
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Pavel!

23. NEDELJA MED LETOM
Nedelja, 5. IX. 2021Leto XXI. številka 19

6. 9.
Ponedeljek Zaharija, prerok Jereka 19.30 Za srečen zakon

++ Anton in Frančiška Iskra, J 35
7. 9.

Torek Regina, mučenka Župnišče 7.00 Za zdravje in zdravo pamet

8. 9.
Sreda ROJSTVO D. MARIJE Podjelje

Župnišče
16.00
19.30

+ Ivana Smukavec
+ Za Marijino varstvo

9. 9.
Četrtek Peter Klaver, redovnik St. Fužina 19.30 +++ Kovačovi, SF 81

10. 9.
Petek Ines, mučenka Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
Za zdravje v družini

11. 9.
Sobota Helga, spokornica Župnišče 19.30 + Marica Stare, obl., SV 90

12. 9.
NEDELJA

24. NEDELJA MED 
LETOM

Marijino ime

Župnišče
St. Fužina

Žup. cerkev
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Jože Mencinger, obl., SF 254
+ Marija Kovačič, 2. obl., St. 1
Popoldanska pobožnost

13. 9.
Ponedeljek Janez Zlatousti, š. in c. u. Jereka 19.30 + Stanko Dobravec, 28. obl., Č 18

14. 9.
Torek

POVIŠANJE SVETEGA 
KRIŽA Župnišče 7.00 Po namenu

15. 9.
Sreda Žalostna Mati Božja Župnišče 19.30 Za milost vere

16. 9.
Četrtek Kornelij in Ciprijan, m. St. Fužina 19.30 + Gregor Gartner, p. n. Ukčovih

+ Ivana Škantar, 30. dan
17. 9.
Petek Robert Bellarmino, škof Župnišče 19.00

19.30
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Tilka Škantar, p. n. sestre

18. 9.
Sobota Irena, mučenka Župnišče 19.30 +++ Šoštarjovi, St. 29

19. 9.
NEDELJA

25. NEDELJA MED 
LETOM

Januarij, š. in muč.

Župnišče
St. Fužina

Žup. cerkev
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Damjan Omar Zupanc, za rojstni dan
+ Jože Mencinger, SF 254
+ Marija Arh, obl., SV 15
Popoldanska pobožnost

20. 9.
Ponedeljek Andrej Kim, mučenec Jereka 19.30 + Franc Hribar in ++ starši, J 1

21. 9.
Torek Matej, apostol Župnišče 7.00 Po namenu
22. 9.
Sreda Mavricij, mučenec Župnišče 19.30 + Minka Odar, Frjanova
23. 9.

Četrtek Pij iz Pietrelcine, red. St. Fužina 19.30 ++ Leon in Sonja Skaberne

24. 9.
Petek Anton Martin Slomšek, š. Župnišče

19.00
19.30

Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Francka Cvetek (iz Francije), p. n. 
Majnikovih

25. 9.
Sobota Nikolaj, kmet Na Kraju

Župnišče
11.00
19.30

+++ planšarje in vojake
+ Jernej Rijavec, obl., SV 2A

26. 9.
NEDELJA

26. NEDELJA MED 
LETOM

Kozma in Damijan, m.

Župnišče
Stara Fužina
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+++ Blažovi in Zalta
+ Leja D. Škodlar, SF - maša s policisti
Popoldanska pobožnost
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JEZUS POMAGA BOLNIKOM
Mr 7,31-37
Tisti čas je odšel Jezus iz pokrajine Tira in prišel skozi Sidon h Galilejskemu 

morju sredi pokrajine Deseteromestja. Pa mu pripeljejo gluhega in nemega in ga 
prosijo, da bi položil roko nanj. Vzel ga je od množice vstran, mu vtaknil prste v 
njegova ušesa in se mu s slino dotaknil jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil 
in mu rekel: »Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so se mu ušesa in razvezala 
se je vez njegovega jezika in je govoril prav.

Naročil jim je, naj tega ne pravijo nikomur; pa bolj ko jim je naročal, bolj so 
razglašali. vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, 
nemim, da govorijo.«

LJUBEZEN SPREMINJA in brez ljubezni se nič ne spremeni. Ljubezen do 
molitve bo spremenila vsakdanjost v molitev! Prosimo za to veliko umetnost 

krščanskega življenja, ki je zaradi tega tako težka, ker je tako preprosta.

KOMENTAR CERKVENIH OČETOV
Sveti Efrem Sirski o tem evangeljskem odlomku takole razmišlja: »Oblast, ki 

je ni mogoče manipulirati, se je sklonila in si nadela meso, da bi se ga lahko 
dotaknili in bi vse človeštvo moglo zreti njegovo božanstvo, ki sicer presega vsak 
dotik mesa.«

Sv. Laktancij, sv. Prudencij in sv. Gregor Veliki pa v Jezusovem dejanju vidijo 
še več: »Gospodovo dejanje, da se je dotaknil jezika in odprl ušesa, vsebuje še 
višji pomen in sicer ta, da bodo lahko vsi narodi poslušali in govorili o Gos-
podovem prihodu.«

Sv. Ambrož pa doda: »Danes se (Gospodov) služabnik med pridiganjem Be-
sede na simboličen način dotakne človekovih ušes, da bodo preko službe milosti 
odprte za živečo Besedo.«



23. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                    5. IX. 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.
 Srečanje ŽPS bo jutri, v ponedeljek, 14. Septembra, ob 20.15. Lepo vabljeni na srečanje in k 
pogovoru.
 V sredo, 8. septembra, je rojstni dan naše nebeške matere Marije. Marija nas sama vabi na 
praznovanje tega pomembnega dogodka. Sv. maša bo zvečer v župnišču, ob 16. uri pa v Podjelju, kjer 
bo za sosesko tudi žegnanje. Lepo vabljeni!
 Anton M. Slomšek pravi: »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.«
 Če kdo v poletju ni redno hodil k nedeljski sveti maši, je prijateljstvo z Bogom zanemaril. Zato 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.
 Nedelja, ki je pred nami, je 24. med letom. Pri sveti maši ob 10. uri bomo blagoslovili šolske torbe 
in seveda tiste, ki jih bodo nosili.

24. NEDELJA MED LETOM:                                                                                 12. IX. 2021
 Ob 14. uri lepo vabljeni v župnišče k molitvi in prošnji za blagoslov! Molitev je naravni ritem 
dihanja naše duše. Radi si vzemimo čas za pogovor z Bogom. Čas, ki ga podarimo Bogu, je vedno 
dragocen in po njem je blagoslovljen tudi ostali čas našega življenja. Na dobre in pomembne stvari 
se je vredno navaditi tudi na novo.

 Ta teden se odpro vrata veroučne šole. Verouk bo potekal po objavljenem razporedu. Veroučenci 
od 5. do 9. razreda se prvo veroučno uro dobimo v župnijski cerkvi. Po pozdravu in uvodu bomo 
obhajali zakrament svete spovedi. Starše lepo prosim, da otrokom pomagate pri pripravi na sveto 
spoved.
 Vsak dan med tednom ‒ pol ure pred sv. mašo ‒ molimo sveti rožni venec. Lepo je, če z molitvijo 
začnemo točno in molimo pobožno ter zbrano. Zbranost pri molitvi nas najlepše pripravi na sv. mašo. 
Lepo, lepo vabljeni k molitvi. Toliko bolj, ker živimo v težkih in hudih časih.
 V torek je praznik povišanja sv. križa. Z udeležbo pri sv. maši bomo lahko svoj križ položili na 
Jezusove rame. On sam obljublja, da bomo tako našli mir svojim dušam (prim. Mt 11, 29).
 Po prazniku povišanja sv. križa je spomin Žalostne Matere Božje. Marija nas vedno vodi k Jezusu 
in je naša prva priprošnjica. Čas k Njej povzdignjenih oči naj nikoli ne mine. Tudi ta dan lepo vabljeni 
k bogoslužju.
 Otroci ste povabljeni k sodelovanju v otroškem pevskem zborčku, k ministriranju in branju 
prošenj ... Hvala staršem za spodbudo. Tudi mladi in starejši lepo vabljeni k sodelovanju v župniji.
 Srečanje za starše veroučencev bo v ponedeljek, 20. septembra, ob 20.30 in v sredo, 22. septembra, 
ob isti uri. Obakrat bo srečanje v kapeli v župnišču. Če imate v veroučni šoli več otrok, se srečanja 
udeležite samo enkrat.
 Če kdo poleti ni redno hodil k nedeljski sveti maši, je, kot že rečeno, prijateljstvo z Bogom 
zanemaril. Zato je potrebno, da preden znova prejme Jezusa v obhajilu, pristopi k zakramentu svete 
spovedi.
    
25. NEDELJA MED LETOM:                                             19. IX. 2021
Ob 14. uri lepo vabljeni v cerkev k molitvi in prošnji za blagoslov. V četrtek goduje p. Pij, ki v eni 
od svojih spodbud pravi: »Prav molitev, ta združena sila vseh dobrih duš, giblje svet, prenavlja vest 
ljudi, vzdržuje dom, tolaži trpeče, zdravi bolnike, posvečuje delo, izboljšuje zdravstveno oskrbo, daje 
moralno moč in krščansko vdanost v človeško trpljenje, razširja Božji nasmeh in njegov blagoslov 
nad vsako trpljenje in slabotnost.« Lepo vabljeni, da se pridružite tej sili vseh dobrih duš.
 Srečanje za starše veroučencev bo jutri, v ponedeljek, 20. septembra, ob 20.30 in v sredo, 22. 
septembra, ob isti uri. Obakrat bo srečanje v kapeli v župnišču. Če imate v veroučni šoli več otrok, 
se srečanja udeležite samo enkrat.
      Danes teden bo SLOMŠKOVA nedelja. »Delajmo zvesto, čeravno nam nihče na roke ne gleda. 
Bog nas vidi, on bo naš plačnik,« je misel blaženega Antona Martina Slomška. On nas tudi spodbuja: 
»Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, moliti zanje! Dokler je drevo še mlado, se lahko 
zravna, staro se zlomi!« In še ena njegova spodbuda: »Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, 
delavnost in pobožnost; vse drugo jim bo navrženo.«
      Ob prazniku nadangela Mihaela, zavetnika policije, bodo 26. septembra 2021 ob 10. uri v naši 
župnijski cerkvi zbrani tudi slovenski policisti. Sveta maša bo darovana tudi zanje. Ob udeležbi 
bomo upoštevali navodila NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje), SŠK (Slovenske škofovske 
konference) in župnijskih rediteljev. Somaševanje bo vodil stiški opat Maksimiljan File. Po sveti maši 
se bomo ob upoštevanju zdravstvenih navodil zadržali pred gostilno Pri Hrvatu.
 Nedelja, ki je pred nami, je 26. 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!

MARIJINO ROJSTVO: 
Kristus nam je s tem po-
daril glavni dar, razodel 
nam je skrivnost, preno-
vil naravo, on, ki je Bog 
in človek ter je pobožan-
stvil privzetega človeka. 
Vendar je tako sijajni 
in očitni prihod Boga k 
nam vsekakor potreboval 
uvodno stopnjo v vesel-
je, po kateri naj bi preje-
li odlični dar odrešenja. 
Zato na današnji praz-
nik slavimo rojstvo božje 
Matere, po kateri je božji 
načrt dosegel svoj višek: 
učlovečenje Besede.


