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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

NA SAMOTEN KRAJ
Tokrat bom s teboj, bralka in bralec, razmišljal o samotnem kraju. To molitev je 

premišljeval pater Alberto Moreno: »Gospod Jezus, kje je danes samotni kraj, kjer bi 
se lahko v miru zbral ob tebi in se izognil trušču, ki me oblega z vseh strani, me nad-
leguje in pritiska name kakor huda mora? Jezus, živeti 
moram sredi življenja.

Zame ni več tišine. Podnevi in ponoči moram pre-
našati velik trušč, ki muči velika mesta, iz katerih je 
izginil mir. Sredi hrupa se moram posvečati svojemu 
delu, študiju in ljudem, ki želijo govoriti z menoj. Sredi 
hrupa se moram zbrati k premišljevanju ali pa izpra-
ševanju vesti. Sredi oglušujočega hrupa nujno potre-
bujem tudi nočni počitek, da me ne izdajajo utrujeni 
živci. Oh, moj Jezus, zato želim iti s teboj na samoten, 
miren kraj, kjer bom lahko govoril s teboj, ne da bi hrup motil mojo pozornost in me 
silil, da večkrat ponovim to, kar ti moram povedati. Pouči me, kako naj uredim skrit, sa-
moten kraj v svojem srcu, da me ne bo nič vznemirjalo, ne oglušujoč hrup, niti predirni 
zvoki, ki parajo ušesa in srce. 

Rad bi prezrl vse, kar me oddaljuje od tebe v svetem središču, kjer ti poslušaš, 
čeprav svet še nadaljuje svoj uporni kraval. Samo tam, v dvoje, ti lahko povem vse, kar 
me veseli in kar me žalosti. Da ti zaupam, kaj me vznemirja, kaj upam, in kaj me razo-
čara. Priznal ti bom svoje padce, ki me ponižujejo in sramotijo. Želje, ki me mučijo, ker 
jih ne morem uresničiti. Pa majhne zmage, ki sem jih dosegel po tvoji milosti. Veliko ti 
imam povedati, Gospod, … Vendar pa močno želim, da mi ti spregovoriš, mi poveš, ali si 
zadovoljen z menoj ali prosiš kaj, česar ti ne dajem ali , … veliko tega je še, Učitelj moj.

Odpočijem se lahko samo v mirnem, tihem kotičku, kjer je čutiti zgolj prijeten zvok 
tvojega glasu. Kjer se jaz, ubogi utrujenec od vsakršnih hrupov, ki me obdajajo, lahko 
naslonim na tvoje prijateljske prsi, ob tvoje bratovsko Srce. Kjer naj mi bo dovolje-
no poslušati tvoje besede, ki edino lahko olajšajo mojo utrujenost in ozdravijo rane, 
dobljene na moji poti. Pelji me, Gospod, v vedro samoto, kjer bova lahko pokramljala 
v dvoje. Kakor si se pogovarjal z apostoli, ko ste se umaknili na samoten kraj, da se 
odpočijete od naporov z misijonskih potovanj!«

Postni čas je priložnost za samoten kraj. Ustvarimo si ga lahko znotraj srca. Še imamo 
čas, zato vzemi post zares! 

št.444. 3. 2018



Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

SVETE MAŠE
5. 3. Ponedeljek 18.00 Jereka + Angela STARE, 2. obl. in Martin STARE, 32 obl. 

(Č 78)
6. 3. Torek 18.00 St. Fužina + STRGAR (SF 191)
7. 3. Sreda 18.00 župnišče + Minka GRM (SV 65)
8. 3. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu v čast Sveti Trojici.
9. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ teta Minka in Vojko (Č 4)

10. 3. Sobota 18.00 župnišče + Terezija in Jakob PEKOVEC (SV 36)
11. 3. Nedelja

4. POSTNA NE-
DELJA
(nabirka za bog. 
Semenišče)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 Sveti Duh
18.30 Stara Fužina

Za farane.
+ Marija SMUKAVEC in + GREGORČKOVI
KRIŽEV POT
+ Anton URH (SF 129)

12. 3. Ponedeljek 18.00 Jereka + Martin DOBRAVEC in vsi GAŠPERJOVI (Č 88)
13. 3. Torek 18.00 St. Fužina + Viktor URH
14. 3. Sreda 18.00 župnišče + Stanislav ODAR, 30. dan
15. 3. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
16. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Jakob JEKLAR ,3. obl. (Č 76)

17. 3. Sobota 18.00 župnišče + Jure KOTNIK, 6. obl.
+ Franca PEKOVEC, 30. dan

18. 3. Nedelja
5. POSTNA  
NEDELJA
(nabirka za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 žup. c. 
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ MOČIVNJEKARJOVI (Č 77)
KRIŽEV POT
+ Jože HORVAT, za god (SF 201)

19. 3. Ponedeljek
SVETI JOŽEF

10.00 žup. c.

18.00 Jereka

+ Jože LENAR, za god in roj. dan in + Franc ŽALEC (SV 42)
+ Cilka SMUKAVEC in Jože ter vsi + BVAŽKOVI (Podjelje 4)

20. 3. Torek 18.00 St. Fužina + Tilka PEKOVEC (SF 53a)
21. 3. Sreda 18.00 župnišče + Jože ŽMITEK (SV 47)
22. 3. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
23. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Ivana MIKELJ in Marija SMUKAVEC (ob materinskem dnevu)

24. 3. Sobota
GOSPODOVO 
OZNANJENJE

10.00 žup. c.
18.00 župnišče

+ Marija KOCJANC, pri PUSTU (Podjelje 7)
+ Jože DOBRAVEC, obl.  (Č 32)

25. 3. Nedelja 
6. POSTNA 
NEDELJA
CVETNA
(nabirka za župnijo)

7.00 župnišče
9.30 Plesmo
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
Blagoslov hbanc (hvanc).
+ MVAKARJOVI IN ŽVANOVI iz Češnjice
+ Pavla in Tomaž ODAR (SF 130)



Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

SPOVEDOVANJE: Sedaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi. V 
njej sem na voljo  vsako nedeljo od 9h do svete maše in po vsaki sveti maši. Lahko tudi 
po dogovoru. Spoved pred veliko nočjo bo na 5. postno nedeljo, 18. 3., pri vseh svetih 
mašah. Na voljo bo tuji spovednik.

Vsak petek ob 17.30 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.

SEDEŽNINA: Za sedežnino smo zbrali 1500 evrov. Ta prispevek smo porabili pri na-
bavi novih klopi v župnijski kapeli, ki so stale 40000 evrov. Hvala za vaš dar!

ČIŠČENJE CERKVE: 10. 3. – Češnjica; 17. 3. – Stara Fužina; 24. 3. – Stara Fužina.

POSLOVILA SE JE: Franica Pekovec iz Stare Fužine 118. Gospod, daj ji večni mir in 
pokoj! Boglonaj tudi domačim, ki ste poklicali župnika ter ji omogočili še zadnje zak-
ramente. Namesto sveč in cvetja ste ob njenem pogrebu darovali 250 evrov za cerkev 
svetega Pavla.

DOGAJALO SE BO:
10.3. BOMO IMELI MOŠKO ROMANJE. Odhod avtobusa po vaseh: 6.50 – Stara Fu-

žina; 6.55 –Studor; 7.00 – Srednja vas in tako dalje. Najprej bomo imeli 3-urni ogled le-
tališča Brnik. Nato nas bo pot vodila v bližnjo župnijo Šenčur. Tam bomo pri sveti maši. 
Po maši sledi kosilo. Potem si bomo šli ogledat kmetijsko zadrugo Sloga. Tam nam bodo 
predstavili traktorje John Deere. Nato bomo  odšli v Crngrob, kjer je znamenita romar-
ska Marijina cerkev. Tam bomo imeli križev pot. Nato se bomo odpravili še na ogled 
kapucinskega samostana v Škofji Loki in pozdravili bomo našega rojaka brata Jožeta. Po 
druženju in malici se bomo počasi odpravili proti domu.

Imamo še nekaj prostih mest.  

KRIŽEV POT: Dvakrat na teden bomo imeli v župniji križev pot; vsak petek in vsako 
nedeljo popoldne. Vabljeni k tej lepi pobožnosti. Križev pot je priložnost, da ob Jezusovi 
poti premišljujemo tudi našo pot življenja.

18. 3. 2017 (nedelja): Ob 10h bomo imeli posebno slavje. K tej sveti maši ste va-
bljeni vsi zakonci jubilanti.

Pred praznikom svetega Jožefa bomo prosili tega svetnika, da bi blagoslovil vse naše 
zakonce jubilante. Vsi zakonci, ki v letošnjem letu obhajate 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 
40., 45., 50., 55., 60., 65. obletnico poroke, ste posebej vabljeni k tej sveti maši. Kdor 
želi prejeti posebno spominsko darilo, naj se mi, prosim, prijavi. Pri tej sveti maši se 
bomo Bogu zahvalili za vašo zvestobo in ljubezen! 

23. 3. bomo imeli križev pot na KRES. Križev pot se začne pri župnišču ob 19h. 
Vabljeni vsi, še posebno mladi, veroučenci in starši. Križev pot bomo spremljali z ba-
klami.



Župnija Srednja vas v Bohinju 
Srednja vas 33
4267 Srednja vas v Bohinju

TRR: 19170-5003343924 (DBS)
Župnik: Martin Golob
Tel.: 04/572 37 23, Mobitel: 041 393 689 

E-mail: srednja.vaszupnija@gmail.com
www. martinov.zvon.si
Uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 – 9.00 in 17.00 – 18.00
Četrtek: 17.00 – 18.00
Petek: 17.00 – 18.00

DRUŽINSKE SVETE MAŠE: Včasih se srečam z mladimi družinami, ki bi rade prišle z 
otroki k maši, pa se bojijo, da bodo otroci nemirni. V ta namen bomo imeli vsako drugo 
nedeljo v mesecu družinsko sveto mašo. Ta maša je tista, kjer bi morali ustvariti družin-
sko-otroško vzdušje. Poskrbimo, da se družine res udeležite teh svetih maš.

25. 3. : CVETNA NEDELJA: OB 9.30 BLAGOSLOV BUTARIC IN DRUGEGA ZELENJA 
NA PLESMU.

V letošnjem letu zbiramo darove za obnovo kapele ob stopnicah, ki vodijo v 
cerkev, in za oltar svete Uršule. Hvala za vaše darove!

POBARVANKA ZA TA PRIDNEZA DOBRO VOLJO
PRAZNOVANJE – »Ali sinoči niste 
slišali, da smo vam dolgo časa 
tolkli po steni!?« »Nič hudega! 
Kljub temu smo lahko lepo 
praznovali!«
ANTON STRLE – Ko je bil Božji 
služabnik Anton Strle župnik v 
Planini, je tudi kmetoval. Nekoč je 
nakosil travo in jo peljal domov. 
Sreča ga faranka in se začudi, da 
opravlja taka dela: »Gospod, tole pa 
ni za vas.«
On pa: »Seveda ni zame, ampak za 
kravo!«
RAZLIČNI ŠTEVILKI KONFEKCIJE 
– V trgovini se prodajalec čudi 
možu: »Radi bi kupili srajco št. 42 in 
pižamo št. 37? Pa je oboje za vas?«
Mož odgovori: »Ja, ko bi vi vedeli 
kako sem doma majhen.«

ALERGIJA – »Kako pa si ugotovil, 
da si alergičen na usnje?«
»Zato, ker me vedno, ko se 
zbudim v čevljih, boli glava.« 


