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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

SMO GREŠNIKI Z VERO V JEZUSA KRISTUSA
»Sv. Pavel v pismu Korinčanom govori o identiteti Jezusovih učencev. Da bi 

dospeli do te krščanske identitete, nas je Bog postavil na dolgo pot zgodovine, 
ki se začne s prihodom njegovega Sina. Tudi mi moramo v svojem življenju op-
raviti dolgo pot, da bi bila ta krščanska identiteta močna in bi lahko pričevali.  

Res je, obstaja greh in zaradi greha pademo. A imamo Gospodovo moč, da lahko 
vstanemo in gremo naprej s svojo identiteto. Tudi greh je del naše identitete: Smo 
grešniki, a grešniki z vero v Jezusa Kristusa. Pri tem pa ne gre samo za vero spoz-
nanja, ampak za vero, ki je dar Boga in ki v 
nas vstopi od Boga. Je Bog sam, ki nas potr-
juje v Kristusu. Mazilil nas je, vtisnil nam je 
pečate, dal nam je jamstvo, znamenje Duha 
v naših srcih. Bog je tisti, ki nam je dal ta dar 
identitete.

Temeljnega pomena je, da smo zvesti 
tej krščanski identiteti in pustimo, da nas 
Sveti Duh, ki je ravno to jamstvo in zname-
nje v naših srcih, vodi naprej v življenju. Nismo namreč osebe, ki sledijo neki 
ideologiji. Smo maziljenci in imamo jamstvo Duha.

Krščanska identiteta je lepa identiteta, kaže pa se v pričevanju. Jezus zato 
govori o pričevanju kot o govorici naše krščanske identitete, tudi če je naša 
krščanska identiteta skušana, ker smo grešniki. Skušnjave pridejo vedno in 
identiteta lahko oslabi in se izgubi. Varujmo se nevarnih stranpoti: Prva je ta, 
da iz pričevanja preidemo na ideje, pri čemer se pričevanje razvodeni. Krščan-
stvo postane lepa ideja. Iz konkretnega Kristusa, kajti krščanska identiteta je 
konkretna, preidemo na to vero, ki je nekoliko ‚soft‘, v zraku in je pot v gnostici-
zem. Krščanska identiteta je pohujšanje, skušnjava pa je v tem, da nočemo po-
hujšanja. Križ je namreč pohujšanje. Nekateri pa iščejo Boga z nekoliko eterično 
krščansko duhovnostjo, so moderni gnostiki.

Drugo stranpot predstavljajo tisti, ki neprestano potrebujejo novosti krščan-
ske identitete. Pozabljajo, da so bili izbrani, maziljeni, da imajo jamstvo Duha. 
Nekateri na primer iščejo: ‚Kje so vidci, ki nam bodo danes povedali o pismu, ki 
ga bo Marija poslala ob štirih popoldne?‘ Živijo iz tega. To ni krščanska identi-
teta. Zadnja beseda Boga se imenuje Jezus in nič več.
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Naslednja stranpot, ki vodi stran od krščanske identitete, je posvetnost: Tako 
zelo razširiti vest, da vse pride v poštev. Ne samo moralno, ampak tudi človeš-
ko. Posvetnost je namreč človeška. Na ta način sol izgubi okus. Vidimo krščanske 
skupnosti, tudi kristjane, ki trdijo, da so kristjani, a ne morejo in ne znajo pričevati 
o Jezusu Kristusu. Identiteta tako nazaduje in se izgubi. Ta posvetni nominalizem 
vidimo vsak dan. V zgodovini odrešenja nas je Bog s svojo potrpežljivostjo Očeta 
pripeljal od dvoumnosti h konkretnosti učlovečenja in odrešenjske smrti svojega 
Sina. To je naša identiteta.

Pavel se ponaša z Jezusom, ki je postal človek in umrl iz pokorščine. To je iden-
titeta in tu je pričevanje. Je milost, za katero moramo Gospoda prositi. Naj nam 
vedno podarja ta dar identitete, ki se ne želi prilagajati stvarem in tako izgubiti 
okus po soli.

SVETE MAŠE
10. 9. Ponedeljek 19.30 Jereka +Stanko Dobravec in njegovi starši (Č 18)
11. 9. Torek 19.30 St. Fužina +Ivan Cvetek, po namenu bratranca Toneta
12. 9. Sreda 19.30 župnišče +Matilda Zaveršnik 
13. 9. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu
14. 9. Petek 19.30 župnišče V zahvalo za uspešno sezono, po namenu Agate
15. 9. Sobota 19.30 župnišče +Marica in +Franc Stare, obl. (SV 90)
16. 9. Nedelja – 24. 

NEDELJA MED LETOM
(Nabirka se odda.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane
+Rozalija Cvetek, po namenu sestre Minke
+Medvedove in Jakove

17. 9. Ponedeljek 19.30 Jereka +Marija Dobravec, po namenu Zgornji Medjevi
18. 9. Torek 19.30 St. Fužina +Ivan Cvetek, po namenu Johane 
19. 9. Sreda 19.30 župnišče +Alojz Lenar in +Zalta in +Blaževi
20. 9. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu
21. 9. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu
+Rozalija Cvetek, po namenu Polone Marinšek

22. 9. Sobota 19.30 župnišče +Jernej Rijevec, 18 obl. (SV 2a).
23. 9. Nedelja ‒  

25. NEDELJA MED 
LETOM
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane
+Breda Pogorevc (SF 210)
+Repinc Jože, obl.

24. 9. Ponedeljek 19.30 Jereka +Niko in starši (Č 19)
25. 9. Torek 19.30 St. Fužina +Damjan Omar Zupanc
26. 9. Sreda 19.30 župnišče +Alojz Lenar, 2. obl., po namenu Marinke
27. 9. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu
28. 9. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu
+Ivan Cvetek

29. 9. Sobota 19.30 župnišče +Rozalija Cvetek, po namenu sestre Cilke
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30. 9. Nedelja
26. NEDELJA MED 
LETOM
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

19.30 St. Fužina

Za farane
+Tine Štendlar, 1. obl.
Za vse policiste
+Marija Dobravec, po namenu Žumrovih

SPOVEDOVANJE: Zdaj 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 čaščenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.

KATEHUMENAT: Katehumenat je poseben tečaj, na katerem se odrasli priprav-
ljajo na prejem zakramenta svetega krsta in svete birme. Odvijal se bo v naši žu-
pniji. Če je kdo med vami, ki bi rad prejel sveti krst ali kateri drug zakrament, naj se 
oglasi pri župniku. Posredujte to povabilo naprej. Povabite svoje sosede in prijate-
lje h katehumenatu.

V nedeljo, 30. 9., bomo imeli ob 10.00 policijsko sveto mašo. Sveto mašo bo ob 
somaševanju vodil murskosoboški škof dr. Peter Štumpf. Letos bomo v naši župniji 
že 14. leto gostili policiste iz vse Slovenije. Vabljeni k sveti maši in pogostitvi za vse.

OBNOVA KAPELICE V SREDNJI VASI IN OLTAR SVETE URŠULE
Nekateri ste že opazili, drugi mogoče slišali, da obnavljamo kapelico, ki ima svojo 

vrednost in pomen za našo župnijo. Vsi veste, da ima obnova svojo ceno. Nekate-
ri 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. Do zdaj smo za kapelo zbrali 1.870 evrov. 
Konec meseca pa bomo morali plačati celotno vsoto obnove, to je 14.000 evrov.

SMEH PRIPOROČAM
Štiri leta star sin radovedno opazuje očeta. 
»Oči, a ti še vedno rasteš?« »Ne, sin. Zakaj sprašuješ?« »Ker vrh tvoje glave vsak 

dan bolj gleda skozi tvoje lase.«

Janez je odšel na fronto in po nekaj tednih poklical ženo: »Ljubica, veselo no-
vico ti moram povedati.« Žena: »Kakšno pa?« Janez: »Prvega bom že doma.« Žena 
veselo: »Lepo, kako pa to veš?« Janez: »Poveljnik je rekel, da se bomo borili do 
zadnjega!«

Gost se pritožuje receptorju: »Lahko bi me vsaj opozorili, da je v sobi polno ste-
nic.« »Oprostite, mislil sem, da boste to sami opazili.«



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


