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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

OD KRSTA NAPREJ JE VSAK KRISTJAN PREROK
Ni lahko sprejeti tega, kar me Bog prosi. 

Vzeti življenje v svoje roke in iti na pot. In 
nenadoma postati prerok. Ko me Jezus kliče, 
naj grem za njim, se za to ne čutim sposob-
nega. Prosi me, naj vse pustim, svoje jabla-
ne, svoja polja in naj grem na pot delat ne-
kaj, česar ne znam. Poklic preroka je lahko 
nevaren. Prerok naznanja in na stvari opo-
zarja. Oznanja nov svet in nepoznano upa-
nje. Prerok opozarja na to, kar ni dobro, kar 
ni v skladu z Božjo ljubeznijo. To poslanstvo 
je zapleteno. Zmanjka nam moči in srce se 
utrudi sejati semena večnosti. A prerok ni 
osrednji del sporočila. Osrednji del sporo-
čila je še naprej Jezus, kar hkrati osvobaja. 

Kakor je zapisal pesnik Óscar Romero: “Mogoče ne bomo videli končnega 
rezultata. A v tem je razlika med vodjo del in preprostim delavcem. Smo delav-
ci, odposlanci in ne Mesija. Smo preroki neke prihodnosti, ki ni naša.”

Poslanstvo preroka v meni sicer zbuja hrepenenje, a se še zdaleč ne počutim, 
da bi bil prerok. Da bi bil kot Jezus, da bi s svojim življenjem govoril o Jezusu.

Zadnjič sem v knjigi Joseja Antonia Pagola z naslovom Jezus, zgodovinski 
približek, prebral: “Ob Jezusu dihamo nekaj nevsakdanjega, nekaj resnično 
edinstvenega. Njegova navzočnost vse zapolnjuje. On je središče. Odločilna je 
njegova oseba, vse njegovo življenje, skrivnost preroka, ki živi, da ozdravlja, da 
sprejema, da odpušča, da osvobaja zla, da ljudi ljubi goreče, onkraj vseh pravil 
in zakonov, da vsem sporoča, kakšen je Bog, ki že vstopa v njihova življenja: 
neizmerna ljubezen in samo ljubezen.” Jezus me na nov način uči biti prerok. 
Poklican sem, da z Njim polnim človeška srca.

Pater Jožef Kentenich je l. 1949 zapisal: “Gre za spremembo oblike Cerkve 
in družbe. To pa vzbuja negotovost. Ni dovolj, da se zatečemo na varen kraj in 
čakamo, da nevihta mine v upanju, da bomo potem vse našli tako, kot je bilo 
prej. /… / Poslanstvo preroka prinaša tudi njegovo usodo”. In usoda preroka je 
velikokrat smrt.
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Prerok ne napoveduje prihodnosti. Govori samo iz resnice, ki jo Bog razkriva v 
njegovem srcu. Ne more biti tiho. Ne more sklepati kompromisov. Ne more se uka-
lupiti po tem, kar vsi mislijo, da bi se izognil zaničevanju in zavrnitvi. Takšna drža 
predpostavlja veliko odrekanja. Prerok se mora odpovedati tudi tistemu, kar ljubi, 
da bi šel na pot, kamor ga kliče Gospod. Žrtvuje ljubezen, da bi ostal zvest klicu, ki 
od njega zahteva, naj daruje svoje življenje.

Strah me je, da bom izgubil preroško dušo. Da se bom zadovoljil s svetom, v ka-
terem živim. Da se bom prilagodil resničnosti, ki me zapeljuje. Da bom nehal s svo-
jim življenjem kazati obraz zaljubljenega Boga. Boga, ki gre na pot z mojimi rokami, 
mojimi nogami, mojim glasom in kretnjami. Boga, ki me potrebuje, da prerokujem 
in mu pripravim pot. Prerok naznanja. Izkazuje Božjo ljubezen. Izkazuje usmiljenje 
Boga, ki je za človeka dal svoje življenje.

Strah me je, da bi se udobno ugnezdil. Da bi izgubil pogled preroka, ki vidi dlje 
od otipljivega. Globok pogled, ki sanja o svobodni, ubogi, globoki, bosi in neprilago-
jeni Cerkvi. Ki sanja o krščanstvu, polnem novosti, in ne o krščanstvu, kjer je vedno 
vse po starem. O bolj drznem in srčnem pogledu na življenje. Všeč mi je pogled 
preroka, ki vidi, kaj se da izboljšati, in na to opozarja. Govori o tem, kaj lahko človek 
postane, če na prvo mesto postavi Boga. Prerok ne izbira, da bo prerok. Za to je 
poklican. Vem, da sem od krsta naprej Gospodov prerok. Tega nočem pozabiti, ker 
potem življenje prehitro mine in nujne stvari postavimo pred zares pomembnimi. 

Stopiti moram ven iz vzorcev, v katere sem ujet. Pustiti moram svoje jablane, ki 
mi govorijo o udobju. Pustiti polja, v katera sem vkopan, in iti na pot. Čeprav dati 
življenje boli.

Vir: https://si.aleteia.org/2018/07/25/ugnezdeni-v-udobju/

SVETE MAŠE
30. 7. Ponedeljek 19.30 Jereka + Franc Rozman, 30. dan

31. 7. Torek 19.30 St. Fužina + Sonja ( obl. ) in vsi +Tomanovi (SF 156)
1. 8. Sreda 19.30 župnišče + Jakob Odar, za rojstni dan (Studor 28)
2. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
3. 8. Petek 19.30 župnišče + Jože in Rozka Zupan (Č 50)
4. 8. Sobota 19.30 župnišče + Jani Preželj (SV 8)
5. 8. Nedelja – 18. 

NEDELJA 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.
+ Pepca in Anton Babnik
+ družini Žagar in Odar
+ Jure Kotnik, za rojstni dan
+ Štefletovi (Studor 39)
+Ivan Cvetek (30. dan) in + Alojzija

6. 8. Ponedeljek
JEZUSOVA 
SPREMENITEV NA GORI

10.00 žup. c.
19.30 Jereka

+ Jože Lenar (5. obl.) in +Zalta ter + Blažovi
+ Pavel Dobravec, 5. obl. (Č 18)

7. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Terezija Hodnik, po namenu (Urh ‒ Čemažar)
8. 8. Sreda 19.30 župnišče + Albin Konavec in +starši (SV 88)
9. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.

10. 8. Petek 10.00 Dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Minka Čadež (1. obl.) in + Kuščarjovi (SV 86)

11. 8. Sobota 10.00 Vogar

19.30 župnišče

+ Cecilija Mikelj
Za žive in pokojne železničarje.
+ Janez Markelj, 6. obl. (Č 12)

12. 8. Nedelja –  
19. NEDELJA MED 
LETOM
(Nabirka za župnijo.)

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

Za farane.
+ Odarjevi (SV 81)
+ Blaž Debevec
+ Ida in Jože Dežman, po namenu (Cesar)
+ Sonja in Leon Skoberne (SF 210)

13. 8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Kovačovi (Č 8)
14. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Vazarjovi (SF 73)
15. 8. Sreda

MARIJINO VNEBOVZETJE
7.00 župnišče
9.00 žup. cer.
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ sestra Milka in brat Jože (Č 30)
+ Petričovi, Studor 1
+ Odarjovi (SV 89) in +starši Gurkač
+ Tine Štros, obl. (SF 97)
+ Jože Rozman, obl. (SF) 

16. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
17. 8. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ starši Gumzej
V dober namen.

18. 8. Sobota 10.00 Velo Polje
19.30 župnišče

Za vse, ki majarijo, in za vse pokojne planince.
+ Franc Sodja, Matijov ata

19. 8. Nedelja
17. NEDELJA 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.
+ Janez Smukavec in + Medjovi (J 13)
+ Janez Arh, po namenu družine Brdarjeve
+ Hodnik Franc
+ Jože Horvat, 2. obl.
+ Franc Štros (SF 168)

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.
POČITNIŠKE SVETE MAŠE NA USKOVNICI IN PRI SVETEM DUHU: Počitnice so tu-
kaj, 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 16.00, 
pri Sv. Duhu pa vsako nedeljo ob 11.00, prav tako julija in avgusta. Sveta maša v župnij-
ski cerkvi pa bo prestavljena na 9. uro. Ta urnik velja od 1. 7. do 26. 8. Vedno povabite 
k svetim mašam tudi vaše goste.
PONEDELJKOVA 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, 
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da bomo imeli najprej nekaj kateheze,  
nato druženje in igre. Vabljeni vsi otroci 
vseh starosti, vsak ponedeljek.
MEDJUGORJE

V torek, 31. 7. ob 20.00 zvečer bo av-
tobus  odpeljal v Medjugorje. Naslednji 
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 zjut-
raj. Tako boste izgubili samo en delovni 
dan. Vam pa zelo priporočam. Cena je 50 
evrov na osebo. 
ORATORIJ 2018

Naši animatorji vabijo vse otroke na 
Oratorij 2018. Oratorij bo potekal od 21. 
do 26. avgusta na župnijskem dvorišču 
in v okolici Doma sv. Martina. Tema le-
tošnjega oratorija je sveti Friderik Ba-
raga. Prispevek za šestdnevni program 
znaša: 1. otrok 20 €, vsak naslednji pa 
10 €. Letos je nekaj sprememb pri oddaji 
prijavnic. Prijavnice oddajte g. župniku.
AQUALANDIJA

Izlet za mlade, ministrante, angelčke 
in njihove starše. Odhod bo 27. 8. ob 4. 
uri izpred župnišča. Prijave zbiram do 
20. 8. 2018. Cena za ministrante, mla-
dince in angelčke je 55 €, za ostale pa 
70 €.
SVETA MAŠA NA VOGARJU v soboto, 
11. 8., imamo ob 10.00 sveto mašo na 
Vogarju za vse žive in pokojne planince. 
Po maši sledi prijetno druženje. POVEJ-
TE NAPREJ!

SVETA MAŠA NA VELEM POLJU: v soboto, 
18.8, imamo sveto mašo za vse žive in po-
kojne pastirje. Sveta maša je ob 10. uri. Po 
maši bo prijetno druženje. POVEJTE NAPREJ!
OBNOVA KAPELICE V SREDNJI VASI IN 
OLTAR SVETE URŠULE:

Nekateri ste že opazili, drugi morda sli-
šali, da obnavljamo kapelico, ki ima svojo 
vrednost in pomen za našo župnijo. Vsi 
veste, da ima obnova svojo ceno. Nekateri 
velikodušni 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. 
SMEH PRIPOROČAM 
Pred cerkvijo stoji skupina otrok in gleda par, 
ki se je pravkar poročil. 
»Glej zdaj paniko!« reče eden od mulcev, steče 
do ženina in reče: »Žiiivjooo, ati!«

Uslužbenec vpraša šefa:  »Šefe, ali lahko grem 
danes prej domov, pomagat moram ženi pri 
delu po hiši?« 
»Ne!«
»Hvala šefe, vedel sem, da se na vas lahko 
zanesem.«

Mali Gorenjček vpraša ata: »A vohka televizjo 
gledam?«
Ata pa prav: »Vohka, vohka, sam ne jo pržgat.«

Mož pridrvi iz službe domov in vpraša ženo: 
»Ali se je že začela nogometna tekma?«
»Ja, pred nekaj minutami.«  
»Pa je že padel kak gol?«
»Ne, oba še stojita.«


