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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju
Ciril in Metod, varujta bohinjski rod!
Tale naslov je zapisan na naši obnovljeni kapelici trpečega Kristusa. Prošnjo za varstvo bohinjskega rodu lahko preberemo, kadar se ustavimo
na ploščadi pred kapelico sredi stopnišča, ki vodi
k naši župnijski cerkvi. Kdo sta bila ta dva moža,
ki ju imenujemo tudi slovanska apostola in sozavetnika Evrope. Ciril in Metod sta bila bizantinska misijonarja, ki sta bila lahko celo slovanskega
rodu, saj so takrat v okolici Soluna živeli Slovani.
Znala sta slovanski jezik, ki se danes imenuje stara
cerkvena slovanščina. Pri oznanjevanju in širjenju
krščanske vere sta uporabljala glagolico. Ciril se je
rodil okrog l. 826 ali 827, Metod pa l. 812 ali 815 v
Solunu. Pri krstu so ju poimenovali Konstantin in Mihael, vendar sta ob vstopu
v samostan imeni spremenila. Najprej sta delovala kot knjižničar in učitelj filozofije. Mladost sta preživela v okolici Soluna, cesar pa ju je okrog l. 860 poslal
misijonarit na polotok Krim.
Moravski knez Rastislav ju ju je okrog l. 860 povabil med slovanske narode,
kjer sta delovala na tedanjem velikomoravskem ozemlju, ki je zajemalo današnjo vzhodno Slovenijo, vzhodno Hrvaško, Madžarsko, Češko, Slovaško, južno
Poljsko, jugovzhodno Nemčijo in zahodno Ukrajino ter širila krščansko oznanilo v slovanskem jeziku. Po treh letih sta z Moravskega odšla v Panonijo in od
tam preko Benetk v Rim. Pri papežu Hadrijanu II. (867–872) sta dobila dovoljenje za opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku.
Ciril je v Rimu zbolel in umrl, papež Hadrijan II. pa je Metoda poslal h knezu
Koclju v Panonijo. Na tem ozemlju je prišel v spor z nemškimi duhovniki in bil
obtožen krivoverstva. Po izpustitvi mu je papež Janez VIII. (872–882) ponovno
dovolil uporabo slovanskega jezika za bogoslužno rabo.
Njun godovni dan v Katoliški Cerkvi obhajamo 5. julija, v neslovanskih deželah pa 14. februarja. Pravoslavna Cerkev njun god obhaja 11. maja, 24. maja
pa godujeta po julijanskem koledarju. Božji služabnik papež Janez Pavel II.
(1978–2005) ju je leta 1980 imenoval za sozavetnika Evrope. V ljubljanski
nadškofiji sta glavna zavetnika, v mariborski nadškofiji pa druga zavetnika

nadškofije. V murskosoboški škofij je sv. Metod glavni zavetnik škofije, njun god pa
v Cerkvi na Slovenskem obhajamo kot slovesni praznik.
Praznik apostolov Slovanov – imenujemo ju tudi slovanska brata – je priložnost
za ovrednotenje in zavedanje njunega pomena na področju evropske kulturne, zgodovinske in jezikovne dediščine, ki je povezana tudi z našo deželo. Res smo lahko
ponosni na takšne velike ljudi, ki so nam lahko velik zgled. Vsekakor pa so naši
priprošnjiki v nebesih.

SVETE MAŠE
1. 7. Ponedeljek 19.30 župnišče
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.

+ Mirko in vsi + Medjovi (Č 46)

Torek
Sreda
Četrtek
Petek

19.30 St. Fužina
19.30 župnišče
7.00 župnišče
10.00 Dom
19.30 župnišče
6. 7. Sobota
19.30 župnišče
7. 7. Nedelja
7.00 župnišče
14. nedelja 9.00 žup. cer.
med letom 11.00 Sveti Duh

+ Joštovi in + Jože Kovačič, 9. obl.
+ Marica Mikelj, po namenu Jožeta Mikelj
Še ni namena.
Po namenu.
+ Gregorčkova Minka, po namenu Krucmanove Minke
+ Štefka in Ferdo Kemperle (SV 125)
Za farane.
+ Žmitkovi starši (SV 35)
+ Minka Šetina
Roman Vehovec (za zdravje).
16.00 Uskovnica + Lidija Križnar
19.30 St. Fužina + Miha Mavrič, po namenu Iztoka Petrič
8. 7. Ponedeljek 19.30 Jereka
+ Srečko Mikelj
9. 7. Torek
19.30 St. Fužina Še ni namena.
10. 7. Sreda
19.30 župnišče Lavrencij Odar, 30. dan
11. 7. Četrtek
7.00 župnišče
Še ni namena.
12. 7. Petek
10.00 dom
Po namenu.
19.30 župnišče + Tičarjevi (Rib. Laz 135)
13. 7. Sobota
19.30 župnišče + Marica Sodja, Grabnarjova (J 12)
14. 7. Nedelja
7.00 župnišče
Za farane.
15. nedelja 9.00 žup. c.
Še ni namena.
med letom 11.00 Sveti Duh + Martin Mencinger, SF 204
(Nabirka za 16.00 Uskovnica + stari starši Marija in Franc Žemva ter sorodniki
župnijo.)
19.30 St. Fužina + Črnetovi (SF 168)
+ Štefka Urh (SF 129)
15. 7. Ponedeljek 19.30 župnišče + Ivana Mlakar, sin Jože in oče (družina Žvanova)
16. 7. Torek
19.30 St. Fužina Za vse + Tomanove.
17. 7. Sreda
19.30 župnišče Še ni namena.
18. 7. Četrtek
7.00 župnišče
Še ni namena.
19. 7. Petek
10.00 Dom
Po namenu.
19.30 župnišče + Fatovi in Kovačevi iz Stare Fužine
20. 7. Sobota
19.30 župnišče Še ni namena.

Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni d

21. 7. Nedelja
16. nedelja
med letom
(Nabirka za
župnijo.)

7.00 župnišče
9.00 Jereka
11.00 Sveti Duh
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za župnijo.
+ družina Frelih, za starše in brata (Č 47)
Še ni namena.
+ Franc Hodnik (SV13)
Vse + Jozovčeve SF72

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

DOGODKI
Prvi petek: 3. in 7. 7. bom obiskal vse bolne in ostarele v naši župniji. Hvala
vsem, ki me takoj opozorite na kakšnega bolnika. Z veseljem grem obiskat tudi v
bolnico.
21. 7.: Marjetna nedelja. Na to nedeljo bomo imeli sveto mašo v Jereki, pri sveti
Marjeti. Lepo vabljeni. To nedeljo ni svete maše v župnijski cerkvi. Ker je to tudi
Krištofova nedelja, bomo po vsaki sveti maši blagoslovili avtomobile.

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.

POČITNIŠKI VEROUK
S 1. 7. pa začnemo s počitniškim 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. Obljubljam vam veliko druženja, iger, molitve, skupnega odkrivanja
lepote vere in našega okolja. Veselim se naših srečanj.

ENODNEVNO ROMANJE V MEDJUGORJE
Tudi letos župnija organizira romanje v Medjugorje. Odhod iz Srednje vas je v
nedeljo, 4. 8. ob 21.00 in prihod v torek v jutranjih urah. Prijave zbiram takoj.

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

doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon 041 393 689

SMEH PRIPOROČAM

Ateist: » Ali lahko vidiš Boga?«
Vernik: »Ne.«
Ateist: »Ali se lahko dotakneš Boga?«
Vernik: »Ne.«
Ateist: »Potem Bog ne obstaja !!!«
Vernik: »Ali lahko vidiš svoje možgane?«
Ateist: »Ne.«
Vernik: »Ali se lahko dotakneš svojih
možganov?«
Ateist: »Ne.«
Vernik: »Dobro, potem ti nimaš možganov!«

POBARVANKA ZA TA PRIDNE

Župnija Srednja vas v Bohinju
Srednja vas 33
4267 Srednja vas v Bohinju
TRR: 19170-5003343924 (DBS)

Župnik in mežnar stojita ob vaški cesti in
zabijata v tla tablo z napisom: »Konec je
blizu! Obrnite se, da ne bo prepozno!«
Mimo pridrvi avto, voznik skozi okno zavpije:
»Pustita ljudi pri miru, verska fanatika!«
Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor
in nato glasen pljusk. Mežnar se obrne k
župniku: »Ali misliš, da ne bi bilo bolje, če bi
preprosto napisala: »Most je zrušen.«
Župnik potuje z letalom v Rim. Med poletom
pride do njega stevardesa in ga vpraša:
»Boste malo konjaka?«
»Kako visoko pa smo, gospodična?«
»Deset tisoč metrov.«
»Potem pa raje ne, da me šef ne vidi.«

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

