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MED POČITNICAMI NE JEM
Bliža se konec šolskega leta.Tudi veroučnega. Z otroki smo se pridno dobivali vsak 

teden; pogovarjali smo se in spoznavali našega Boga. Pri veroučnih srečanjih sem 
vedno vabil k udeležbi nedeljskih svetih maš... Bilo je lepo. Sedaj pa me skrbi nas
lednje: bojim se, da moji veroučenci med počitnicami ne bodo jedli in da bodo lačni. 
Skrbi me zanje, da ne bodo dobili hrane. Na splošno nekako prevladuje miselnost, da 
se med počitnicami ne »prehranjujemo«.

Ne govorim o fizični hrani. Ne govo
rim o sladoledu in picah. Govorim o sveti 
maši. Govorim o nedeljskem bogoslužju.
Kdo vas bo sedaj spodbujal, da je treba 
iti v nedeljo v farno cerkev? Da se spog
ledaš z Bogom in mu poveš: »Tukaj sem, 
nisem pozabil nate, saj si me ustvaril,od
rešil in me imaš neskončno rad.«

Naša župnija ima julija in avgusta 
ogromno svetih maš. Pa ne zato, ker bi bile naše cerkve premajhne in ne bi bilo pros
tora za vse naenkrat. Na različnih krajih in v različnem času imate možnost priti k sv. 
maši.Zato si lahko brez posebnega truda izberete ugoden termin za sv. mašo.Z vsemi 
sredstvi sem vam pripravljen priti naproti, ker vem in verjamem, da vas vaša priso
tnost pri oltarju napolnjuje, nahrani in osrečuje. Ustavi vaš čas in ga naredi svetega.

Starši, dragi otroci in farani, tudi med počitnicami se potrudite in si vzemite čas 
za Boga. Pridite k nedeljskemu bogoslužju. Sedaj boste več skupaj, zato boste imeli 
več časa tudi za skupno molitev. Počitnice vzemite resno in organizirano. Mnogim 
se hitro zgodi, da počitnice zapravijo in se samo še bolj utrujeni vrnejo septembra v 
šolske klopi. Organizirano pomeni predvsem, da se hranite tudi z duhovnostjo,časom 
zase in za drugega; za ustvarjanje in branje. Vzemite si čas za vse, ki jih imate radi, 
da se boste veselili skupnih trenutkov in se imeli lepo. Vse to naj bo na vašem po
čitniškem urniku.

Res vam privoščim lepe počitnice. Hvala vam,da ste mi vtem šolskem letu zaupali 
svoje otroke, da so pridno in resno prihajali k verouku. Hvala učiteljicam v podru
žnični šoli, ki so lepo sprejele moj prihod v šolo dvakrat na teden, ko sem prihajal po 
otroke in jih spremljal v župnišče. Hvala za res lepo šolsko leto. Upam, da se bomo 
tako lepo imeli tudi med počitnicami.
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SVETE MAŠE

1 8 .6 . Ponedeljek 19.30 Jereka + Marjan Hodak, obl. (Č)

1 9 .6 . Torek 19.30 St. Fužina A n ge lčk i varuhi.
+ Terezija Hodnik, 7. dan

2 0 .6 . Sreda 19.30 župnišče + A lo jz Vončina (Č 28)
+ S lavko  Grm in + starši (SV 3)

2 1 .6 . Četrtek 7.00 župnišče Za zdravje, po namenu Johane.

2 2 .6 . Petek 19.30 župnišče + Cecilija  in Andrej Hodnik, obl. (SV 71)

2 3 .6 . Sobota 19.30 župnišče + Franc Sodja, obl. in + Pavla (Studor 3)

2 4 .6 . Nedelja -
12. NEDEUA MED LETOM
(N abirka  za župnijo .)

7.00 župnišče
10.00 Janez Krstn ik 
19.30 Jereka

Za farane.
+ Jože Markelj
+ Marija S o k lič  in vsi + Baratavčovi (Pod. 9)

2 5 .6 . Ponedeljek 19.30 Jereka + Pavel DO BRAVEC, za rojstni dan (Č 18)

2 6 .6 . Torek 19.30 St. Fužina + Anton Za lokar (po namenu Zdenke Zalokar)

27.6. Sreda 19.30 župnišče Za božji b lago slo v  in varstvo na p lanini.

2 8 .6 . Četrtek 7.00 župnišče + Metka Mlakar, po namenu Bratovščine svete Uršule 
(Č 44)

2 9 .6 . Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče

Pô  namenu.
+ Žvanovi iz SV  in + Odarjevi iz Č.

3 0 .6 . Sobota 19.30 župnišče + Stanislav Mikelj, po namenu bratranca Jožeta Mikeljna

1.7. Nedelja -
13. NEDEUA MED LETOM
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
9.00 žup. c.
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica 
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ T ilka  in Janez Zavrl (SV)
+ mama Rozka in Cvetka 
+ L id ija  Križnar
+ V alentin  Škantar, obl. (SF 211)

2.7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marija Ogrin in Marija Medja (Č 54)

3.7. Torek 19.30 St. Fužina + Jože Kovačič in vsi + Joštovi

4.7 . Sreda 19.30 župnišče + Marija Pirc

5.7. Četrtek 7.00 župnišče + S ta n is la v  Mikelj, po namenu M lakarjevih iz Č.

6.7. Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče

Po namenu.
+ starši Kocjane (SV 35)

7.7. Sobota 19.30 župnišče + Marija Sm u kavec,p o  namenu Krucm anove Minke

8.7. Nedelja
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
9.00 žup. c.
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica 
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Srečko Mikelj (Č 24)
+ Jože Cvetek, po namenu krščenke Mirjam 
+ Rozka Frelih , po namenu sosedov 
+ S lavko  Boltar (SF 193)
+ Cecilija  M ik e l j , lo b i.

Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni
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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: 23.6. in 30.6., Češnjica; 7.7., Srednja vas.

POČITNIŠKE SVETE MAŠE:
POČITNIŠKE SVETE MAŠE NA USKOVNICI IN PRI SVETEM DUHU: Počitnice se 

bližajo, z njimi pa tudi čudoviti dnevi in prihod turistov. Sprejemam svete maše za 
na Uskovnico in za k Sv. Duhu. Na Uskovnici bodo julija in avgusta vsako nedeljo ob 
16h, pri Sv. Duhu pa vsako nedeljo ob l l h, prav tako julija in avgusta. Sveta maša v 
župnijski cerkvi pa bo prestavljena na 9. uro. Ta urnik velja od 1.7. do 26. 8. Vedno 
povabite k svetim mašam tudi vaše goste.

25.6.,nedelja: ImeLi bomo žegnanje v cerkvi svetega Janeza Krstnika. Namesto v 
župnijski cerkvi bomo imeli tam sveto mašo (ob 10h). Popoldne pa bo že prva sveta 
maša na Uskovnici ob 16h.

PONEDEUKOVA SREČANJA ZA OTROKE:
Od 2. 7. dalje bomo imeli v župnišču vsak ponedeljek srečanje za vse otroke, ki 

bodo želeli priti. Srečanje se prične ob 10.00 in konča ob 11.30. Program bo takšen, 
da bomo imeli najprej nekaj kateheze, nato druženje in igre. Vabljeni vsi otroci 
vseh starosti, vsak ponedeljek.

OBNOVA KAPELICE V  SREDNJI VASI IN OLTAR SVETE URŠULE.
Obnove potekajo, na vas pa se obračamo za prispevke. Vedno lahko darujete kot 

družina za eno od teh dveh stvari. Hvala vam za vaš dar.

SMEH PRIPOROČAMO
Moški jemlje v roke različne predmete in sprašuje za ceno. Vse se mu zdi predra

go. Končno vpraša prodajalko: »Kaj bi si želeli za rojstni dan, če bi bila moja žena?« 
»Drugega moža!«

Joža je k sebi povabil goste in jim ob povabilu naročil: »Ko boste prihajali, pridite 
vsi skupaj!«

»Zakaj pa?«
»Da psu ne bo treba dvakrat lajati!«

Po lovu so vsi lovci dali 2 evra za slasten golaž, ki jim ga je pripravil kolega. Le 
lovec Jaka ni nikoli dal prispevka, raje si je prinesel malico od doma. Nekoč so mu 
kolegi po lovu iz suknjiča izmaknili malico. Pol krajnske klobase so mu zamenjali 
z zamrznjenim pasjim iztrebkom in zavitek so mu porinili v žep suknjiča. Ko že vsi 
jedo golaž,Jaka še vedno nemirno hodi okrog in kadi. Pa ga le eden od lovcev privo
ščljivo vpraša: »Kaj je s tabo,Jaka, a ne boš danes nič malical?«

»Saj bi, pa sem pol klobase dal pogret v golaž, sedaj je pa kuhar ne najde!«



PO BA RV A N KA  ZA TA P R ID N E

Župnija Srednja vas v Bohinju Župnik: Martin Golob 
Srednja vas 33 Tel: 04/572 37 23, Mobitel 041393 689
4267 Srednja vas v Bohinju E-mail: srednja.vaszupnija@gmail.com
TRR: 19170-5003343924 (DBS) 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
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