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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

BOLAN TEŽKO DELAŠ 
Ko je človek bolan in ima virozo, prehlad ali pljučnico, težko dela. Vse gre 

bolj na počasi. Priporoča se mu, da malo odleži, da se telo zopet postavi na 
noge.

K temu me spodbuja premišljevanje o postu. Post je kot počivanje zaradi 
bolezni. Čez leto se vse sorte nabere in duhovno mnogokrat okrnimo. Posta-
nemo nečuteči, kot skrhan nož. Tisti, ki še kosite travo z ročno koso, veste, kako 
se trava težko kosi, če kosa ni sklepana in nabrušena. No, enako je v duhovnem 
smislu. Kako težko si kristjan, ko otopiš svojega duha. Kako težko oznanjuješ 
Boga, če si skrhan kot stara sekira. Ne moreš s svojim življenjem zarezati v srca 
ljudi in jih s svojo vero očarati. 

Postni čas je priložnost, da se ustaviš, da svojega duha očistiš vse navlake 
in drugih stvari. Postni čas je tudi priložnost za odpuščanje. Da človek spusti 
zavoro trme, ki močno v srcu drži sovraštvo do človeka. Da človek izbriše s spo-
mina krivico, ki se mu je zgodila in dovoli sebi iti naprej. Post je čas, da se neče-
mu odpoveš, da bi nekaj novega prišlo v tebe. Ne samo odpovedovanje, ampak 
nekaj novega. Bolj zdravega in za Duha bolj vitaminskega. Svežega. Ko je papež 
sv. Janez XXIII. odprl 2. vatikanski koncil, je rekel: »Cerkev je treba prezračiti. To 
prezračevanje je za našega Duha nujno potrebno enkrat letno.«

Dragi moji, smo na sredi postnega časa. Pogumno naprej. Tudi če si se kaj 
pregrešil, vztrajaj! In ne pozabi, da cela župnija moli za naše mlade in družine! 
Na njih usmerimo svojo pozornost!
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SVETE MAŠE ‒ večerne maše ob 18ʰ, ob nedeljah in praznikih pa ob 18.30.   
18. 3. Ponedeljek 18.00 Jereka + Mlakarjevi in sorodniki (Č19)
19. 3. Torek

Sveti Jožef
10.00 žup. c.
18.00 Stara Fužina

+ Jože Žmitek, SV 47 za rojstni dan in god
+ Tilka Pekovec (SF 53a)

20. 3. Sreda 18.00 župnišče + Janez Zupanc, Špančev SV41
21. 3. Četrtek 7.00 župnišče Ni namena
22. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Matej Štros in stara mama Minka (SF 174)

23. 3. Sobota 18.00 župnišče + Marija Kocjanc in Rajko Mlekuž, Podjelje 7
24. 3. Nedelja 

3. postna
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 Janez Krstnik
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Dolinarjevi starši (SV115)
Križev pot
+ Tilka Rozman; SF 161

25. 3. Ponedeljek
GOSPODOVO 
OZNANJENJE

10.00 žup. c.
18.00 Jereka

+ Jože Dobravec Č32
+Marija Smukavec in + Ivana Mikelj ob materinskem dnevu

26. 3. Torek 18.00 St. Fužina +  Strgar (SF191)            
27. 3. Sreda 18.00 župnišče + Veronika Zalta, za rojstni dan in obl. + Blaževi
28. 3. Četrtek 7.00 župnišče Še ni namena
29. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Angela (3. obl.) in Martin Stare

30. 3. Sobota 18.00 župnišče + Elizabeta Cvetek in +Ukčevi (Studor 6)
31. 3. Nedelja ‒  

4. POSTNA NE-
DELJA(Nabirka 
za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 Sveti Duh
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Vobistove; Marija Šetina po namenu Marije Cvetek
Križev pot
+ Damjan Omar Zupanc

1. 4. Ponedeljek 19.30 Jereka + Anton Smukavec, Podjelje 11
2. 4. Torek 19.30 St. Fužina + Angela in Marija Boltar (SF203)
3. 4. Sreda 19.30 župnišče + Žvabovi (SV 28)
4. 4. Četrtek 7.00 župnišče Še ni namena
5. 4. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Ivan in mama Francka Žmitek

6. 4. Sobota 19.30 župnišče Ob slovesu Marije Pikon in + Štefka Vrhovnik 
7. 4. Nedelja

5. POSTNA 
NEDELJA
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za župnijo.
+ Franc Tancar (Studor 29), obl.
KRIŽEV POT
+ Štefletovi, Studor 39

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.
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Vsak petek ob 17.30 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.

KRIŽEV POT VSAKO NEDELJO OB 14H! VABLJENI!

19. 3. Sveti Jožef: Na ta dan bomo imeli dve sveti maši. Eno ob 10h v župnijski 
cerkvi in drugo ob 18h v Stari Fužini.

20. 3. ob 19h: Srečanje za starše veroučencev. Vaša prisotnost bo zame sporočilo, 
da želite vašemu otroku podati kaj lepega glede vere. Lepo vabljeni!

23. 3 ob 19h: V župnijski kapeli predavanje o življenju in človekoljubnem delu v 
vzhodni Afriki. Predavala nam bo Jana Dular. Lepo vabljeni! Ne bo vam žal!

24.3. ob 10h: To nedeljo bo za nas posebna nedelja, saj se bomo pri 10. sveti 
maši spomnili vseh naših zakoncev jubilantov. Vsi, ki letos obhajate 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 40, 50, 60… let skupnega življenja, pridite k tej sveti maši. Po njej sledi posebna 
pogostitev za vas! Vsem, ki letos obhajate jubilej, hvala vam za lep zgled!

25. 3. Gospodovo oznanjenje: Na ta praznik imamo dve sveti maši. Ob 10h in ob 
18h. Lepo vabljeni! Še posebno povabljene vse matere, saj za vas čaka preseneče-
nje. Hvala, ker ste!

27. 3. ob 18.30: V župnijski kapeli bomo imeli koncert ob materinskem dnevu. 
Igrala se bo flavta in klavir. Lepo vabljeni!

31.3. Na to nedeljo se prestavi ura na poletni čas. Prav tako pa se od te nedelje 
spremenijo ure večernih svetih maš na 19.30.

3. in 5. aprila bom obiskal vse bolne in ostarele v naši župniji. Če je še kdo bolan, 
naj me mirno pokliče

5. 4. Križev pot na Kres. Križev pot bo z baklami. Začel se bo ob 20h izpred žu-
pnišča. Lepo vabljeni, še posebej bodoči birmanci in mladina! Brali bomo križev pot 
mladega človeka.

SMEH PRIPOROČAM

Ženska moli: Ljubi Bog, jaz zelo ljubim svojega 
moža, ampak če ga imaš ti raje, naj se zgodi 
tvoja volja

Kako si škotinje lakirajo nohte? Prste dajo 
med vrata in zaloputnejo.

Začela sem z dieto, nehala sem kaditi in 
piti, ukvarjam se s športom. V 14 dneh sem 
izgubila dva tedna



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


