božje odrešenje -resnico in ljubezen. 


