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Spoštovani farani župnije Srednja vas v Bohinju!
V tem tednu sem prejel uradno sporočilo s škofije, da me gospod nadškof pošilja 

v novo župnijo Grosuplje. Čeprav sem vam sam prvi želel povedali to novico, so 
nekateri mediji že prej govorili o moji morebitni prestavitvi.

Najprej vprašanje: zakaj? Težko mi je, ker morda mislite, da odhajam zaradi vas. 
Tudi »zaradi sebe« se ne poslavljam od vas. Odhajam, ker so tako odločili škofje in 
verjamem, da po njih deluje sveti Duh. 

Med vami sem se imel zelo lepo. Mislim, da smo zelo lepo ustvarjali skupno 
vzdušje. Hvaležen sem vam za vse darove in za vse vaše dobre želje. Dali ste mi 
vedeti, da me imate radi. Hvala, ker ste me lepo sprejeli kot človeka, kot kristjana 
in kot vašega župnika. Vsem, ki sem vas morda kdaj kakorkoli prizadel, se iskreno 
opravičujem in vas prosim odpuščanja. Človek sem in delam tudi napake.

Začel sem se »spro-
ti« poslavljati. Poslav-
ljal se bom pri svetih 
mašah; vsaka maša bo 
zahvala in prošnja za 
vse vas. Največje darilo, 
ki mi ga lahko daste, je 
to, da boste novega žu-
pnika lepo sprejeli, da 
bodo otroci še naprej 
radi hodili k verouku in 
k maši. In da se boste 
vi med seboj lepo ra-
zumeli. Prvega avgusta  
bom začel službovati v 
župniji Grosuplje.  

Rad se vas bom 
spominjal in vedno ste 
dobrodošli pri meni v 
novi župniji! Še enkrat 
hvala za vse in bodimo 
povezani v molitvi!

Ilustracija: Hana Jelovšek



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

SVETE MAŠE  
22. 6. Ponedeljek 19.00 žup. cerkev + Marjan Hodak  (Č 95 a)
23. 6. Torek 7.00 žup. cerkev + Pavel Uršič
24. 6. Sreda 19.00 žup. cerkev + Lovro Odar, Fərjanov, 1. obl. (Studor 11)
25. 6. Četrtek 19.00 žup. cerkev + Jože Arh, 1. obl. (Č 8) 
26. 6. Petek 19.00 žup. cerkev + Marko Frelih in + Odarjovi (SV 81)
27. 6. Sobota 19.00 žup. cerkev + Franc Sodja in + Pavla (Studor 4)
28. 6. Nedelja 

13. nedelja 
med letom

7.00 žup. cerkev
10.00 žup. cerkev
19.00 žup. cerkev

Za farane.
+ Məkvavovi
+ Frančiška in Valentin Štros (SF 173)

29. 6. Ponedeljek
Sv. Peter in 
Pavel

19.00 žup. cerkev + Pavel Dobravec, za roj. dan in god

30. 6. Torek 7.00 žup. cerkev Za vero v naši župniji.
1. 7. Sreda 19.00 žup. cerkev + Kajžarjovi (Č 43)
2. 7. Četrtek 19.00 žup. cerkev Za vse žive in pokojne Ulčarjove (Č 45)
3. 7. Petek 19.00 žup. cerkev + družina Zupanc (SV 11) in + Odar (Č 57)

4. 7. Sobota 19.00 žup. cerkev + Erlah in + Kovaševi (SV 132)
5. 7. Nedelja

14. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 župnišče
9.00 žup. cerkev
11.00 Sv. Duh

16.00 Uskovnica
19.30 Stara Fužina

Za farane.
+ Žmitkovi (SV 35)
+ Vobistova Minka  
    (mežnarica v cerkvi sv. Duha)
+ Urbančkovi  (SV 61)
+ Metka Strgar (SF 165)

6. 7. Ponedeljek 19.30 žup. cerkev + Jože Kovačič, 10. obl. in vsi + Joštovi
7. 7. Torek 7.00 župnišče + Franc Mlakar
8. 7. Sreda 19.30 žup. cerkev + Slavko Boltar (SF 193)
9. 7. Četrtek 19.30 žup. cerkev + Janez Repinc (SF 206)
10. 7. Petek 19.30 žup. cerkev + Ivan in Lojzka Cvetek (SF 49)
11. 7. Sobota 19.30 žup. cerkev + Srečko Mikelj, 7. obl. (Č 24) 

V zahvalo za srečen zakon in varstvo otrok.
12. 7. Nedelja

15. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 župnišče
9.00 žup. cerkev
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica
19.30 Stara Fužina

Za farane.
+ Jernejovčovi (J 3)
Še ni namena.
Še ni namena.
+ Primožkovi



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

SVETE MAŠE: Pri maši je še vedno priporočena uporaba mask in razdalja 1.5  m. 
V nedeljo, 5.7., začenjamo z obhajanjem počitniških svetih maš. Lepo vabljeni z že-
ljo, da to posredujete tudi gostom.

Zahvaljujem se vam za vse lepo pripravljene slovesnosti. Tako za praznik svete-
ga rešnjega telesa in krvi, kot tudi za birmo in prvo obhajilo. Srčno upam, da bomo 
še naprej radi prejemali zakramente; predvsem pri obhajanju svetih maš.

PRVI PETEK: 3. 7. bom obiskal vse bolne in ostarele v naši župniji.

OBNOVA CERKVE SVETE MARJETE: Obnova gre počasi proti koncu. Cerkev je 
prebeljena. Čaka samo še na nova okna in klopi. Sredi julija bomo dobili tudi ob-
novljeni oltar. Do sedaj smo poravnali vse stroške. Kar nekaj jih pa še bo. Zelo bom 
hvaležen, če boste še kaj prispevali v ta namen.

Hvala vsem možem, ki ste do sedaj opravili 1700 ur prostovoljnega dela v cerkvi. 
Hvala Vam!



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

Pobarvanka za male in velike otroke 🙂

POT, KI
 VODI  

V GOZD


