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BLAGOR VAM
Vsi ljudje iščejo srečo. Eni jo iščejo v nasladah in se jim predajajo. Drugi menijo, 

da jo bodo našli v bogastvu in hitijo iskat zlato. Tisti, ki vidijo srečo v slavi, se pe-
hajo zanjo.

Tudi sam iščem srečo. Hrepenim po njej, želim jo doseči in se je veseliti danes, 
jutri in vedno. Večno želim biti srečen. Želim si, da bi mi jo nobena stvar ne skalila 
in da bi mi je nihče ne mogel vzeti. 

Ali res želim biti srečen? Naslade niso mogle še nikogar osrečiti, ker so le trenu-
tna utvara; v duši puščajo dvom, praznino in grenkobo. 

Res želim biti srečen? Zlato se blešči, očara, a ne osrečuje. Koliko jih stoka in 
joka pod težo svojega bogastva?!

Zares želim biti srečen? Čast in slava ne moreta osrečiti. Koliko jih je to doseglo, 
a živijo brez tolažbe, v obupu in bedi!

Ali res želiš biti srečen? Obstaja le ena prava sreča: služiti Bogu. Le en način je, 
kako srečo doseči – v božji službi. Poslušaj besede večne Resnice:

Blagor ubogim v duhu – srečni.
Blagor žalostnim – srečni.
Blagor krotkim – srečni.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti – srečni.
Blagor usmiljenim – srečni.
Blagor čistim v srcu – srečni.
Blagor tistim, ki delajo za mir – srečni.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani – srečni.
Blagor tistim, ki služijo Bogu – srečni.
Blagor tistim, ki služijo iskreno – srečni.
Edino ti imajo srečo, ki jim je nič in nihče ne more vzeti. Imajo srečo, ki je predi-

gra – preludij večne sreče v domovini, kjer ni joka, ne žalosti, ne bolečin … V nebeški 
domovini bomo večno srečni. 

Postni čas je priložnost, da premišljujem, kje je moje srce. In ali se res držim 
prave sreče? Vse dobro na poti tega svetega časa!



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

SVETE MAŠE  
17. 2. Ponedeljek 18.00 župnišče + starši in brata Štendlar (SV 100)

18. 2. Torek 7.00 župnišče Ni svete maše. Darovali jo bomo na Siciliji.
19. 2. Sreda 18.00 župnišče + Lenar in + Zalta
20. 2. Četrtek 18.00 St. Fužina + Dolenjčovi
21. 2. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
+ Klemen Štolcar
+ Marija Oblak, za god in za roj. dan (SV 58)

22. 2. Sobota 18.00 župnišče + Franc Zupanc in + Odar (Studor 14)
23. 2. Nedelja 

7. nedelja med 
letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Tomaž Peternel
Za starše, brata in obe sestri, Vurščovi (SF 201)

24. 2. Ponedeljek 18.00 župnišče + Franc Sodja (J 2)
25. 2. Torek 7.00 župnišče V zahvalo za življenje.
26. 2. Sreda

PEPELNICA
10.00 žup. cer.
18.00 župnišče

Za vse Vuljčarjove (Č 45)
+ Rajko Mlekuž (Podjelje 7)

27. 2. Četrtek 18.00 St. Fužina Za zdravje po namenu Johane.
28. 2. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Kuščarjovi (SV)

29. 2. Sobota 18.00 župnišče + Janez in Marija Preželj (SV 8)
+ Jakob Kusterle, obl. (J 34 a)

1. 3. Nedelja
1. postna nedelja
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 Jereka
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Bajdrovi (Č 25)
Križev pot.
+ mežnarica Cilka Boltar, po namenu 
Johane

2. 3. Ponedeljek 18.00 župnišče Za zdravje.
3. 3. Torek 7.00 župnišče Še ni namena.
4. 3. Sreda

Zaobljubljena 
sreda – Sv. Duh

9.00 sv. Duh
18.00 župnišče

Za božje varstvo, po namenu Srednje vasi.
+ Minka Gregorič in vsi + Kovačičovi (Č 4)

5. 3. Četrtek 18.00 St. Fužina + Marija Odar
6. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Matija Sodja, za god in roj. dan (SV) 

7. 3. Sobota 18.00 župnišče + Franca Pekovec (SF 118)
8. 3. Nedelja

2. postna nedelja
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 St. Fužina
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc Cvetek, Švicov ata, obl. (SV 18)
Križev pot.
+ Anton Urh



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

Vsak petek ob 17.30 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.

26. 2., PEPELNIČNA SREDA. Začetek svetega postnega časa. Vabljeni k sveti 
maši, prva bo ob 10.00 v župnijski cerkvi, druga pa 
ob 18.00 v župnišču. Pri obeh svetih mašah bo obred 
pepeljenja. Pomni človek, da si prah in da se v prah 
povrneš. 

4. 3., ZAOBLJUBLJENA SREDA: Vabljeni k sveti 
maši, da se bomo skupaj priporočili svetemu Duhu: 
za dobro letino, lepo vreme, za obvarovanje pred 
vsemi nadlogami in boleznimi. Vabljeni predvsem 
tisti, katerih preživetje je odvisno od vremena in na-
rave. Bohinjci so že vedeli, zakaj so postavili cerkev 
sv. Duha in zakaj so ustanovili zaobljubljene srede. 
Prvo zaobljubljeno sredo bomo darovali po namenu 
Srednje vasi.

7. 3., MOŠKO ROMANJE: Na letošnjem nas bo pot vodila po Vipavski dolini. Osre-
dnja točka je Sveta Gora, kjer bomo darovali sveto mašo. Pot bomo nadaljevali še v 
lepa Goriška Brda. Odhod izpred župnišča bo ob 7.00 zjutraj, prihod pa ob večernih 
urah. Vabljeni!

KRIŽEV POT: V postnem času bomo imeli križev pot vsak petek ob začetku 
svete maše. Vsako nedeljo pa ob 14.00 v eni izmed podružnic. Res vas iskreno va-
bim, da se udeležite te lepe postne pobožnosti. Vabim predvsem mlade, birmance, 
družine … vse! 

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

NOV ZVON omogoča še boljšo medsebojno obveščenost za dogajanje v župniji. Upo-
rabniki pa lahko tudi direktno komunicirajo z župnikom. Aplikacijo si lahko prenesete 
enostavno in brezplačno. Uporabna je za vse android in IOS uporabnike. Najdete jo na 
Google play in Apple store. Naložite si jo in lahko takoj komunicirate z mano.😉Na apli-
kaciji so naložena tudi aktualna oznanila. 

OBNOVITVENA DELA V CERKVI SVETE MARJETE
Pridni krajani bodo skupaj s ključarjem Markom Odarjem nadaljevali obnovit-

vena dela v cerkvi svete Marjete. 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. Hvala za vaše darove!



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

SMEH PRIPOROČAM
Kdaj so se Gorenjci naučili plavati? 
Okoli leta 1500, takrat so namreč začeli pobirati mostnino. 

Gorenjec se v čistilnici razburja: »Ne bom plačal tega računa! Prat sem dal samo dve srajci, tu pa 
je še kup drugih stvari!« 
»Gospod, v žepih vaših srajc smo našli še dve majici, tri pare nogavic in dvojne spodnje hlače.«

Gorenjec in njegovo dekle gresta v kino. 
Gorenjec grize kokice, ki jih je kupil pri vhodu v dvorano. 
»Ali so dobre?« vpraša dekle. 
»Odlične! Tudi ti bi si jih morala kupiti.«

POBARVANKA ZA TA PRIDNE


