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e/e) Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

KAJ POMENI BOŽJI BLAGOSLOV?
Pogosto blagoslov zamenjujemo za uspeh aLi rešitev iz težav. Bog je zago

tovil, da bo obilno blagoslovil tiste, ki ga ljubijo. »Blagoslovljen mož, ki zaupa 
v Gospoda,« pravi prerok. »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta!« je pozneje 
rekel Jezus.

Kako naj torej razumemo to 
ponavljajočo se obljubo bla
goslova v Svetem pismu?

Kot že rečeno, pogosto bla
goslov zamenjujemo z uspe
hom ali rešitvijo iz težav. Zakaj 
se težave sploh pojavijo, ko 
vendar ljubimo Gospoda,se tru
dimo hoditi po njegovih poteh 
in vztrajno molimo? V Cerkvi se 
je pojavilo gibanje, po katerem 
naj se ne bi moglo nič hudega 
zgoditi tistemu, ki ljubi Gospoda in izpolnjuje Njegovo voljo. Vendar blagoslov 
ni povezan z uspehom. Če bi bil, bi morali tudi sklepati, da Jezusa Bog ni bla
goslavljal, saj je bilo njegovo življenje v očeh sveta popoln polom. Tudi ljudje, 
ki Boga ljubijo,zbolijo, imajo težave in umrejo, a zato ne moremo trditi, da jih 
Bog ne blagoslavlja.

Blagoslov moramo razumeti kot božje spremstvo, ki našo barko tudi v hudih 
nevihtah pripelje v varen pristan. Gre za gotovost, da čeprav je pot zavita in 
polna ovir, bo tisti, ki ljubi Gospoda in izpolnjuje njegove zapovedi, imel dober 
konec-večno se bo veselil v nebesih (prim.: Ps. 1). Bog nam ne obljublja, da bo 
naša pot brez težav in bolečine, ampak da bo na koncu zmagalo dobro.

Zli duh je hotel Jezusa prevarati s Svetim pismom, ko mu je dobesedno 
navajal vrstico iz psalma 91, ki pravi: »Zakaj svojim angelom bo zate zapove
dal, naj te varujejo na vseh tvojih potih.« In spodbujal ga je, naj se vrže z vrha 
templja. Bog blagoslavlja vse, ki ga ljubijo, in varuje njjhove korake, vendar ne 
odstranjuje težav,saj bi bilo tako življenje brez okusa. Ce bi bilo tako, bi Gospo
dovo ime nedvomno tudi zlorabljali. Blagoslov ne pomeni zmagati na Loteriji in 
ne pomeni, da se nam ni treba bojevati. Božji blagoslov pomeni, da nas Bog ne
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glede na vse nikdar ne bo zapustil, da nam bo vedno dajal moč, da naše življenje v 
nevihti ne bi potonilo. Božji blagoslov pomeni, da Kristus potuje z nami na isti ladji 
in četudi se zdi,da spi,v resnici bdi nad nami in nas spodbuja ktemu,da ne skočimo 
v vodo vsakokrat, ko začutimo, da se naše življenje zamaje. Blagoslov je gotovost, 
da nas Bog v nevarnosti ne bo pustil samih.

Morda blagoslov ne bo premaknil krogle, ki so jo izstrelili na nas, bomo pa zara
di njega zmožni sredi bolečine spoznati, da je tisti, ki je kroglo izstrelil,vreden naše 
ljubezni in odpuščanja.

Morda blagoslov ne podaljša življenja, a nas uči, kako ga bolje živeti.
Blagoslov ni čarovnija, s katero bi se stvarem izognili, ampak je ljubezen, ki nam 

pomaga, da smo boljši božji otroci in bratje drug drugemu.
Vir: https://si.oleteio.org/2018/07/03/koj-pomeni-bozji-biogoslov/

SVETE MAŠE

9.7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marija Sodja -  Grabnarjova Marica (J 12)

10.7. Torek 19.30 St. Fužina + Hlipova Slavka ( S F 121) in + Franc Škorjak

11.7. Sreda 19.30 župnišče + Rozka Frelih, po namenu sošolke Minke

12.7. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.

13.7. Petek 19.30 župnišče + Ivanka Zupančič, po namenu Staretovih
14.7. Sobota 19.30 župnišče + Silvestra Gartner, Studor 3a

15.7. Nedelja - 1 5 .  
N ED EU AM ED  
LETOM
(Nabirka za 
župnijo.)

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

Za farane.
+ Marija Smukavec, 1. obl. (Podjetje 1)
+ Vobistovi
+ Franc Stare (SV 90) in Valentin Arh (SV 15) 
+ Štefka Urh, 10 obl. (SF 129)

16.7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Bregarjovi (J 19)

17.7. Torek 19.30 St. Fužina + Jozovčovi, SF 72

18.7. Sreda 19.30 župnišče Andreja Ahačič, po namenu Urhovih
19.7. Četrtek 7.00 župnišče + Marija Smukavec, po namenu Krucmanove Minke

20.7. Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Stanislav Mikelj

21.7. Sobota 19.30 župnišče + Franc Cvetek (obl.) in vsi +Ukčovi (Studor 6)

22.7. Nedelja -
16. NED EU AM ED
LETOM
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
9.00 Jereka

11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica 
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Karolina (4 . o b l.) in Franc Frelih J14. ob l), Č 47 
+ Dobravec Franc in + Rebrnikovi (C 101)
+ Martin Mencinger (SF 204)
+ Žvanovi, po namenu Marinke 
+ Antonija in Janez Škantar (SF 204)

23.7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Rozka Frelih, po namenu Bajdrove Urške

24.7. Torek 19.30 St. Fužina + Matilda Rozman, 30. dan

25.7. Sreda 19.30 župnišče + Matilda Rozman, po namenu sosedov

26.7. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.

brez zamere, če župnika n
m- m-

■ Dobrodošli v vsakem času, vendar

https://si.oleteio.org/2018/07/03/koj-pomeni-bozji-biogoslov/


27.7. Petek 10.00 Dom 
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Damjan Omar Zupanc

28.7. Sobota 19.30 župnišče Za starše.
29.7. Nedelja 7.00 župnišče Za farane.

17.N ED EU A M ED 9.00 žup. c. + starši Mikelj (Č 96)
LETOM + Janko in Rozka Frelih
(Nabirka za 11.00 Sv. Duh + Janez Repinc
župnijo.) 16.00 Uskovnica + Fanči Šarf (SV 97 c)

19.30 St. Fužina + Terezija Hodnik, 30. dan

SPOVEDOVANJE: Sedaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi. V 
njej sem na voljo vsako nedeljo od 8h 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: 14.7., Srednja vas; 21.7., Stara Fužina; 28.7., Stara Fužina.

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

tukaj,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.

22.7. Na to nedeljo bomo imeli ob 9h žegnanje v cerkvi sv. Marjete. Po vsaki sveti 
maši bomo imeli blagoslov avtomobilov.

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

želeli prib. 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.

MEDJUGORJE: V torek, 31. 7. ob 20h zvečer bo avtobus odpeljal v Medjugorje. Nas
lednji dan se v Medjugorju odvija svetovni dan mladih. Romanje je namenjeno vsem 
birmancem, mladim, animatorjem in tudi staršem in starim staršem. Prijave zbiram 
takoj. Vrnemo se v četrtek zjutraj. Tako boste izgubili samo en delovni dan. Vam pa zelo 
priporočam. Cena je 50 evrov na osebo.

OBNOVA KAPELICE V SREDNJI VASI IN OLTAR SVETE URŠULE:
Nekateri ste že opazili, drugi morda slišali, da se obnavlja kapelica, ki ima svojo vred

nost in pomen za našo župnijo. Vsi veste, da ima obnova svojo ceno. Nekateri veli
kodušni ste že segli v žep in darovali za obnovo. Vsem Bog povrni. Ko boste šli mimo 
kapelice boste imeli prijetno zavest, da je v njeno obnovo vgrajen tudi vaš dar. Tudi sam 
imam tak prijeten občutek in sem vesel, da imam možnost, da pomagam pri obnovi 
verskega in kulturnega spomenika.
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SMEH PRIPOROČAM

Na vlaku v istem kupeju potujeta 
moški in ženska. Moški ima psa. Ženska 
reče moškemu: »Odstranite psa! Prav
kar sem začutila bolho na nogi!«

Moški: "Reks! Pojdi stran, gospa ima 
bolhe!«

Advokat daje navodila svojemu klien
tu tik pred obravnavo: »Nekaj si morate 
dobro zapomniti.« »Poslušam.«

»Ko boste pred sodnikom, na vsako 
vprašanje odgovarjajte na dolgo in širo
ko.«

»Zakaj pa?«
»Dlje kot boste odgovarjali, dlje boste 

na svobodi.«

Janezek reče učiteljici: »Jaz bom prvi 
človek, ki bo pristal na Soncu.«

Učiteljica mu odvrne: »Kako?! To ja 
vendar ni mogoče, te bo ja zažgalo.«

Janezek »Jaz bom pristal ponoči.«

Oglas: Oddam mačka, starega dva dni. 
Je križanec med rebulo in refoškom.

Župnik: Martin Golob
Tel.: 04/572 37 23, Mobitel: 041393 689 
E-mail: srednja.vaszupnija@gmail.com 
www. martinov.zvon.si

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

TRR: 19170-5003343924 (DBS)

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 ~ 9.00 in 17.00 -18.00 
Četrtek: 17.00-18.00 
Petek: 17.00 -18.00

mailto:srednja.vaszupnija@gmail.com

