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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju
Pripoved Janeza Krstnika
»Jaz sem tisti mož, ki je krstil Jezusa, zato so mojemu imenu Janez dodajali
Krstnik. O meni govorijo, da sem bil pogumen in odločen, da sem celo vladarje
opominjal, naj lepo živijo. Da, to sem delal, ker sem želel, da ljudje sprejmejo
tistega, ki ga je poslal Bog, Jezusa. In končno sem jaz tisti, ki ga je kralj Herod
zaprl v ječo in ga na zabavi ob rojstnem dnevu na željo svoje žene Herodiade dal obglaviti. Toda, ne
bom vam govoril o sebi
ampak o Jezusu in njegovi
materi Mariji. Z Marijo sem
se srečal, še preden sem
jo sploh lahko videl, torej pred svojim rojstvom.
Marsičesa ne razumemo,
če hočemo sami stvarem
priti do dna. Če pa verujemo, da je Bog z nami, da
Bog dela čudovite reči v
našem življenju, se bomo
nenehno čudili in slavili
Boga. In tudi velike skrivnosti nam bodo jasne. Živel sem še pod maminim
srcem, ko nas je obiskala Marija. Nisem je videl, nisem je slišal, a čutil sem njeno bližino. Dober človek je kakor sonce, ki pošilja svoje žarke tudi skozi oblake.
In Marija je bila dobra, najboljša, sveta. Bila je najsvetlejše in najtoplejše sonce.
Njena bližina je prinašala veselje in srečo. Tudi jaz sem začutil, da je ob meni
nekdo, ki je dober, ki me ima rad. Kar poskočil sem od veselja. Najraje bi se stisnil k njej. Tudi moja mama Elizabeta je začutila moje veselje, ko sem poskočil
pod njenim srcem. Na svoje rojstvo sem moral počakati še nekaj mesecev. A ves
čas sem ob sebi čutil ljubečo Marijino dlan. To je bil čudovit čas. Biti na varnem,
poslušati utrip maminega srca, poleg tega pa še čutiti ljubezen nebeške izbranke, božje Matere Marije. Po mojem rojstvu je Marija odšla od nas. Odšla je domov v Nazaret, da se pripravi na rojstvo svojega sina, a vendar lahko rečem, da
je Marija ostala pri nas. Na vrtu je še vedno odmevala njena pesem, ko je tam v
prejšnjih dneh slavila Boga in se mu zahvaljevala za vse, kar ji je dobrega storil.

Med stenami naše hiše so še živele njene besede, ko je z vsakim prijazno govorila.
Zdelo se mi je, da na tleh še žarijo odtisi njenih stopal, ko je dan za dnem prinašala
drva in vodo iz vodnjaka, prala obleke in opravljala druga vsakdanja opravila. Predvsem sem pa čutil, da je med nami ostalo njeno srce, da nas ima Marija še vedno
zelo rada. Saj drugače ne more biti. Jezus, Marijin sin, je neizmerno večji od mene
in jaz nisem vreden, da se sklonim k njegovim nogam in mu odvežem sandale. Ker
je Jezus dober in svet, tudi Jezusova mati ne more biti drugačna. Vesel sem njene
lepote in njene srčne dobrote. Odraščal sem in postajal vedno večji. Krepila me je
ljubezen moje mame Elizabete, dobrota mojega očeta Zaharija, spodbujala me je
svetost Jezusove matere Marije, ki sem jo pozneje še večkrat spoznal. Da sem postal pogumen in odločen mož, da sem lahko ljudi pripravljal na srečane z Jezusom
in da sem mogel darovati tudi svoje življenje za Jezusa, je zasluga najboljše mame
Marije. Njo slavim tudi sedaj, ko spet živim v nebesih«.
Prijeten Marijin mesec Vam želim in da bi tudi mi občutili Marijino dobroto v
našem življenju.

SVETE MAŠE
7. 5.

Ponedeljek

19.00 Jereka

+ Franc STARE in + Podbregarjovi starši (Podjelje 12)

8. 5.
9. 5.
10. 5.

Torek
Sreda
Četrtek ‒
Gospodov vnebohod
Petek

19.00 St. Fužina
19.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.00 župnišče
19.00 župnišče

+ Janez ODAR in vsi + Primožkovi (SF 120)
+ Janez ODAR (SV 77)
+ Mirko JERŠIČ in vsi + Tesovi (Č 69)
+ Franc SODJA
+ Matej ŠTROS (SF 174)

Sobota
Nedelja –
7. VELIKONOČNA
NEDELJA

19.00 župnišče
7.00 župnišče
10.00 St. Fužina

+ Jure KOTNIK (po namenu Žiga Jeseničnika)
Za farane.
Za vse darovalce naše župnije.
+ Eva Šest, 7. dan
+ Damjan Omar ZUPANC
+ Franc HRIBAR in starši (J 1)
+ Metka MLAKAR (po namenu Johane Mlakar)
+ Valentin ŠTROS (po namenu Elice)
+ Franc GRM in + Švicovi (SV 17)
+ Jerca in Jože KOROŠEC in vsi + Žvabovi (J 23)
Po namenu.
+ Mirko in vsi + MEDJOVI (Č 46)
+ KAJŽARJOVI (Č 43)
Za farane.
Za birmance, njihove starše in botre.
+ Vida ODAR, Posodnjekova (Studor 30)
+ Franc ŽMITEK
+ Slavko in vsi + HTOROVI (SF 135)

11. 5.
12. 5.
13. 5.

(Nabirka za župnijo.)

14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek

19. 5.
20. 5.

Sobota
Nedelja –
BINKOŠTI
(Nabirka
za župnijo.)

19.30 Jereka
19.00 Jereka
19.00 St. Fužina
19.00 župnišče
19.00 župnišče
10.00 Dom
19.00 župnišče
19.00 župnišče
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni d

21. 5.
22. 5.
23. 5.

Ponedeljek –
binkoštni
Torek
Sreda

24. 5.
25. 5.

Četrtek
Petek

26. 5.
27. 5.

Sobota
Nedelja
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
(Nabirka za župnijo.)

9.00 Sv. Duh
19.00 Jereka
19.00 St. Fužina
9.00 sv. Duh
19.00 župnišče
19.00 župnišče
10.00 Dom
19.00 župnišče
19.00 župnišče
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

+ Ivanka ZUPANČIČ (po namenu Lapajnetovih)
+ Jožef ČUDEN (Č 36)
+ Martin KONAVEC (SF 203)
Po namenu.
+ Helena ŽVAN (SV 90) in + Majda HOČEVAR
+ LIPOVČOVI (po namenu Riederjevih)
Po namenu.
+ Jože CVETEK (po namenu Krkočevih)
+ Franc HODNIK (SV 13)
Za farane.
+ Janko JENSTERLE in + Stanko MEDJA
+ Jože ARH (2. obl.)

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.
Vsak petek ob 19.00 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.
ČIŠČENJE CERKVE: Jereka, 12. 5. Starši birmancev in prvoobhajancev.
BOŽJI OTROK JE POSTALA: Gaja ŠPORAR iz Češnjice 48. Bog blagoslovi njo in
njeno družino.

DOGAJALO SE BO:
ŠMARNICE V MESECU MAJU: Vsak dan od prvega do zadnjega maja bomo pri
svetih mašah imeli šmarnično pobožnost. Vabljeni vsi, še posebno vsi moji veroučenci. Najbolj pridni boste šli lahko z menoj kot družina na nagradni izlet, ki bo 3.
6.; ob 12h odhod izpred župnišča.
13. maj (nedelja): Blagoslov obnovljene lesene kritine na cerkvi svetega Duha in
svetega Pavla. Blagoslov bo vodil ljubljanski prošt, g. Jožef Lap. Prosimo za kakšne
dobrote, ki jih prinesite v soboto zvečer v gasilski dom v Staro Fužino.
18. 5. (petek): Ob 18h bo v župnijski cerkvi spraševanje birmancev. Med nas
pride nadškof Stanislav Zore. Ob 20h pa bo z njim srečanje za vse, ki kakorkoli sodelujete v naši župniji.
20. maj (nedelja): Slovesnost svete birme.
27. maj (nedelja): Slovesnost prvega svetega obhajila.
17. junij (nedelja): Farni dan naše župnije. Med drugimi nastopajočimi pridejo
tudi Čuki. Farni dan je obeležen z dogodkom ob 10. obletnici delovanja našega
Doma svetega Martina. S prispevki pa bomo plačali obnovitvena dela v naši župniji.
To sta kapelica v Srednji vasi in oltar svete Uršule.
V letošnjem letu zbiramo darove za obnovo kapele ob stopnicah, ki vodijo v
cerkev, in za oltar svete Uršule. Hvala za vaše darove!

doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon 041 393 689

SMEH PRIPOROČAMO:
Janezek: »Mami, mami, cukr mi je padu.«
Mami: »Pejd, pa pojej čokolado.«
Janezek: »Mami, noooo, cukr.«
Mami: »Ja, pa pojej to čokolado !«
Po eni uri pride mami v kuhinjo in se dere:
»Kdo je stresu ves sladkor po tleh?«
Janezek: »Ja, pa sej sem ti reku, da mi je cukr
padu, pa si rekla, da naj pojem čokolado.«

Sv. Peter pride k Bogu in mu reče: »Zunaj pred
vrati so štirje ateisti, ki bi radi govorili s tabo.«
Bog pa odvrne: »Reci jim, da me ni!«
Učiteljica se pogovarja z učenci: »Janezek,
mama mi je povedala, da zelo rad bereš.«
»Tako je,« potrdi Janezek.
»Si že bral Na klancu?«
»Ne, jest berem, kjer hočem!«

POBARVANKA ZA TA PRIDNE

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

