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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

LETO BOŽJEGA USMILJENJA
Papež Frančišek je z bulo Misericordiae vultus 

(Obličje usmiljenja) 11. aprila 2015 napovedal 
izredno jubilejno leto usmiljenja. V njej je zapi-
sal, da je »naznanil izredni jubilej usmiljenja kot 
ugoden čas za Cerkev, da še močneje in učinko-
viteje pričuje vernikom«. Sveto leto se je začelo 
8. decembra, tj. na slovesni praznik Marijinega 
brezmadežnega spočetja, saj ta liturgični praznik 
nakazuje, kako deluje Bog že od samih začetkov 
naše zgodovine. »Po grehu Adama in Eve Bog ni 
hotel, da bi bilo človeštvo prepuščeno na milost 
in nemilost zlu. Zato si je zamislil in hotel Marijo, 
sveto in brezmadežno v ljubezni (prim. Ef 1, 4), da 
bi postala Mati človekovega Odrešenika. Na težo 
greha Bog odgovarja s polnostjo odpuščanja. Us-

miljenje bo vedno večje od vsakega greha in nihče ne more omejevati božje 
ljubezni, ki odpušča«.

Sveta in jubilejna leta so posebna leta, ki jih Katoliška cerkev posveča 
verski prenovi vernikov, da bi ti napredovali v veri. Cerkev želi na ta način 
rasti k pristnejšemu pričevanju in velikodušnemu služenju ljubezni do bliž-
njega. Sveto ali jubilejno leto papež okliče vsakih 25 let. Poleg tega pa lahko 
razglasi sveto leto tudi ob posebej pomembnih obletnicah ali priložnostih 
krščanskega življenja. Razglasitev svetega ali jubilejnega leta spremljajo 
nekatera znamenja ali simboli, ki vernikom na primeren način pomagajo 
doživeti izkustvo velikih krščanskih resnic ter jih vodijo h globljemu odnosu 
do Gospoda Jezusa Kristusa: romanja, sveta vrata in odpustki.

Sveto leto naj bi spodbudilo prenovo vere in je povezano z izrednim 
odpustkom. Redno sveto leto je nazadnje razglasil papež Janez Pavel II. leta 
2000. Sveto leto usmiljenja je četrto izredno sveto leto, odkar je papež Bo-
nifacij VIII. leta 1300 uvedel to možnost.

Sveto leto božjega usmiljenja je za nas lepa priložnost, da začutimo, da 
nas Bog kliče k sebi; da Bog želi, da bi bili usmiljeni tudi drug do drugega. 
Pri verouku se učimo o duhovnih in telesnih delih usmiljenja. Jih še znamo? 

št.817. 1. 2016
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SVETE MAŠE
18. 1. Ponedeljek 18.00 Jereka +Anton CESAR (J 15)
19. 1. Torek 18.00 St. Fužina +Za zdravje pri živini (SV 33)
20. 1. Sreda 18.00 Župnišče +Anton MIKELJ, 2. obl., in Klemen (Č)
21. 1. Četrtek 18.00 Župnišče +Tilka SODJA (7. dan) 
22. 1. Petek 10.30 Dom

18.00 Žup. c.
Za dom sv. Martina
+Alma BERCE ŠUŠTAR in +Tatjana MOLK

23. 1. Sobota 18.00 Župnišče +Franc KOROŠEC in +NOVAKOVI (Č 83)
24. 1. Nedelja

3. NEDELJA 
MED LETOM

7.00   Župnišče
10.00 Žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane
+LEKŠEVE (Č 54)
Za +ČRNETOVO mamo in očeta (SF 168)

25. 1. Ponedeljek 18.00 Jereka +Janez KOCJANC (Podjelje), 30. dan
26. 1. Torek 18.00 St. Fužina Po namenu
27. 1. Sreda 18.00 Župnišče +Franc TANCAR za rojstni dan (Studor 29)
28. 1. Četrtek 18.00 Župnišče Po namenu
29. 1. Petek 10.30 Dom

18.00 Župnišče
Za vse stanovalce doma
+Frančiška SODJA in + CNARJEVI

30. 1. Sobota 18.00 Župnišče +France in družina ODAR (Studor 14)
31. 1. Nedelja

4. NEDELJA 
MED LETOM

7.00   Župnišče
10.00 Žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane
+Jože MIŠMAŠ (Č 80)
+Jože HODNIK in vsi +HTOROVI

1. 2. Ponedeljek 18.00 Jereka +GRABNARJEVI (J 12)
2. 2. Torek

JEZUSOVO 
DAROVANJE 
– SVEČNICA

10.00 Žup. c
11.00 Dom
18.00 St. Fužina

Za vse, ki ne hodijo k maši
Za zdravje
+LOJZOVI (SF 192)

3. 2. Sreda 18.00 Župnišče +Stanko LANGUS, obl. (Ribčev Laz 132)
4. 2. Četrtek 18.00 Župnišče Po namenu
5. 2. Petek 10.30 Dom

18.00 Župnišče
Po namenu
Po namenu

6. 2. Sobota 18.00 Župnišče Po namenu
7. 2. Nedelja

5. NEDELJA 
MED LETOM

7.00   Župnišče
10.00 Žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane
+Ivana ODAR in za vse +OREHARJEVE 
(Studor 42)
+Milena ZALOKAR (SF 72)
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DOGAJALO SE BO
•	 2. 2., torek: praznik svečnica ali Jezusovo darovanje v templju. Maše bodo 

ob 10.00 v žup. cerkvi, domu svetega Martina in zvečer v Stari Fužini. Pri 
vseh mašah bo blagoslov sveč.

•	 3. 2., sreda: na god svetega Blaža bomo imeli pri večerni maši tudi blažev 
žegen, ki nas varuje bolezni grla in drugega zla.

•	 3. in 5. 2., sreda in petek: obhajanje bolnikov in ostarelih po domovih.

•	 5. 2., petek: srečanje članov župnijskega pastoralnega sveta.

POSLOVILI SMO SE: Matilda SODJA (Ožbarčeva mama) iz Češnjice 26. Bog, 
daj ji večni mir in pokoj.

DAROVI ZA CERKEV: Pri nabirkah ob polnočnici, božič, Štefanovo in nedelji 
svete družine ste za potrebe naše župnije darovali 3100 evrov. Nabirko bomo 
namenili za obnovo cerkve sv. Marjete v Jereki. Hvala Vam za vaš dar!

KAJ JE ZAKRAMENT SPRAVE? ZAKRAMENT SVETE SPOVEDI, 
ZAKRAMENT BOŽJEGA USMILJENJA.

Zakrament sprave ali sveta spoved je eden izmed sedmih zakramentov, ki 
ga je Kristus dal za naše duhovno ozdravljenje in posvečenje. Postavil ga je na 
veliko noč, ko je rekel apostolom: »Prejmite Svetega Duha! Komur grehe odpus-
tite, so jim odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani« (Jn 20, 23).

Spoved je dar božje ljubezni. Z grehom zavračamo božjo ljubezen, ranimo 
svoje človeško dostojanstvo in škodujemo Cerkvi, katere živi član naj bi bil vsak 
kristjan. Po daru odpuščanja Boga Očeta se moramo vrniti v občestvo z njim in 
s Cerkvijo. Iskreno priznamo in obžalujemo svoje grehe ter sklenemo, da bomo 
zapustili stranpota in zaživeli novo prijateljstvo z Bogom. Kesanje je znamenje 
spreobrnjenja. Izraža pripravljenost, da si bomo od zdaj bolj prizadevali za zve-
stobo Bogu in njegovim zapovedim.

SMEH PRIPOROČAMO
Blondinka razlaga prijateljici: »Z očali vred imam 59 kg.« 
»Kaj pa brez očal?« 
»Ne vem, ne vidim …«

Po zelo težkem pristanku je pilot olajšano vzkliknil: 
»To je neverjetno! Tako kratka pristajalna steza!« 
»Res je!« mu je pritrdil kopilot. »In neverjetno široka!«



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

»Vi ste pa res reva,« reče medicinska sestra. »Kaj se vam je pa naredil’, 
da imate tako opečena ušesa?« 
Veste, t’ko sem raztresena. Likam, pozvoni telefon, jaz pa likalnik na desno 
uho.« 
»Zakaj imate pa opečeno tudi levo?« 
»Rešilca sem poklicala.«

POBARVANKA ZA NAJMALJŠE


