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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

POČITNICE
Prihaja poletje in kmalu bo konec šolskega leta. Pred vrati so torej po-

čitnice, ki bodo predvsem šolarjem prinesle bolj sproščeno vzdušje. To je res 
»fajn« in vam zelo privoščim, da bi se med počitnicami »sestavili« od napornih 
šolskih obveznosti. Med počitnicami si moramo odpočiti. Praksa pa žal kaže 
tudi na to, da mnogi med počitnicami »dajo na stran« tudi Boga. O tem bi rad 
spregovoril. Določene stvari ne poznajo počitnic. Na primer, ali bi lahko imeli 
tak dopust, da ne bi jedli?! Za deset dni bi si poskušali odpočiti od napornega 
prehranjevanja, kuhanja, kupovanja 
hrane idr. Bi to šlo? Verjetno da ne, 
kajne?! Tudi vzgoja ne pozna poči-
tnic. Mogoče poznate kakšne take 
starše, ki bi rekli: »Za dva meseca si 
naju prost kot najin sin. Lahko delaš 
kar hočeš. Imaš dopust ‚od vzgoje‛. 
Nič ti ne bova rekla, ti se le odpo-
čij.« Bi to šlo? Modrim staršem kaj 
takega sploh ne pride na misel. Saj 
se zavedajo, da je vzgoja nekaj, kar 
mora biti ves čas prisotno. Vzgoja je več kot varstvo. Včasih »zastrižem z uše-
si«, ko slišim starše, ki se samo še menijo, kdo izmed njiju ima otroka(e) v 
varstvu, da je lahko drugi prost. Otroka nimaš samo zato, da ga varuješ, ampak 
da ga pripravljaš za odgovorno življenje. Kako pa je z dopustom »od dobrih 
del«? Smemo delati dobra dela med počitnicami? Si predstavljate gorskega 
reševalca ali gasilca, ki ga pokličejo na intervencijo. Pa doma počiva in reče: 
»Žal imam počitnice, ne morem pomagat.« Ne poznam takšnega gasilca in ne 
gorskega reševalca. Saj se vsi zavedajo, da je v nujnih primerih vedno treba pri-
skočiti na pomoč. Kako pa je v odnosu med možem in ženo? Kaj če bi mož rekel 
ženi: »Za dva meseca grem na počitnice, ker se moram spočiti od tebe.« Me 
prav zanima, kako bi žena odreagirala.  Odnos je nekaj, kar ne pozna dopusta. 
Si predstavljate župnika, ki zaradi počitnic ne bi vodil pogrebne slovesnosti? 
In bi, na primer, takole dejal: »Oprostite, gospa, žal mi je, da ste izgubili moža, 

a imam dopust, zato bo pogreb šele septembra.«  Tudi to ne bi šlo, kajne?! 
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No, prav tako je z vero. Enako je z odnosom do Boga in z dobrimi deli. Vere ne mo-
remo primerjati s šolo ali službo. Vera je veliko več. Je način življenja. Je nekaj, kar 
nenehno živiš, ali pa ne živiš. 

Zato vas vabim, dragi moji, da tudi med dopustom hodite k svetim mašam. Zato 
bom tudi med počitnicami imel verouk; vsak ponedeljek od 10.00 do 12.00. Za vsa-
kogar, ki si to neobvezno želi. Vi pa se le potrudite, da se vsako nedeljo srečamo pri 
mizi odrešenja, kjer se lomi kruh in mi med seboj postajamo eno s Kristusom. Lepo 
se počutim, kadar vam rečem bratje in sestre.

SVETE MAŠE  
10. 6. Ponedeljek

BINKOŠTNI 
PONEDELJEK

9.00 Sv. Duh
19.30 Jereka

+ Marija Šetina
+ Franc Rozman in starši
+ Frančišek Dolinar, za rojstni dan

11. 6. Torek 19.30 St. Fužina + Rozalija in Jože Cerkovnik (SF 116)
12. 6. Sreda 9.00 Sv. Duh

19.30 župnišče
Zaobljuba po namenu Češnjice.
Prošnja Bogu za odpuščanje.

13. 6. Četrtek 19.00 sv. Janez 
Krstnik

Za vse turistične delavce in za uspešno 
turistično sezono.

14. 6. Petek 10.00 Dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Mirko Jeršič (Č 69)

15. 6. Sobota 19.30 župnišče + Janez Stare in starši (Č 22)
16. 6. Nedelja 

Nedelja svete 
Trojice

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Baratavčovi, Podjelje 9
+ Tilka Rozman, 1. obl.

17. 6. Ponedeljek 19.30 Jereka + Marjan Hodak, 2. obl.
18. 6. Torek 19.30 St. Fužina + Vera Kobal, po namenu prijateljev iz 

Bohinja
19. 6. Sreda 19.30 župnišče + Frančiška Stare, po namenu Angele
20. 6. Četrtek

Rešnje telo in kri
10.00 žup. c.
19.00 žup. c.

+ Marjan Logar
Po namenu za našo župnijo in mlade.

21. 6. Petek 10.00 dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Andrej in Cecilija Hodnik

22. 6. Sobota 19.30 župnišče + Franc in Pavla Sodja in vsi + Pekovščovi, 
Studor 4

23. 6. Nedelja ‒ 12. 
nedelja med letom 
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Zavrlovi: + Janez in Tilka
+ Ivan Cvetek, 1. obl. (SF 216) 

24. 6. Ponedeljek
Rojstvo svetega 
Janeza Krstnika

9.00 sv. Janez Krstnik
19.30 Jereka

+ Miha Mavrič, po namenu Minke in Mirka
+ Pavel Dobravec, za rojstni dan in god 
(Č 18)

25. 6. Torek 19.30 St. Fužina + Janez Mlekuž (SF 31)
26. 6. Sreda 19.30 župnišče + Pavel Uršič, za rojstni dan in 

+ Marica Mikelj, 30. dan
27. 6. Četrtek 7.00 župnišče Franca Stare
28. 6. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Marija Mikelj, po namenu prijateljice 
Marije
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29. 6. Sobota
Peter in Pavel

19.30 župnišče + Janez Arh, za god in rojstni dan.

30. 6. Nedelja
13. nedelja med 
letom
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 sv. Janez 
Krstnik
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za župnijo.
+ Miha Mavrič, Rozmanovi

Še ni namena.
Še ni namena.

Vsak petek ob 19.00 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.

DOGODKI
10. 6.: poleg večerne svete maše v Jereki imamo še sveto mašo ob 9.00 v cerkvi sv. 

Duha. Lepo vabljeni. 
12. 6.: zaobljubljena sreda. Ob 9.00 bomo obhajali sveto mašo v cerkvi sv. Duha.
13. 6.: ob 19.00 vabimo vse v cerkev sv. Janeza Krstnika k sveti maši za vse turi-

stične delavce in za uspešno turistično sezono. Vsi se zavedamo, da je turi-
zem ena izmed najpomembnejših gospodarskih dejavnosti. Pridite, da bomo 
skupaj prosili za blagoslov. Po maši si bomo ogledali obnovljeni zvonik. Med 
nami bo tudi gospod Pavle Ravnohrib, dramski igralec. Vabljeni! 

15. 6.: bo ob 20.00 koncert v cerkvi svetega Martina. S svojim čudovitim glasom 
nas bo razveseljeval nam že znani pevec Filip Kranjec. Vabljeni! 

20. 6.: slovesni praznik svetega Rešnjega telesa in krvi. Sveti maši bosta ob 10.00 
in zvečer ob 19.00 v župnijski cerkvi. Po sveti maši bomo imeli slovesno pro-
cesijo. Po slovesnosti bodo naši veroučenci prejeli spričevala. 

24. 6.: praznik rojstva svetega Janeza Krstnika. Sveta maša bo ob 9.00 v cerkvi sve-
tega Janeza Krstnika. 

30. 6.: žegnanje v cerkvi svetega Janeza Krstnika. Sveta maša bo ob 10.00. Vabljeni 
k skupni prošnji.

USKOVNICA IN SVETI DUH
Tudi letos bomo imeli svete maše po počitniškem urniku. Vsako nedeljo bomo 

v naši župniji obhajali svete maše ob 7.00 v župnišču, ob 9.00 v župnijski cerkvi, ob 
11.00 v cerkvi sv. Duha, ob 16.00 na Uskovnici in zvečer ob 19.30 v cerkvi svetega 
Pavla. Prva sveta maša na Uskovnici bo že 30. 6. ob 16.00. Od 7. 7. dalje pa bodo 
svete maše po omenjenem počitniškem razporedu. Za svete maše spodbujajte tudi 
svoje goste. Mnogi so zelo hvaležni, da jih vključujete v župnijsko dogajanje.

SPRIČEVALA IN POČITNIŠKI VEROUK
Podelitev spričeval in priznanj bomo imeli, kot že rečeno, na praznik svetega 

Rešnjega telesa in krvi, to je 20. 6. po večerni sveti maši. S 1. 7. pa začnemo s po-
čitniškim veroukom. Vsak ponedeljek od 10.00 do 12.00 bo pri župnišču potekal 
sproščen verouk za vsakega otroka, ne glede na starost ali versko znanje. Obljub-
ljam vam veliko druženja, iger, molitve, skupnega odkrivanja lepote vere in našega 
okolja. Veselim se naših srečanj.



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

ORATORIJ
Od 20. 8. do 25. 8. bo potekal župnijski oratorij. Letos bomo spoznavali Petra 

Klepca. Prijave zbiramo takoj. Hvala za zaupanje. 

GARDALAND
26. 8. bo avtobus odpeljal v zabaviščni park Gardaland. Vabljeni vsi zaintere-

sirani. O ceni in vsem, kar spada zraven, boste izvedeli v naslednjih oznanilih. 😊

SMEH PRIPOROČAM
„Izgubil sem delo nočnega čuvaja.“ „So te zalotili, ko si spal?“ „Ne.“ „Kaj pa je 

potem bilo narobe?“ „Šef me je vprašal, kaj sem sanjal - in jaz, bedak, sem mu 
povedal.“

„Jože! Zakaj si danes zamudil v službo?“ „Šef, če pa ste mi včeraj rekli, naj ča-
sopis preberem doma!“

POBARVANKA ZA TA PRIDNE


