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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

OH, TO VREME!
Vas kaj zebe? Letos imamo hladen maj. Vreme je, kakršno je. In hvala Bogu, 

da nanj nimamo vpliva. Vsaj tako »človeškega« ne. Lahko pa prosimo Boga, naj 
nam nakloni lepo vreme, oziroma tako, ki bi bilo za nas najboljše. V ta namen 
imamo trikrat na leto svete maše v cerkvi svetega Duha in Markovo procesijo v 
Jereki na god svetega Marka ter prošnje dneve. Prav ob Markovi procesiji sem 
se po maši malo pošalil in rekel: »Upam, da bodo vsem, ki ste zdaj pri sveti 
maši, hvaležni naši kmetje, poljedelci in gozdarji, saj ste molili za njihovo dob-
ro letino.« Pred praznikom vnebohoda bodo trije prošnji dnevi. Ti dnevi niso 
kar »nekaj«, ampak imajo zelo dolgo brado, ki raste iz zaupanja, da Bog vedno 
usliši naše molitve. 

V procesiji stopamo 
med njivami in travniki 
ter prosimo za blagoslov, 
da bi polje dobro obro-
dilo.  Prosimo, da bi Bog 
blagoslovil naš trud in 
vsa naša dela.  Priporo-
čamo se torej za »ustre-
zno« vreme, dobro letino 
in božje varstvo pred na-
ravnimi ujmami. 

Letos bomo še posebej ponižno prosili Boga za vse, za kar smo se pripo-
ročali. Zavedamo se, da je vse, kar imamo,  dar Njegove dobrote. Za vse to 
ga prosimo v molitvi, da bi nam podelil milost in blagoslovil vsa naša dela: 
Vsemogočni Bog, Stvarnik in gospodar življenja, vse je v tvoji moči. Ti si naš Oče 
in veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo te, daj, da bo zemlja rodila obilne 
sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake 
pred nevihtami, točo in opustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo. Blagos-
lovi delo naših rok in našega duha, naše delo doma in v službi, saj zaupamo v 
tvojo pomoč. Po Kristusu Gospodu. Amen.

Zato vas vabim, da se vztrajno priporočate svojemu Gospodu! 😉
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SVETE MAŠE so v maju zvečer ob 19.00.
20. 5. Ponedeljek 19.00 Jereka + Franc Sodja, po namenu vnukov in pravnukov
21. 5. Torek 19.00 St. Fužina + Martin Konavec (SF 203)
22. 5. Sreda 19.00 župnišče + Ivan Smukavec (Č 44)
23. 5. Četrtek 19.00 župnišče + Gabrijela Erlah (SV 133) in + Marija Preželj (SV 109)
24. 5. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Jože in Jerca Korošec in vsi + Žvabovi (J 23)

25. 5. Sobota 19.00 župnišče + Kajžarjovi (Č 43)
26. 5. Nedelja 

6. 
velikonočna

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Rebernikovi (Č 101)
+ Mihael Mavrič, 30. dan
+ Jože Arh in + Boštkovi

27. 5. Ponedeljek 19.00 Jereka + Košmrljovi ( J 1)
28. 5. Torek 19.00 St. Fužina Po namenu ( SF 128).
29. 5. Sreda 19.00 župnišče + Franc Sodja (SV 2)
30. 5. Četrtek

GOSPODOV 
VNEBOHOD

10.00 žup. c.
19.00 župnišče

+ Franca Stare, po namenu Angele Stare
+ Marjan Logar, po namenu Andrejovih

31. 5. Petek 19.00 župnišče + Silva Gartner in vsi + Odolnjekovi, po namenu 
sestre Milke

1. 6. Sobota 19.30 župnišče + Stanko Mikelj, za rojstni dan
2. 6. Nedelja 

7. 
velikonočna 
(Nabirka za 
župnijo.)
PAVLOVA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 St. Fužina

19.30 Jereka

Za farane.
Za + Jakove starše in sinova: Antona ter Franca (SF 
146).
+ Tinčkovi (SF 128)
Za duše v vicah.

3. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marjan Logar, 30. dan
+ Franca Stare (Članice Bratovščine svete Uršule)

4. 6. Torek 19.30 St. Fužina + Slavko in vsi + Boltarjovi (SF 193)
5. 6. Sreda 19.30 župnišče + Regina Matič
6. 6. Četrtek 19.30 župnišče + Franca Stare, po namenu sosedov
7. 6. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Janko Jensterle in + Galetovi (SV 23)

8. 6. Sobota 19.30 župnišče + Marjan Logar, po namenu Janeza
9. 6. Nedelja

BINKOŠTI
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za župnijo.
+ Ivana Cvetek, Švicova mama, 10. obl. (SV 18)
+ Lupšetovi in Jugovi (SF 168)

Vsak petek ob 19ʰ imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.
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DOGODKI
V mesecu maju poskusimo do konca vztrajati s šmarnično pobožnostjo. Vsak dan 

se zberemo in je zelo lepo. Kar tako naprej!
27., 28., in 29. maja bodo prošnji dnevi s prošnjimi  procesijami. Pri tej pobož-

nosti bomo prosili Stvarnika za lepo vreme in da bi nas obvaroval hude ure in 
neprevidene smrti.

30. 5.: je praznik Gospodovega vnebohoda. Sveti maši bosta: ob 10.00 v cerkvi  
in ob 19.00 v župnišču.

31. 5.: je zadnji dan šmarnične pobožnosti. Tisti ta zvesti, ki ste bili najmanj 22 
x pri šmarnicah, boste šli z menoj in skupaj s starši na »skrivnostni« izlet. Boste 
videli, da bo lepo! Izlet bo v nedeljo, 2. 6., ob 13.00. Vrnili se bomo ob 19.00. Hvala 
za vašo pridnost!

1. 6.: nagradni Izlet otroškega pevskega zbora. Otroci naj se prijavijo pri Manci 
Mikelj.

2. 6.: PAVLOVA NEDELJA. Ob 10.00 vsi lepo vabljeni k svetemu Pavlu v Staro 
Fužino. Po maši bo pogostitev. 

9. 6.: Binkoštna nedelja je velik cerkveni praznik , prav tako pomemben kot 
velika noč. 

22. 6.: farno romanje po dolini reke Krke. Prijave zbiram takoj. Naša pot se bo 
začela ob 7ʰ zjutraj z odhodom iz Srednje vasi. Pot nas bo peljala proti Jurčičevi 
domačiji. Ogledali si bomo tudi  cerkev   poleg nje, ki je znana po enem izmed naj-
lepših oltarjev  v Sloveniji. Potem se bomo odpeljali v Zagradec v Štupnikarjev mlin. 
V njem boste lahko  kupili dobro moko. Ob 11.00 bomo imeli sveto mašo v župniji 
Krka, potem pa kosilo. Pot bomo nadaljevali v Žužemberk, kjer  bomo obiskali farno 
cerkev in mogočni grad z vinsko kletjo. Cena romanja je 70 evrov. V ceno je vključen 
prevoz in hrana ter vstopnina. Obiskali bomo deželo, kjer snemajo filmsko serijo 
Reka ljubezni. Vabljeni! 

SMEH PRIPOROČAM
»Zakaj vedno zamižiš, kadar piješ vino?«
»Doktor mi je tako svetoval.«
»Ali si nor?! Doktor? Tega ti pa ne verjamem!«
»Ja, doktor mi je rekel, da vina niti pogledati ne smem.«

Direktor vpraša mlado tajnico, ki jo je pred kratkim sprejel v službo:  
»Pa zakaj ne dvignete slušalke, kadar zvoni telefon?«
»V devetih primerih od desetih je telefon tako ali tako za vas!«

»Le kaj naj ženi kupim za srebrno poroko?« je Tine vprašal prijatelja. 
»Podari ji potovanje v Ameriko!«
»Ah, vedno ta potovanja! Kaj naj ji pa potem podarim za zlato poroko?«
»Povratno vozovnico!«



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


