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MESTO VESELJA IN MESTO DELA
Nekoč je bilo mesto, ki se je imenovalo Mesto veselja. V tem mestu so se ljudje
radi smejali, se pogovarjali in se družili ob praznovanjih.
Najlepši dnevi so bile nedeje. Ljudje so se zbrali v cerkvi, prisluhnili duhovniku,
prepevali verske pesmi, nato pa so se vrnili na domove in skupaj jedli pečenko.
Mesto veselja je bilo zelo lepo, a kaj ko ljudje nikakor niso mogli postati bogati!
Njihove hiše so bile manjše od hiš v drugih mestih in ceste ožje. Ko so šli na obisk
v druga mesta, so se Veselomeščani sramovali. »Nekaj moramo spremeniti!« so se
odločili in se zbrali, da bi določili, kje začeti.
»Ukinimo nedelje in praznovanja, tako
bomo imeli več dni za delo!« je bil prvi
predlog, ki so ga vsi odobravali.
»Potrebujemo več delavcev!« Zato je
padla odločitev, da se v tovarnah zaposlijo tudi ženske. A ženske so imele že doma
veliko dela; skrbele so za družino in starše.
Zato so se meščani odločili: »Otroci gredo
v vrtec, starejši v dom in bolniki v bolnišnice!«
Mesto veselja je postalo veliko gradbišče in gradbena podjetja so rasla kot gobe
po dežju. Rušila so, prenavljala, širila ulice in ceste.
»Zakaj se naše mesto imenuje Mesto veselja?« se je vprašal meščan. »Ali ne bi
bilo bolje, da bi ga preimenovali v Mesto dela?« Predlog je bil vsem všeč in takoj
so ga sprejeli.
Mesto dela se je vedno bolj širilo: postalo je veliko, sivo, hrupno, dolgočasno in
nevarno.
Po ulicah so noreli avtomobili in pešce je bilo strah. Ljudje se niso več srečavali
kot nekoč, niti se niso pozdravljali. Nedelja je bila dan kot vsi ostali.
Nekega dne so otroci iz vrtca obiskali stare starše v domu.
»Ali je res, da se je Mesto dela prej imenovalo Mesto veselja?«
»Da, res je.«
»In je bilo mesto res bolj veselo?«
»Veliko bolj veselo!« so odgovorili stari starši.
»Zakaj pa se je vse spremenilo?« so vprašali otroci.
»Vse se je začelo, ko so ukinili nedelje in praznike,« so odgovorili stari starši.
Otroci so izbuljili oči in vprašali: »Praznike? Kaj so to prazniki?«

Dragi moji bohinjski farani, zavedam se odgovornosti do dela, ki ga imate. A vseeno vas kot vaš župnik prosim: Pridite ob nedeljah k maši. Ne opuščajte tega. To je
dobro za vas, ne zame! Ko poučujem verouk, ga učim zato, da bi se srečali z Bogom.
A potem vidim, da do tega srečanja ne pride, saj nekaterih od vas nikoli ne vidim
pri maši. Razmišljam tudi, da bi prestavili birmo, saj birmanci razen treh izjem ne
kažejo želje po prejemu tega daru.
Prosim Vas, vsaj malo se potrudite! Vem, da imate to v sebi, samo en mali korak
morate še narediti. Nedelje brez svete maše niso nedelje.

SVETE MAŠE
22. 7. Ponedeljek
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.

Torek
Sreda
Četrtek
Petek

29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek

2. 8.

Petek

19.30 župnišče

19.30 St. Fužina
19.30 župnišče
7.00 župnišče
10.00 Dom
19.30 župnišče
27. 7. Sobota
19.30 župnišče
28. 7. Nedelja
7.00 župnišče
17. nedelja med 9.00 žup. c.
letom
11.00 Sveti Duh
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

3. 8.
4. 8.

5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.

19.30 župnišče
19.30 St. Fužina
19.30 župnišče
7.00 župnišče

10.00 dom
19.30 župnišče
Sobota
19.30 župnišče
Nedelja –
7.00 župnišče
18. nedelja med 9.00 žup. c.
letom (Nabirka 11.00 Sveti Duh
za župnijo.)
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina
Ponedeljek
19.30 župnišče
Torek
19.30 St. Fužina
Sreda
19.30 župnišče
Četrtek
7.00 župnišče
Petek
10.00 Dom
19.30 župnišče

+ Franc Hribar, za 80. roj. dan (Jereka 1)
Za + starše in vse Məkvavove (SF 129)
+ Marija Oblak (SV 58)
V čast Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Po namenu.
+ Žvanovi (SV 11)
+ Janez Škantar, 30. dan
Za farane.
+ Janko Frelih, 10 obl.
+ Rozalija Cvetek
+ Valentin in Marija Arh (SV 15)
+ Ana Odar in + sestra Anica, Primožkova (SF 212)
+ Sonja Zupančič in vsi + Tomanovi
+ Jožef Arh, 30. dan in tudi za rojstni dan
+ Ivanka Koželj, 30. dan
+ Marija Dobravec, 1. obl.
Po namenu (Češnjica).
Po namenu.
+ Lavrencij in vsi + Ferjanovi
+ Jani Preželj (SV 8)
Za farane.
+ Jože Zupan, 20. obl. (Č 50)
Za dedke in babice.
+ Jure Kotnik, za 40. rojstni dan
+ Štefletovi (Studor, 39)
+ Pavel Dobravec, 6. obl. (Č 18)
+ Jože Lenar (obl.) in + Zalta
+ Albin Konavec in + starši (SV 88)
Še ni namena.
Po namenu
Lovro Odar, po namenu Lovro in Mihela

10. 8. Sobota

11.00 Vogar
19.30 župnišče

11. 8. Nedelja
19. nedelja med
letom
(Nabirka za
župnijo.)

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

Za vse železničarje.
+ Minka Čadež, 2. obl. (SV 86)
+ Janez Markelj (Č12)
Za župnijo.
+ Janez Smukavec, 10. obl. in + Medjovi (J 13)
+ Blaž Debevec
+ Ida in Jože Dežman
Za zdravje, po namenu SF 129.

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

DOGODKI
Prvi petek: 2. 8. 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.
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.
SVETA MAŠA NA VOGARJU
10. 8. bomo ob 11.00 imeli sveto mašo na Vogarju za vse žive in pokojne železničarje. Prav tako za vse planince. Vljudno vabljeni h koči, kjer bo sveta daritev. Po
maši bo prijetno druženje.
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. Cena
romanja je 50 evrov.
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. Cena Gardalanda na osebo (prevoz in karta) je 60 evrov.

Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon 041 393 689.

OBNOVITVENA DELA V CERKVI SVETE MARJETE
Pridni krajani podružnice svete Marjete bodo skupaj s ključarjem Markom Odarjem nadaljevali obnovitvena dela v cerkvi. Cerkev bomo še prebelili, uredili elektrifikacijo in zakristijo. Priporočamo se tudi za darove v ta namen. V času obnavljanja
cerkve bodo ob ponedeljkih svete maše v župnišču.

SMEH PRIPOROČAM
V šoli se Janezek uči sklanjatve.
Učiteljica ga vpraša:’kako se sklanja
dedek?’ Janezek:’ ja… brez kozmodiska
težko’.
V šoli pozvoni telefon.
Glas: “Danes pa našega Janezeka ne bo
v šolo.”
Učiteljica: “Kdo pa kliče?”
“Moj oče,” se oglasi Janezek iz telefona.

Poslušajte me! Ko je bil George
Washington v vaših letih, je bil najboljši
učenec,” je dejal učitelj.
“Ko pa je bil v vaših, je bil že
predsednik.

POBARVANKA

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

