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Spoštovani župljani!
Po želji in naročilu svojih predstojnikov prihajam med vas; 

da bi oznanjal Jezusa Kristusa, njegovo voljo in njegovo ljube
zen. Veselim se srečanja z vsakim od vas. Moja edina največja 
želja je, da bi se dobro razumeli in si pomagali na poteh tega 
življenja.Tako bomo tudi uresničili Jezusovo najpomembnej
še naročilo in izpolnili Njegovo novo zapoved (prim.Jn 13,34).

Ker je vsak začetek težak, vas lepo prosim, da bi bili z 
mano potrpežljivi in prizanesljivi. Potrudil se bom čim prej 
ujeti korak z župnijskim življenjem, da bodo stvari tekle, kot 
ste navajeni.

Duhovnik sem že 18 let. Kaplanska leta sem preživel vžupniji Železniki in vTrno- 
vem v Ljubljani. Kot župnik pa sem zadnjih 14 let deloval v župniji Suha pri Škofji

Loki. Moje novomašno geslo je: »Mati, svetuj nam na 
zemeljski poti.« Ljubezen do Marije je močno zazna
movala mojo življenjsko in duhovniško pot. Zato sem 
se zelo razveselil, ko sem v vašem kraju opazil veliko 
Marijinih kapelic in znamenj. Naj nas Marija vodi po 
lahki, varni in kratki Poti k Bogu! Prosimo jo, da bi 
nam pomagala hoditi po skupnih poteh globoke vere, 
trdnega upanja in ljubezni. Pri svojem Sinu naj nam 
izprosi medsebojno naklonjenost, prijateljstvo in ra
zumevanje, da bi nam bilo Božje kraljestvo vedno 
blizu v upanju, da se bomo nekoč zagotovo srečali v 
njem.

Veselim se srečanja z vami!
Matjaž Zupan, vaš novi župnik



Novi župn ik  se predstavi

Ko so se pred enainpetdesetimi leti mnoge žene in dekleta 8. marca veselile 
svojega praznika, dneva žena, je Bog dal moji materi prvič videti to, kar je v svoji 
dobroti in ljubezni stkal pod njenim srcem. To majhno in kričavo dete sem bil na
mreč jaz, ki sem tisti dan prvič ugledal luč sveta in prvič vdihnil zrak na tem svetu. 
Ko sta me starša prinesla domov, sta sklenila, da mi bo ime Matjaž, kot kralju iz 
naših pripovedk, saj me je doma že čakala kraljica, moja starejša sestra Alenka. V 
najinem kraljestvu sta se nama pozneje pridružila še Tanja in Gorazd. In skupaj smo 
kraljevali v našem gorenjskem raju, najprej v Kovorju, potem pa v Naklem, od koder, 
danes pravimo, da smo doma.

Brezskrbna otroška leta so hitro minila.Tako kot danes, sem se tudi takrat srčno 
veselil življenja in ga vsrkaval vase z vsakim novim dnem. Uka žeja me je po kon
čani osnovni šoli speljala prvič v Ljubljano. Le da na srednjo gradbeno šolo, saj sem 
želel postati gradbenik in tudi z gradnjo boljšega sveta uresničiti svoje življenje 
ter z veseljem in delom zapolniti svoje dni. V teh štirih letih nisem nikoli pretirano 
resno razmišljal, da bom kdaj gradil ceste za Gospoda. Resneje sem premišljeval, 
da bi si našel dekle in si ustvaril lasten dom, kjer bi ob svoji najdražji dočakal jesen 
svojega življenja. Spominjam se, da sem si vedno želel imeti večjo družino, saj 
sem ob starših začutil in se učil ljubezni do življenja. Prišel je čas, ko je bilo treba 
odslužiti domovini in za leto dni sem moral od doma. Že pred tem sem se odločil, 
da bom nadaljeval s pridobivanjem znanja na gradbeni fakulteti. Mislil sem na
mreč, da sem že s to odločitvijo začel prestavljati »nepremakljive« kamne v svojem 
življenju. In ko so me z vso močjo zajeli plameni ljubezni, sem bil povsem prepri
čan ja  sem našel pot, ki mi bo dajala vodilo in merilo za vse življenje.Toda, kot radi 
rečemo: »Človek obrača, Bog pa obrne,« 
se je tako zgodilo tudi meni. V štirih letih 
delovne dobe pri Cestnem podjetju, kjer 
smo gradili ceste in druge gradbene ob
jekte, je bil tudi čas prisluškovanja Božje
mu klicu, pa tudi čas prepiranja z Bogom.
Prepričanje, da že sam dobro vem, kam 
naj usmerim svoj življenjski korak, sem 
počasi izročal v Božje roke in se prepustil 
Njegovim načrtom. Seveda sva se večkrat 
prepirala, toda ostajalo mi je vedno manj 
izgovorov in ugovorov, ki naj bi mi bili v 
prid in zagovor. Redna osebna molitev in



osebna posvetitev Materi Božji sta bili končno trdna temelja, ki sta mi služila za 
odskočno desko, ko sem se pognal v »temine« Božje ljubezni in previdnosti. Star 
sem bil 27 let, toda Gospoda to očitno ni prav nič motilo. V svojem srcu sem bil do
končno odločen, da zamenjam ne le svoj poklic, marveč tudi svoje življenjske sanje. 
»In danes?« boste vprašali. Danes se prav dobro zavedam,da mi je na dan odločitve 
Gospod storil veliko uslugo, ko me je poklical. Sam pa sem storil le to, kar sem bil 
dolžan storiti. V roke in srce mi je Gospod položil dar, ki presega moje predstavne 
sposobnosti. Čeprav tega daru nisem vreden, On želi, da ga izročam Njegovim in 
svojim bratom ter sestram. In kako zelo si želim, da bi tukaj z vami živel tako, kot 
nam Gospod tudi naroča po svojem Sinu! Želim vam posredovati krščansko ozna
nilo veselja in upanja tudi pod varstvom in na priprošnjo sv. Marjete, sv. Martina, 
sv. Pavla, sv. Janeza Krstnika in v vse objemajoči ljubezni sv. Duha.

SVETE MAŠE

3.8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Boštjan Zupanc

4.8. Torek 7.00 žup. cerkev + starši Gašperin

5.8. Sreda 19.30 žup. cerkev + Albin Konavec in starši (SV 88)

6.8. Četrtek 19.30 Stara Fužina + Pavel Dobravec (Č18) 
+ Pavla Šest, 7. dan

7.8. Petek 19.30 žup. cerkev + Zalta in Blažovi (SV 42) 
+ Marija Štros, 7. dan

8.8. Sobota 11.00 Vogar 
19.30 Stara Fužina

Za vse železničarje.
+ Vazarjovi SF 73 
+ Angela Hodnik, 30. dan 
+ Štefletovi

9.8. Nedelja 
18. nedelja 
med letom

7.00 žup. cerkev
9.00 žup. cerkev
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica

Za farane.
+ Rozalija Cvetek, 2. obl. (SV 59) 
+ Pavel Zalokar (SF)
+ Jure Kotnik

10.8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Minka Čadež (SV 86)

11.8. Torek 7.00 žup. cerkev + Drago Lainšček,po namenu sosedov

12.8. Sreda 19.30 žup. cerkev + družina Rejc



13.8. Četrtek 19.30 St. Fužina + Martin Urh, 30. dan

14.8. Petek 19.30 žup. cerkev + Jože in Minka Šetina

15.8. Sobota
MARIJINO
VNEBOVZETJE

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

Za farane.
+ Frančiška Dobravec in Frančiška 
Ravnik (SV 81)
+ Marija Kovačič (Studor 1)
+ Drago^Lainšček, po namenu Štrosovih 
+ Tine Štros, 7. obl (SF 97)

16.8. Nedelja 
19. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 žup. cerkev
9.00 žup. cerkev
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica

Za farane.
+ Janko Frelih 
+ Htorovi in Šoštarjovi 
+ Marija in Tine Arh (SV 15)

17.8. Ponedeljek 19.30 Jereka + Janez Smukavec in + Medjovi (J 13)

18.8. Torek 7.00 župnišče V zahvalo za dva vnuka.

19.8. Sreda 19.30 žup. cerkev + starši, mama Frančiška Gumzej (SV 105)

20.8. Četrtek 19.30 St. Fužina + Jože Rozman, obl. (SF 161)

21.8. Petek 19.30 žup. cerkev + Franc Hodnik

22.8. Sobota 11.00 Velo polje 
19.30 Stara Fužina

Za vse pastirje in majarje. 
+ Jože Horvat,4. obl.

23.8. Nedelja 
20. NEDELJA 
MED LETOM

7.00 župnišče
9.00 žup. cerkev
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica

Za farane.
+ Martin Urh, po namenu Branka 
Urha izpod Studora 
+ Ukčovi in + Barbara Cvetek 
+ Franc Sodja, Matijov (SV 26)

SVETE MAŠE: Pri maši je še vedno obvezna uporaba mask in varnostna razdalja 
med ljudmi (1.5 m). V nedeljo, 5.7.,začenjamo z obhajanjem počitniških svetih maš. 
Lepo vabljeni z željo, da to posredujete tudi gostom!

9.8. lepo vabljeni ob l l h k sveti maši na Vogarju! Po maši bo tudi pogostitev.

23.8. bo na Velem polju ob l l h sveta maša. Po maši bo pogostitev pri pastirju.

Župnik: Matjaž Zupan

Tel: 04/572 37 23, Mobitel: 041 926 898 
E-mail: srednja.vaszupnijaggmail.com 
www. martinov.zvon.si

Župnija  Srednja vas v Bohinju
Srednja vas 33
4267 Srednja vas v Bohinju

TRR: 19170-5003343924 (DBS)

Uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 -  9.00 in 17.00 
Četrtek: 17.00 -18.00 
Petek: 17.00-18.00
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