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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

MALI ČUDEŽI
Mali čudeži se res dogajajo. Opazim jih. Tu v Bohinju. Ne delam jih jaz, Bog jih 

dela po vas. Res! Te zanima? Mesec maj nas letos zaznamuje z lepimi dogodki. Otvo-
ritvijo cerkve Janeza Krstnika, blagoslovom streh na cerkvah svetega Pavla in svete-
ga Duha. Mesec maj zaznamujejo naši birmanci in prvoobhajanci. Ne bom pa pozabil 
naših šmarnic. 

Šmarnice so res lepe. Mislim, da ni veliko duhovni-
kov, ki bi se lahko glede na velikost župnije pohvalilis 
tolikšnim številom otrok, ki prihajajo k šmarnicam. Res 
je glasno in prepričan sem, da je komu zato tudi težko 
biti pri sveti maši. Meni ni! Jezus je rekel: » Pustite 
otroke k meni!« Jezus je otroke vedno blagoslavljal. 
Poučeval je starejše, starše. Če se vrnemo k  malim ču-
dežem, je eden izmed njih že ta, da marsikateri otrok s seboj pripelje starše, mamico 
ali atija. Pa čeprav nista redna obiskovalca svetih maš, in verjetno ne razumeta svete 
maše, a sem prepričan, da Bog deluje tudi po njih. Bog deluje v vsakem človeku, ki 
mu vsaj malo pusti priti k njemu. Vendar pa se sprašujem, če bodo ti moji pridni 
obiskovalci svetih šmarničnih maš nadaljevali z duhovnim življenjem tudi po po-
čitnicah. Ali jih je to kaj nagovorilo k temu, kako lepo je biti »skupaj«, če srečaš v 
cerkvenih klopeh svoje prijatelje in sošolce. Ali se bomo srečali ob nedeljah tudi 
med počitnicami?

V naši župniji načeloma ni problematično. Izzivi pa so. Izziv niso otroci, ampak 
si to ti, dragi starš. Starši, kje ste? Slišim vašo stisko preobremenjenosti. Slišim vašo 
stisko, ko se trudite za vsakdanji kruh. Slišim, da ste vsaj takrat, ko je vaš otrok pri 
sveti maši, vi vsaj malo »frej«. Rad bi vas spodbudil k razmišljanju, da vam skušnjave 
lažejo, kadar vam »govorijo«, da ste utrujeni, da ste prezaposleni, da vam ne »znese«, 
da nujno rabite čas zase itd. Če si žejen, nujno potrebuješ vodo. Verjemite mi, z menoj 
vred smo žejni Boga, zato ne nasedajte vaši lenobi in pospremite vašega otroka. 

Dragi starši, vaše otroke imam zelo rad. Bojim pa se, da jih bom izgubil. Ne vidijo 
vašega zgleda. Ne vidijo vas, kako molite. Ne vidijo vas, kako greste k obhajilu. Ne 
»vidijo« vas, kako verujete. Ne vidijo vas, kako sodelujete. Vaši otroci so pravi čudež, 
saj tako samoiniciativno prihajajo k svetim mašam. Bodite pogumni. Kmalu bodo 
počitnice, zato  ne zamudite priložnosti. Pridite skupaj! Takoj sedaj jim  dajte zgled, 
kaj pomeni biti veren kristjan. Dovolite si biti tudi vi čudeži. Veliki čudeži!
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SVETE MAŠE
28. 5. Ponedeljek 19.00 Jereka Za žive in mrtve Jerekarje (po namenu J 5a).
29. 5. Torek 19.00 St. Fužina + Mihovčova mama, po namenu Sajmanovih (SV 16)
30. 5. Sreda 19.00 župnišče + Marija Preželj in + Gabrijela Erlah
31. 5. Četrtek – 

Sv. Rešnje telo in kri
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.00 žup. c.

+ Rozka Frelih  (po namenu pevcev)
+ Valentin Smukavec, obl. (Č  82)
+ Marija in Jože Kocjanc  (SV 56)

1. 6. Petek 19.30 župnišče + Marija Pirc
+ Amalija Stare Cvetanovič (7. dan)

2. 6. Sobota 19.30 župnišče + Janez Stare in  + starši (Č 22)
+ Ivana Cvetek, Švicova mama, obl. (SV 18) 

3. 6. Nedelja – 9. 
NEDELJA MED LETOM
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina 

Za farane.
+ Jure Kotnik ( po namenu Žiga Jeseničnika)
+ Eva Šest (30. dan) 

4. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + Rozalija Frelih ( po namenu Polone Odar)
5. 6. Torek 19.30 St. Fužina + Rozalija in Jože Cerkovnik (SF 116)
6. 6. Sreda 19.30 župnišče + Jožefa in Alojz Zupan, obl. (Č 82)
7. 6. Četrtek 7.00 župnišče V zahvalo Bogu, po namenu Minke Smukavec.
8. 6. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Štefka in Ferdo Kemperle (SV 125)

9. 6. Sobota 19.30 župnišče + Domen Kavčič
10. 6. Nedelja –  

10. NEDELJA MED LETOM
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Ajdčovi (Č 28)
+ Ivanka Zupančič ( po namenu Lukaničevih)

11. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marija Sodja – Grabnarjova Marica (J 12)
12. 6. Torek 19.30 St. Fužina + Marija Smukavec  (po namenu Jožice Ambrož)

Na čast svetemu Duhu (SF 100).
13. 6. Sreda 19.30 župnišče + Stanislav Mikelj (po namenu Bertovih)
14. 6. Četrtek 7.00 župnišče + Jože Markelj, (po namenu Vršanove Angele)
15. 6. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Rozka Frelih (po namenu Marije Rozman)

16. 6. Sobota 19.30 župnišče + Mihovčova mama ( po namenu Zg. Švicovih)
17. 6. Nedelja

(Nabirka za župnijo.)
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ sin Jože, + Jože in Marjeta Arh ( SF 148)
Po posebnem namenu.

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 pot-
rebe župnije, Cerkve in družin.

ČIŠČENJE CERKVE: Jereka, 12. 5. (starši birmancev in prvoobhajancev).
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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 ime-

li 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.

31. maj (četrtek): slovesni praznik svetega Rešnjega telesa in krvi. Zelo lepo vabljeni k večerni 
slovesni sveti maši ob 19h v župnijsko cerkev. Po maši slovesna procesija po polju. Vsaka vas je 
sama odgovorna, da najde fante za nošenje bander. Dekleta poskrbite za cvetje. Bilo bi zelo lepo, 
če bi se vsi čim bolj potrudili in se udeležili te velike prošnje k Bogu za vse potrebe. 

30. 5 in 1. 6. (sreda in petek): obhajanje prvega petka. Obiskal bom vse bolne in ostarele v naši 
župniji. Če je kdo onemogel in bi rad prejel zakramente, lahko pokliče župnika.

1. junij (petek): v noči na soboto bomo imeli nočno peš romanje na Brezje. Odhod s Pokljuke 
ob 23h. Predviden prihod na Brezje ob 6h. Takoj po prihodu sledi sveta maša. 

3. junija (nedelja): ob 12h je odhod avtobusov na nagradni izlet šmarničarjev. K temu izletu 
ste vabljene cele družine. Z avtobusom se bomo zapeljali do Ljubljane in potem se bomo povzpeli 
na Šmarno goro. V cerkvi bomo zmolili še litanije in si v koči privoščili sladoled. Otrok, ki je redno 
hodil k šmarnicam, ima zastonj izlet, starši ali pa drugi družinski člani, ki niso hodili k šmarničnim 
pobožnostim, pa prispevajo 10 evrov na osebo. 

9. junij (sobota): farno romanje Na romanje se bomo odpeljali ob 7h zjutraj. Avtobus bo potnike 
pobiral po župniji  (6.50 v Stari Fužini; 6.55, Studor; 7.00, Srednja vas; 7.05, Češnjica; 7.10, Jereka). 
Pot nas bo najprej peljala v Braslovče. Tam bomo v znameniti cerkvi obhajali sveto mašo. Ogledali 
si bomo čudovito župnijsko dvorišče. Pot nas bo vodila naprej do jame Pekel. Po enournem ogledu 
čudovitega podzemlja se bomo povzpeli na goro Oljko. Tam bomo pred kosilom zapeli pesem 
Angel Gospodov. Po kosilu gremo še v Žalec na kozarec piva in na ogled mesta. Okoli 16h se bomo 
vračali proti domu. Vendar se bomo ustavili še v znameniti romarski cerkvi na Dobrovi. Tam bomo 
zmolili litanije Matere božje. Od tam pa se bomo odpravili domov. Predvidevam, da se bomo  vrnili 
okoli 20.00. Prijave zbiramo takoj. Cena na osebo je 50 evrov.

17. junij (nedelja): spričevala in farni dan. Ta nedelja bo za našo župnijo nekaj posebnega. K 10. 
sveti maši vabljeni vsi šolarji, veroučenci, starši in stari starši, učitelji in učiteljice. Bogu se bomo 
zahvalili za prehojeno šolsko leto. Po sveti maši bomo veroučencem razdelili spričevala. Nato pa 
bo sledil farni dan. Farni dan bo potekal na parkirišču pod župniščem. Imeli bomo velik šotor. Od 
12h naprej bo tudi živa glasba. Najprej nam bodo srce ogreli domači pevci, nato »osrednji«gostje 
Čuki, za njimi gospa Petra Stopar in potem še Veseli muzikantje. Sledila bo folklorna predstavitev v 
sodelovanju folkloristov iz Borovnice, ki nosi naslov Pogreto zelje.  Za njimi pa nas bo razveseljeval 
še pevec Filip Kranjec.  In še in še se bo dogajalo!. Na farnem dnevu bo na voljo velika izbira jedil, 
še posebej se  bomo sladkali s palačinkami in sladoledom. Poskrbljeno bo tudi za pijačo, da nas ne 
bo mučila žeja. Po dogovoru z organizatorji farnega dneva smo se odločili za manjši prispevek za 
udeležence. To je 5 evrov. Vsak dobi še srečko, ki zadene na srečelovu. 

NAMEN FARNEGA DNEVA: povezovanje, druženje, praznovanje 10. ob letnice delovanja naše-
ga Doma svetega Martina in skupno zbiranje sredstev za obnovo kapele v Srednji vasi in oltarja 
svete Uršule. Karkoli boste na tem farnem dnevu kupili,  bo dar za naše obnove. Vnaprej se vam 
zahvaljujem.

PROŠNJA: Nas vas se obračamo s prošnjo za dobitke na srečelovu. Dobitki naj bodo vaši doma-
či izdelki. Prinesite jih v župnišče; najkasneje do 15. 6. Hvala vam!



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

POBARVANKA ZA TA PRIDNE

»Zakaj prosimo Boga za vsakdanji 
kruh?“«vprasa katehet pri verouku.
»Zato, ker mora biti kruh svež,“ odgovori Martin.

Kaj je vegetarijanec? 
To je stara indijanska beseda za slabega lovca.

Tine pride iz šole: »Oče, ti si nogometaš in me 
boš  gotovo razumel.« 

»Za kaj pa gre, sine?«
 »Za eno leto sem podaljšal pogodbo s petim 
razredom.«

Babica na smrtni postelji pravi vnuku: 
»Zapuščam ti farmo  z veliko vilo, tri traktorje 
in vse živali ter tri milijone dolarjev.«
Vnuk ves navdušen: »Nisem vedel, da imaš vse 
to. Kje pa se nahaja farma?«
 Babica odgovori: »Na Facebooku!«

SMEH PRIPOROČAMO 


