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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

KAKO MRZLA JE CERKEV?!
Smo sredi najhladnejših dni v letu. Tempe-

rature se spuščajo v minuse. Presenetil nas je 
še sneg in našo lepo zgornjebohinjsko deželo 
je pobelil ter jo naredil pravljično. Hladno pa je 
tudi v naši župnijski cerkvi. Kaj hočemo, ogre-
vanje je drago! In ker imamo sveto mašo v žu-
pnijski cerkvi samo enkrat na teden, se je res ne 
splača ogrevati. Pa še sveta maša, ki jo skupaj 
darujemo, ne traja več kot eno uro. Mislim pa, 
da ni vedno problem v hladni cerkvi. Mislim, da 
je problem naša hladna vera. Pa ne samo vera, 
ampak moj hladni odnos do mojega stvarnika, 
do Boga, ki me ljubi. Ohladil se je moj odnos do 
Boga, za katerega mislim, da ga ne potrebujem 
… Ali ga res ne?

Martin Luther King je 28. avgusta 1963  govoril na velikem protestnem 
shodu Afroameričanov v Washingtonu, kjer se je zbralo več kot dvesto pet-
deset tisoč protestnikov. Govor, ki ga je imel, nosi v slovenščini naslov Imam 
sanje: » Imam sanje, da se bo nekega dne ta narod dvignil in v polnosti živel 
pravi pomen svoje vere. Te resnice imamo za samoumevne: da so vsi ljudje 
ustvarjeni kot enakopravni. Imam sanje, da bodo nekega dne na rdečih gričih 
Georgie sinovi nekdanjih sužnjev in sinovi nekdanjih lastnikov sužnjev sposob-
ni skupaj sesti k mizi bratstva. Imam sanje. Imam sanje, da se bo nekega dne 
celo država Mississippi, puščavska država, ki vzdihuje v vročini nepravičnosti in 
zatiranja, spremenila v oazo svobode in pravičnosti. Imam sanje, da bodo moji 
štirje otroci nekega dne del naroda, ki jih ne bo presojal po barvi njihove kože, 
temveč po vsebini njihovega značaja. Imam sanje, danes.«

To je njegov celotni govor. Tudi jaz imam sanje. Imam sanje, da se bo 
nekega dne zgodil »obrat« in bomo v polnosti zaživeli pravi pomen svoje 
vere: da bomo uživali Boga, ki prihaja med nas v zakramentu. Imam sanje, 
da bomo vsi, ki smo sužnji greha, našli pot svobode v Bogu Jezusu Kristusu, 
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ki nam odpušča grehe in nas dela svobodne. Imam sanje, da se bo naša župnija 
spremenila v jedro živahnega občestva, v katerem bomo dobrohotno gledali 
drug na drugega. Da ne bomo opazovali samo, kdo naredi kaj narobe, ampak 
se bomo spodbujali v dobrem. Imam sanje, da bi vsi naši mladi odkrili lepoto 
župnijskega občestva in nedeljske svete maše. Imam sanje, da nas v cerkvi ne 
bo več zeblo, ampak nas bo grela medsebojna bližina, toplota in polna cerkev. 
Imam sanje, da bi naša »navajena« in mlačna vera postala ognjevita in bojevita 
vera, iz katere »šprica« življenje. 

Naša cerkev ni mrzla, če jo ogreješ s svojo prisotnostjo. Vabim vas, da molimo 
vsak za svojo vero, ki bi nas razvnemala tako zelo, da bi začutili hrepenenje po 
Bogu. 

SVETE MAŠE
30. 1. Ponedeljek 18.00 Jereka + Jože MIŠMAŠ (Č 80)
31. 1. Torek 18.00 St. Fužina + Julijana ARH (SF 106)
1. 2. Sreda 18.00 župnišče Bogu v zahvalo po namenu družine JURKOVIČ.
2. 2. Četrtek

SVEČNICA
10.00 žup. c.
18.00 župnišče

+ Jože HORVAT
+ Stanko LANGUS (Rib. Laz 132), 17. obl.

3. 2. Petek 10.00 Dom
18.00 župnišče

Po namenu.
+ Alojz LENAR

4. 2. Sobota 18.00 župnišče + starši ŠTENDLER (SV)
5. 2. Nedelja

5. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Alojz VONČINA (Č 28), po namenu Andreja in 
Ivanke Bajt 
+ Leon in Sonja SKOBERNE (SF 210)

6. 2. Ponedeljek 18.00 Jereka + Milena MLAKAR (Č 52)
7. 2. Torek 18.00 St. Fužina + Jože HORVAT
8. 2. Sreda 18.00 župnišče + MAROVTOVI (Studor 10 b)
9. 2. Četrtek 7.00 župnišče + Marija OBLAK (SV 3)
10. 2. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
Po namenu za duše v vicah (SV 112).
+ Valentin ŠKANTAR

11. 2. Sobota 18.00 župnišče + Marija SODJA (Č 43)
12. 2. Nedelja

6. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Matjaž Boni JAMNIK (po namenu SV 18)
+ Franc TANCAR in + ŠOŠTARJOVI (Studor 29)

13. 2. Ponedeljek 18.00 Jereka + Marija in Jože SMUKAVEC (Podjelje 21)
14. 2. Torek 18.00 St. Fužina + mama in oče ŠTROS, ČRNETOVI (SF 168)
15. 2. Sreda 18.00 župnišče + Milka CVETEK, po namenu Cilke in Angele
16. 2. Četrtek 7.00 župnišče + Pavel URŠIČ
17. 2. Petek 18.00 župnišče + ZALTA IN LENAR (SV 42)

18. 2. Sobota 18.00 župnišče + Ivana ODAR (5. obl.) in + OREHARJOVI 
(Studor 42) 

19. 2. Nedelja 
7. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.30 St. Fužina

Za farane.
+ ULČARJOVI (Č 45)
+ starši, brat, sestra, JURČOVI (SF 201)

DOGAJALO SE BO:
•	 1. 2. in 3. 2. : Obhajanje bolnih in ostarelih. Če je kdo med vami onemogel, 

da ne more priti k sveti maši, ali pa bi rad prejel bolniško maziljenje in 
obhajilo, naj me pokliče.

•	 6. 2. 2017: Srečanje staršev 1., 2., 3. razreda (ob 19h v župnišču).
•	 7. 2. 2017: Srečanje staršev 4., 5. in 6. razreda (ob 19h v župnišču).
•	 8. 2. 2017: Srečanje staršev 7. in 8. ter lahko tudi 9. razreda.
•	 Ta srečanja imajo poseben namen, da se družimo in bolje spoznamo. Da se 

pogovarjamo in spoznavamo najpomembnejše osnove naše vere. Res vas 
lepo vabim, da bi si rezervirali ta čas in se z veseljem odzvali mojemu va-
bilu.. Zelo vas bom vesel; vsakega od staršev se zelo razveselim! Tokrat pa 
med nas pridejo zakonski par, ki bosta imela pričevanje o svojem zakonu, 
kako ga živita in delita. Pridite in ne zamudite.

•	 10. 2.2017: Ob 19h srečanje članov ŽPS.
•	 11. 2. 2017: V počastitev slovenskega kulturnega praznika, Prešernovega 

dne, bomo imeli ob 19 h v župnijski kapeli kulturno prireditev. Med nas 
bo prišel gospod Gregor Čušin, dramski igralec. Pridite predvsem mladi, 
družine in starši veroučencev ter vsi ostali farani!

•	 Romanje v Rim za naše mlade. Od 1.3 do 4.3 bo romanje v večno mesto. 
Cena romanja je  samo 180 evrov. Več o programu in samem romanju še 
sledi. Vabim Vas da se čim prej prijavite. Povabite lahko tudi iz drugih žu-
pnij. Romanje je namenjeno vsem srednješolcem in študentom.

SEDEŽNINA: V naši župniji je lepa navada, da farani prispevajo »sedežnino« za 
»rezervacijo« sedeža v klopi, kjer sedijo med mašo. Tudi letos zbiramo prispevke za 
sedežnino, ki znaša 20 evrov. Hvala za vaš dar. 

ČIŠČENJE CERKVE: 28. 1. Srednja vas; 4. 2. in 11. 2. Češnjica; 18. 2. in 25. 2. Jereka.

SMEH PRIPOROČAMO:
Martinček 
Učitelj pri naravoslovju vpraša učence 6. razreda: »Kako je nastal martinček?« 
Janez odgovori: »Gorenjcu so dali v rejo krokodila.«



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

Prvi april 
Janezek pride domov in reče: »Mama, meni je pa sošolec razbil steklenico 

na glavi.« 
»O ti božček!« odvrne mama. 
»Ha ha ha, mami, prvi april,« reče Janez, »ni bila steklenica, ampak cegov!«

Davki
»Očka, ali imajo davki res usta in zobe?«
»Kje si pa slišal to neumnost?« je vprašal oče. 
»V trgovini je gospod rekel, da mu davki požrejo ves dobiček.« 
(Nauk zgodbe: otroci si vse zapomnijo!)

POBARVANKA


