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Marija kot vzor vere
»V kakšnem smislu Marija predstavlja vzor za vero Cerkve?« Devica Marija je 

bila judovsko dekle, ki je z vsem srcem pričakovala odrešenje svojega ljudstva. 
A v srcu tega mladega izraelskega dekleta je bila skrivnost, ki je niti sama še 
ni poznala: v Božjem načrtu je bila namenjena, da postane Mati Odrešenika. 
Pri oznanjenju jo Božji glasnik imenuje »polna milosti« in ji ta načrt razode-
ne. Marija odgovori z »da« in od tistega trenutka Marijina vera dobi novo luč: 
osredotoči se na Jezusa, Božjega Sina, ki bo v njej postal meso in v katerem se 
bodo uresničile obljube celotne zgodovine zveličanja. »Marijina vera je izpol-
nitev Izraelove vere, v njej je skoncentrirana celotna pot tistega ljudstva vere, ki je 
pričakovalo odrešenje. In v tem smislu je Marija vzor vere Cerkve, ki ima kot središče 
Kristusa, utelešenje neskončne Božje ljubezni.«

In kako je Marija živela to vero? Živela jo je sredi tisoč preprostostih oprav-
kov in vsakodnevne skrbi vsake mame, ki mora poskrbeti za hrano, obleko, 
skrbeti za hišo … »Prav to običajno Marijino življenje je bilo polje, kjer se je odvijal 
poseben odnos in globok dialog med njo in Bogom, med njo in njenim Sinom. 
Marijin ‚da‘, popoln že na začetku, je rastel vse 
do ure križa. Tam se je njeno materinstvo razši-
rilo in objelo vsakega od nas, naše življenje, da 
bi nas vodila k svojemu Sinu. Marija je vedno 
živela potopljena v skrivnost Boga, ki je postal 
človek, kot njegova prva in popolna učenka, ki 
je premišljevala vsako stvar v svojem srcu v luči 
Svetega Duha, da bi razumela in postavila v 
prakso vso Božjo voljo.«

Vprašajmo se: Ali pustimo, da nas 
razsvetljuje vera Marije, ki je naša Mati? Ali 
pa mislimo, da je daleč, preveč drugačna od 
nas? Ali se v težkih trenutkih, trenutkih pre-
izkušnje in teme, oziramo k njej kot vzoru za-
upanja v Boga, ki vedno želi le naše dobro?



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

SVETE MAŠE  
12. 8. Ponedeljek 19.30 župnišče + Košmrljeva družina (Č 44)

13. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Cilka Boltar, po namenu Metke

14. 8. Sreda 19.30 župnišče + Franc Mlakar, 30. dan

15. 8. Četrtek 
MARIJINO 
VNEBOVZETJE

7.00 župnišče
9.00 žup. c.
11.00 Sveti Duh

16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Angela Hribar
+ Grabnarjevi: botra in teta ter za vse verne 
duše v vicah
+ družini Žagar in Odar (SF 113)
+ družina Umek
+ Tine Štros (SF 97)
+ Jože Rozman (SF 161)

16. 8. Petek 10.00 Dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Julijana Fende (Č 50)

17. 8. Sobota 11.00 Velo polje
19.30 župnišče

Za vse planince.
+  Franc Sodja, Matijov (SV 26) 

18. 8. Nedelja 
20. nedelja  
med letom

7.00 župnišče
9.00 žup. c.

11.00 Sveti Duh
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Močivnikarjovi (Č 77) ob 100. rojstnem 
dnevu + Ane Stare
+ Alojz Korošec (J 43)
+ Lovro Odar, po namenu sestre Ane
+ starša Hribar
+ Jože Horvat, 3. obl.

19. 8. Ponedeljek 19.30 župnišče + Frankova Marjeta, po namenu sosedov

20. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Lojzka Cvetek (SF 49)

21. 8. Sreda 19.30 župnišče Vsi + Gumzejovi.

22. 8. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.

23. 8. Petek 10.00 dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Mirko Jeršič in njegovi starši

24. 8. Sobota 19.30 župnišče + Franc Tancar, Studor 29
+ Gloria Carloni Gacometi

25. 8. Nedelja 
21. nedelja  
med letom 
(Nabirka za 
župnijo.)

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

Za farane.
+ Franc Mlakar, po namenu sosedov
+ Marija Arh in sestra Jordan, po namenu 
(Studor 31)
V zahvalo za lepo vreme in božje varstvo.
+ Anton Zupanc (SF 103)
+ Pavel Zalokar, 1. obl.

26. 8. Ponedeljek 19.30 župnišče + Jože Arh, Kovačov, po namenu Minke in 
Mirka



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

27. 8. Torek 19.30 St. Fužina + Vladimir Starikof

28. 8. Sreda 19.30 župnišče + Pavla Smukavec, obl.

29. 8. Četrtek 7.00 župnišče Še ni namena.

30. 8. Petek 10.00 Dom
19.30 župnišče

Po namenu
+ Franc Mlakar, Vodarjovi

31. 8. Sobota 19.30 župnišče + Marjan Logar

1. 9. Nedelja
22. nedelja 
med letom
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
9.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za župnijo.
Za pokojne in žive Olipove iz Grahoš.
+ Valentin Škantar, obl. (SF 211)

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

DOGODKI
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.
PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA: Svete maše kot ob nedeljah. Vabljeni!
POČITNIŠKI VEROUK

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.

Verouk: v času oratorija lahko starši vpišete vaše prvošolčke k verouku. Zelo 
bom vesel naših novih veroučencev.
SVETA MAŠA NA VELEM POLJU: 17. 8. bomo ob 11.00 imeli sveto mašo na VE-
LEM POLJU za vse žive in pokojne pastirje in majerje. Prav tako za vse planince. 
Po maši bo prijetno druženje, kjer nam bo pastir skuhal najboljše jedi.
ORATORIJ

Od 20. 8. do 25. 8. bo potekal župnijski oratorij. Letos bomo spoznavali Petra 
Klepca. Prijave zbiramo takoj. Hvala za zaupanje. 
GARDALAND

27. 8. bo avtobus odpeljal v zabaviščni park Gardaland. Vabljeni vsi zainteresira-
ni. Cena Gardalanda na osebo (prevoz in karta) je 60 evrov. Da bomo v Gardaland 
zares šli, nas mora biti prijavljenih vsaj 45. Če nas ne bo dovolj, izlet odpade. Prijave 
so samo s plačilom.



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

APLIKACIJA MARTINOV ZVON
Naša župnija se lahko edina v Sloveniji pohvali s svojo aplikacijo. Aplikacija 

MARTINOV ZVON omogoča še boljšo medsebojno obveščenost, dogajanje v župniji, 
uporabnik pa lahko tudi direktno komunicira z župnikom. Aplikacijo si enostavno in 
brezplačno prenesete. Uporabna je za vse android in IOS uporabnike. Najdete jo na go-
ogle play in Apple store. Enostavno si jo naložite in lahko takoj komunicirate z župnikom 
😉 Na njej so naložena tudi aktualna oznanila. 
OBNOVITVENA DELA V CERKVI SVETE MARJETE

Pridni krajani podružnice svete Marjete bodo skupaj s ključarjem Markom Odar-
jem nadaljevali obnovitvena dela v cerkvi. Cerkev bomo še prebelili, uredili elektri-
fikacijo in zakristijo. Priporočamo se tudi za darove v ta namen. V času obnavljanja 
cerkve bodo ob ponedeljkih svete maše v župnišču. Hvala za Vaše darove!

SMEH PRIPOROČAM
Začel sem z dieto, nehal sem kaditi  
in piti, začel sem se ukvarjati s špor-
tom. V 14 dneh sem izgubil dva tedna!

»O, mlada gospodična! 
 Kadar vas vidim, kako se smejite,  
vas vedno želim povabiti k sebi.« 
»Ste samski?« 
“Ne, zobozdravnik sem.«

V knjigarno vstopi moški in reče 
prodajalki: 
»Prosim, rad bi knjigo z naslovom 
Moški, gospodar v hiši.« 
Prodajalka ga pogleda in reče. 
»Poglejte zgoraj, znanstveno fantastiko 
prodajamo v prvem nadstropju.

POBARVANKA


