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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

Za Boga si neskončno dragocen
»Kajti greh ne bo nad vami gospodoval, ker niste pod postavo, ampak pod milostjo.«
(Rim 6, 14)
V postnem času veliko govorimo o križu. Nenehno premišljevanje križevega
pota nam kaže hude stiske in bolečine trpljenja našega Odrešenika. Ni dovolj, da se
naš pogled ustavi samo pri tem. Zamisliti
se moramo nad Jezusovo bolečino, ki nas
odrešuje.Voditi nas mora do njegovega
srca, ki nas ljubi.To je največji izraz ljubezni.
Imam bankovec za 100 evrov in bi ti
ga rad podaril. Bi ga sprejel? Verjetno bi
ga, mar ne? Kaj pa če bi ta bankovec sedaj
zmečkal? Bi ga še vedno imel? Verjetno
da, saj s tem ne izgubi svoje vrednosti.
Kaj pa če ta bankovec še pohodim in
ga povaljam po tleh?! Bi ga še vedno
imel? Verjetno da, saj tudi s tem ne bi izgubil vrednosti.
Kaj pa če na ta zmečkani in pohojeni bankovec še pljunem in ga celo okužim s
corona virusom? Bi ga še vedno imel? Verjetno da, saj mu še vedno ne pade vrednost, očistiti pa se ga tudi da.
Kaj vam želim povedati? Kolikokrat nas kdo v življenju zmečka, zlomi, pohodi,
poniža, popljuva! Navidezno nas naredi za manj vredne, zaničevane. Sami se lahko
počutimo manj vredne, drugi pa tudi mislijo tako. Naše dostojanstvo je pohojeno …
Povem ti, da je to samo navidezno. Za Jezusa nikoli ne izgubiš vrednosti. Ne glede
na vse izkušnje in krutosti sveta. Ne glede na tvoje napačne odločitve in pregreške
ter krivice, ki si jih doživel … Še vedno ti »vrednost ne pade« v očeh ljubljenega
bitja. Za Boga si neskončno dragocen.Tako dragocen, da je šel zate na križ … Tako
te ljubi, da je dal življenje zate.

SVETE MAŠE
+ Vida Žmitek, Studor 26
+ Leopold Grčar, po namenu Minke
+ Cilka in Jože Smukavec in + Bvažkovi
(Podjelje)
12. 3. Četrtek
18.00 St. Fužina
+ Nastja Radin, 30.dan
13. 3. Petek
10.00 Dom
Po namenu.
18.00 župnišče
+ in živi Šoštarjovi (Č 68)
14. 3. Sobota
18.00 župnišče
+ Jure Kotnik (8. obl.) in + Klemen
15. 3. Nedelja
7.00 župnišče
Za farane.
3. post. nedelja 10.00 žup. cerkev + družina Mlakar, (Č 19)
14.00 Janez Krstnik Križev pot
18.30 St. Fužina
+ Bizjakovi in Lojzovi
16. 3. Ponedeljek
18.00 župnišče
+ Zalta in + Lenar
17. 3. Torek
7.00 župnišče
V zahvalo za življenje.
18. 3. Sreda
18.00 župnišče
+ Martin Hribar (Č 31)
19. 3. Četrtek
10.00 žup. cerkev Še ni namena.
SVETI JOŽEF
18.00 St. Fužina
+ Frančiška Štros, 30. dan
20. 3. Petek
10.00 Dom
Po namenu.
18.00 župnišče
+ Mark Petrovič (2. obl.), Podjelje 22
21. 3. Sobota
18.00 župnišče
+ Alojz Škantar in + sestra Ana (Studor 19)
22. 3. Nedelja
7.00 župnišče
Za farane.
4. post. nedelja 10.00 žup. cerkev + Jože Dobravec (Č 32)
(Nabirka za
12. 00 Uskovnica V zahvalo za življenje.
župnijo.)
14.00 Sveti Duh
Križev pot
18.30 St. Fužina
+ Jože Horvat, za god (SF 167)
23. 3. Ponedeljek
18.00 župnišče
+ Branckovi, 5. obl. (Č 76)
24. 3. Torek
7.00 župnišče
Še ni namena.
25. 3. Sreda
10.00 žup. cerkev + Marija Smukavec in + Ivana Mikelj
GOSPODOVO 18.00 župnišče
+ Minka Odar in + Minka Cesar
OZNANJENJE
26. 3. Četrtek
18.00 St. Fužina
Še ni namena.
27. 3. Petek
10.00 Dom
Po namenu.
18.00 župnišče
+ Dolinarjevi starši (SV 115)
28. 3. Sobota
18.00 župnišče
+ Marko Jeršič (Č 69)
29. 3. Nedelja
7.00 župnišče
Za farane.
5. post. nedelja 10.00 žup. cerkev + Marija in + Janez Kocjanc (Podjelje 7)
(Nabirka za
14.00 žup. cerkev Križev pot
župnijo.)
18.30 St. Fužina
+ mama, ata, brat in Matilda, za god; (SF 161)

9. 3. Ponedeljek
10. 3. Torek
11. 3. Sreda

18.00 župnišče
7.00 župnišče
18.00 župnišče

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

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

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 vabim, da
se udeležite te lepe postne pobožnosti. Vabim predvsem mlade, birmance, družine
in vse ostale!
19. 3.: Sveti Jožef. Na ta dan bomo imeli dve sveti maši. Eno ob 10.00 v župnijski
cerkvi in drugo ob 18.00 v Stari Fužini.
15. 3.: ob 19.30 srečanje ŽPS
25. 3.: Gospodovo oznanjenje. Na ta praznik imamo dve sveti maši: ob 10.00 in ob
18.00. Lepo vabljeni!
29. 3., ob 10.00 bo za nas posebna nedelja, saj se bomo pri 10. sveti maši spomnili
vseh naših zakoncev jubilantov. Vsi, ki letos
obhajate 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 in še
več let skupnega življenja, pridite k tej sveti
maši. Po njej bo posebna pogostitev za vas! Vsem hvala za lep zgled! Ker za vsak
par pripravim spominek in darilo, bom vesel, če se mi oglasite.

MARTINOV ZVON
Naša župnija se lahko edina v Sloveniji pohvali s svojo aplikacijo. Aplikacija
MARTINOV ZVON omogoča še boljšo medsebojno obveščenost za dogajanje v
župniji. Uporabniki 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 aplikaciji so naložena tudi aktualna oznanila.
OBNOVITVENA DELA V CERKVI SVETE MARJETE
Pridni krajani bodo skupaj s ključarjem Markom Odarjem nadaljevali obnovitvena 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!

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

SMEH PRIPOROČAM
Gorenjec popravlja streho, ko mu naenkrat
spodrsne. Preden zgrmi po tleh, se ujame za
žleb, ki začne pod njegovo težo popuščati, zato
pokliče ženo:
»Draga, kosilo skuhaj zase in otroka, jaz bom
jedel v bolnici!«
Gorenjec vpraša goste, če so za kaj
osvežilnega.
Ker je bilo soparno, vsi zavpijejo v en glas:
»Seveda, z veseljem!«
»Micka, odpri okna in naredi malo prepiha.«

Gorenjki umre mož. Vdova odide na časopisno
podjetje in želi oddati osmrtnico. Zaradi
varčnosti si želi le napis: »Tone mrtev.«
Uslužbenka na oglasnem oddelku jo začudeno
pogleda, nato pa ji pojasni: »Do pet besed je
enaka cena.«
»No, potem pa napišite: »Tone mrtev. Ugodno
prodam traktor.«

POBARVANKA ZA TA PRIDNE

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

