
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Martin!

MARIJINO VNEBOVZETJE
Nedelja, 15. VIII. 2021Leto XXI. številka 18

16. 8.
Ponedeljek Rok, spokornik Jereka 19.30 ++ Janez Smukavec, Žan Kovačič in

+++ Medjovi
17. 8.
Torek Hijacint, redovnik Župnišče 7.00 ++ Breda in Zoja, p. n. Č 82

18. 8.
Sreda Helena, cesarica Župnišče 19.30 + Tilka Škantar, p. n. sestre

19. 8.
Četrtek Janez Eudes, duhovnik St. Fužina 19.30 + Pavla Šest, obl., SF 68

++ Škantar Ivana, 7. dan in Valentin, obl., SF 211
20. 8.
Petek Samuel, prerok Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
Za Božji blagoslov pri delu

21. 8.
Sobota Pij X., papež Župnišče 11. 00

19.30
Pastirska sv. maša na Velem polju
+ Minka Oblak (Kokčova), 5. obl., SV 58

22. 8.
NEDELJA

21. NEDELJA MED 
LETOM

Devica Marija Kraljica

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
+++ Štefletovi, St. 39
+ Marinka Eržen, obl.
Popoldanska pobožnost
+ Miro Rajšek, obl.
+ Lojzka Rozman, obl., SF 161

23. 8.
Ponedeljek Roza iz Lime, devica / / Po namenu (Nazarje)

24. 8.
Torek Jernej, apostol / / Po namenu (Nazarje)

25. 8.
Sreda Patricija, devica Župnišče 19.30 Za zdravje

26. 8.
Četrtek Tarzicij, mučenec St. Fužina 19.30 +++ Gašperinovi in Štefka Jazbar, SF 24

27. 8.
Petek Monika, mati sv. Avg. Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Angela Hribar, Č 31

28. 8.
Sobota Avguštin, škof in c. u. Župnišče 19.30 + Rozalija Odar, za rojstni dan in god

29. 8.
NEDELJA

22. NEDELJA MED 
LETOM

Mučeništvo Janeza 
Krstnika

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
+ Ivan Perko, 20. obl.
+ Gregor Gartner, p. n. Andrejovih
Popoldanska pobožnost
+ Franc Sodja, Matijov 
+ Jože Horvat, 5. obl. in +++ Horvat, SF167
+++ Černetovi, SF 168

30. 8.
Ponedeljek Feliks, mučenec Jereka 19.30 +++ starši Mikelj, Č 96

31. 9.
Torek Jožef in Nikodem, sp. m. Župnišče 7.00 + Tilka Škantar, SV 1
1. 9.

Sreda Brezjanska M. Božja Župnišče 19.30 Za blagoslov in zdravje v družini
2. 9.

Četrtek Ingrid, redovnica St. Fužina 19.30 +++ Htorovi, SF 135

3. 9.
Petek Gregor Veliki, pp. in c. u. Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Gregor Gartner, p. n. prijatelja

4. 9.
Sobota Irma, devica Župnišče 19.30 + Pavla Smukavec, obl., J 4

5. 9.
NEDELJA

23. NEDELJA MED 
LETOM

Mati Terezija, red.

Župnišče
Stara Fužina
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Stanko Stare, SV 104 A
+ Rozalija Cvetek, 3 obl., SV 59
Popoldanska pobožnost

BOG POVIŠUJE NIZKE
Lk 1,39-56

... “Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!”
Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mo-

jem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi 
rodovi. Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda 
do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo 
roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bo-
gate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja – 
kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda na veke.« Marija pa je 
ostala pri Elizabeti nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom.
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OBNOVITEV IZROČITVE BOŽJI MATERI MARIJI
Poletje nas spominja na počitnice, dopuste, sprostitev ...
Kristjanovo poletje pa svoj višek doživlja v prazniku Marijinega 

vnebovzetja, ko pokažemo svoje zaupanje v Marijino priprošnjo, 
izražamo svojo hvaležnost in dejavno pokažemo, da ohranjamo 
krščanske korenine naših prednikov in si prizadevamo, da bi ostajale 
žive in globoke tudi za tiste, ki pridejo za nami.

Mariji se hočemo zahvaliti za vso podporo in pomoč, ki smo ju bili 
deležni v preteklem letu zahtevnih preizkušenj, v katerem pa sta se 
pokazali naša solidarnost in pripravljenost pomagati.

Mariji bomo priporočili našo Cerkev, družine, izseljence in zdomce. Priporočili ji bomo 
vse, ki so v naši državi odgovorni za skupno dobro in za pozitivno naravnanost naših 
medsebojnih odnosov. Priporočili ji bomo našo državo, ki letos obhaja svojo 30-letnico.

Vse duhovnike vabim, da pri prazniških mašah 15. avgusta skupaj s svojimi verniki 
zmolijo molitev izročitve slovenskega naroda Mariji. Skupaj bomo obhajali praznik 
Marijinega vnebovzetja in skupaj se bomo ozirali v tisto prihodnost, ki jo je Gospod 
pripravil vsem, ki ga ljubijo. msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof



MARIJINO VNEBOVZETJE:                                                                                             15. VIII. 2021
 Ob 14. uri lepo vabljeni v kapelo k molitvi in prošnji za blagoslov. Molitev je dihanje duše in 
luč, ki nam sveti na poteh življenja.
 V soboto, 21. avgusta, bo ob 11. uri sveta maša na Velem polju. Ljubitelji gora in častilci Matere 
Božje lepo vabljeni. Pri sveti maši se bomo spomnili pokojnih planšarjev in pastirjev, ki so pasli 
po naših planinah, in Boga prosili za dobro pašno sezono.
 V nedeljo, 22. avgusta, bo na Uskovnici žegnanje. Lepo vabljeni k sv. maši ob 16. uri in k 
druženju po njej. Ta nedeljski dan lepo sovpada s praznikom Marijinega kronanja.

 Marjan in Polonca Mencinger sta ob pogrebu Ivane Škantar namesto za cvetje darovala 40 
evrov za cerkev sv. Pavla. Bog povrni!

21. NEDELJA MED LETOM:                                                                             22. VIII. 2021
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti: k molitvi in prošnji za blagoslov. Moč molitve je 
velika. Veliko je tudi namenov, za katere je primerno prositi oz. trkati na Božje in Marijino Srce.
 Ob 16. uri lepo vabljeni na Uskovnico, kjer bo žegnanje. Po sveti maši ste povabljeni, da se 
nam pridružite in poskrbite za dobro in prijateljsko razpoloženje. Bog povrni vsem, ki se boste 
potrudili, da bo naše srečanje prijetno in veselo!
 Prva dva dneva v tednu v župniji ne bo svete maše, ker odhajam na duhovne vaje v Nazarje. 
Prosim, ne spreglejte spremembe.
 V tem tednu goduje sv. Monika, ki je zavetnica vseh krščanskih mater. Njena priprošnja naj 
pomaga vsem materam vztrajati pri molitvi za otroke. Lepo vabljeni k službi božji!
 Zaradi negotove zdravstvene situacije je začetek veroučnega leta težko natančneje predstaviti. 
Vseeno informativno objavljamo veroučni urnik, ki pa ga bomo morda morali spremeniti. V 
veroučno šolo se lahko vpiše vsak, kdor je opravil obveznosti za minulo leto (oddal veroučne 
naloge in dobil spričevalo). Da bi se ognili odvečnim besedam in slabi volji, pravočasno uredimo 
svoje stvari. Naloge morajo biti narejene vestno in tudi vzorno.
Če bi bil kdo pripravljen v tem šolskem letu voditi kakšen razred veroučne šole, je zelo dobrodošel. 
Več o veroučni šoli bo objavljeno v dneh, ki prihajajo. Spremljajte, prosim, objave na naši spletni 
strani.
 Osnova verskega življenja je ljubezen do Boga in bližnjega, ki se kaže v vsakodnevni molitvi, 
redni nedeljski sveti maši, mesečni spovedi in spoštovanju, pravičnosti, dobroti ter zvestobi. Kdor 
to opušča, mu tudi pouk in druge dejavnosti bore malo koristijo za zveličanje duše. Bodimo čuječi 
in goreči v življenju po veri. Starši, bodite svetla luč svojim otrokom na poti, ki vodi k Bogu.
 Nedelja, ki je pred nami, je 22. med letom.
 
22. NEDELJA MED LETOM:                                             29. VIII. 2021
 Ob 14. uri vabljeni k popoldanski pobožnosti. Molitev v nas ohranja misel na večno življenje 
pri Bogu. Poživimo to hrepenenje!
 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!
 Če kdo v poletju ni redno hodil k nedeljski sveti maši (je prijateljstvo z Bogom zanemaril), je 
potrebno, da preden znova prejme Jezusa v obhajilu, pristopi k zakramentu svete spovedi. Zloženka, 
ki jo lahko vzamete ob izhodu iz cerkve ali župnišča, naj vam pomaga, da boste razumeli vzvišeni 
dar, ki ga prejmemo pri svetem obhajilu. Obenem pa nam bo pomagala, da bomo prav pripravili 
svoje srce na srečanje z Jezusom. Ni prav, da Božjo voljo spreminjamo ali prilagajamo svojim željam.
 Končuje se počitniški nedeljski mašni red. Prosimo, ne spreglejte sprememb v mašnem redu.
 Nedelja, ki je pred nami, je 23. med letom.

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!

SMRT ali ŽIVLJENJE
Na praznik vseh svetih leta 1950 je papež Pij XII. 

razglasil versko resnico o MARIJINEM VNEBOVZETJU.
S tem je Cerkev potrdila resnico, ki jo je praznovala 

že od apostolskih časov in v kateri slavi zmago življenja 
nad smrtjo. Razglasitev verske resnice je odgovor Cerkve 
sodobnemu človeku, ki je pozabil na Boga, se odvrnil 
od njega in se sam postavil na njegovo mesto. Posledica 
tega je praznina, nesmisel, obup in usmerjenost v 
smrt. Cerkev pa uči, da Bog grešnega človeka vabi, da 
se popolnoma izroči v Božje roke, viru življenja. Kot 
izvoljenemu ljudstvu tudi nam danes pravi: »Izberi 
torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš 
Gospoda, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga 
držiš.« (5 Mz 30, 19).

Vera v Boga, podreditev njemu ter boj proti grehu 
napuha, po zgledu Marijine - ponižne Gospodove dekle, 
človeka vodi v življenje in ljubezen Boga.

Marija je dokaz te poti ... in cilja.

Bodi nam pozdravljena,
o, nebes Kraljica,

nikdar dosti slavljena,
Mati in Devica.

Čista, vsa brezmadežna
bila si spočeta,

greh in pekel zmagala v
hipu prvem sveta.

Zvezda svetla jutranja,
vseh devic lepota,

radost zemlje in neba
tvoja je krasota.

Tebe Božji Sin izbral
je za Mater sebi,

tebe Bog je mater zval,
bil podložen tebi.

Venec rajske zdaj časti
ti obdaja glavo,

k tebi rado vse hiti,
vse ti poje slavo.

Milostno poglej na nas,
Mati Bogu mila,

dobra bodi nam ves čas,
kot do zdaj si bila.


