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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

OKEJ, KAJ PA SEDAJ?!
V tem času, ko smo še vsi polni vtisov od prelepega božičnega vzdušja, je na 

mestu vprašanje: »Kaj pa sedaj?« Kaj naj jaz sedaj naredim spričo dejstva, da se je 
Jezus rodil v jaslicah, v mojem srčku, v moji družini, v moji hiši, v moji revščini …? 
Doživljanje praznikov je tudi to, da se iz njih živi, da se iz njih črpa. Da življenje ne 
postane tako hitro »siva rutina«… Premišljujem, kako bi za kristjana prazniki morali 
pomeniti neko malo »duhovno obnovo«, ki bi človeku nudila duhovno hrano, iz 
katere bi črpal novo moč za življenje.   

Postavimo si še eno vprašanje: »Kako živeti iz zakramentov? Kako živeti iz svo-
jega krsta, obhajila, svetega zakona … Kaj mi vse to dejansko prinese v moje živ-
ljenje? Kako konkretno Bog vstopi v moj vsakdan in iz njega naredi nekaj lepega? 
To kar nas uči vera?

Mislim, da smo se tu kristjani malo izgubili. Vera in sveta maša sta postali ne-
kaj drugega, kar v resnici sta. To vsekakor ni zahteva, ampak dar. To ni nekaj, kar je 
breme, ampak je priložnost!

Spomnim se petdnevnih duhovnih vaj, ki smo jih vedno imeli bogoslovci pred 
božičem. Pred duhovnimi vajami smo molili na čast sv. Duhu. Med duhovnimi va-
jami smo premišljevali in se poglabljali; bilo nam je zelo lepo. Po duhovnih vajah 
smo šli v svet pomirjeni, veseli, navdušeni nad Bogom in nad njegovo ljubezni-
jo do človeka. Bili smo notranje spočiti. Nismo bili raztreseni, bili smo duhovno 
nahranjeni. Podobno nas nagovarjajo prazniki. Konkretno božični praznik. V naš 
delavnik je prinesel mir, tople občutke, prijeten vonj in veselje, da se je Bog rodil 
v nas, v meni … Prav tako je z zakramenti (sveti krst, sveta maša, sveta birma, sve-
ti zakon, sveta pokora, sveto bolniško maziljenje, sveto mašniško posvečenje), ki 
nam »omogočajo«, da bi Bog v nas zaživel v vsej polnosti, da bi bilo naše življenje 
bogatejše in plemenitejše. Živeti iz zakramentov torej pomeni, da iz njih črpamo 
moč in pogum. Šibkost samote blažimo s svetim krstom, ki nam da vedeti, da smo 
včlenjeni v družino Cerkve in da Boga lahko kličemo za očeta. Sveta maša je »pros-
tor«, kjer Bog želi vstopiti tja, kjer te boli in peče. Pri sv. maši se Bogu zahvaljujemo 
tudi za vse, kar nam je dobrega dal v življenju. Sveta birma nas uči, da ne zmoremo 
vsega narediti sami, vendar se lahko v težavah zaupamo svetemu Duhu. Zakra-
menti pomagajo kristjanu na njegovi življenjski poti. A mnogokrat jih pozabimo 
»uporabljati«. 

Dragi bralec, pred nami je mirnejši čas, zato te vabim k premišljevanju o daro-
vih, ki si jih prejel. Kako v vsej polnosti lahko uživaš darove, ki si jih prejel! Prejel 
zastonj od Boga!
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Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

SVETE MAŠE
9. 1. Ponedeljek 18.00 Jereka + Alojz VONČINA (30. dan)
10. 1. Torek 18.00 St. Fužina + Anton VIDMAR in Klemen ŠTOLCAR (SV 81)
11. 1. Sreda 18.00 župnišče + Jože HORVAT (SF)
12. 1. Četrtek 7.00 župnišče + Marija OBLAK (SV)
13. 1. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Milka CVETEK (SV 52)

14. 1. Sobota 18.00 župnišče + Franc ZUPANC in + ODAR (Studor 14)
15. 1. Nedelja

2. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Tilka SODJA (Č 26), obl.
+ Julka in Janez URH (SF 140)

16. 1. Ponedeljek 18.00 Jereka Za zdravje pri živini.
17. 1. Torek 18.00 St. Fužina + Anton FRELIH (SV 81)
18. 1. Sreda 18.00 župnišče + Rozalija ZUPAN (30. dan)
19. 1. Četrtek 7.00 župnišče + Pavel URŠIČ
20. 1. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ LEKŠOVI (Č 54)

21. 1. Sobota 18.00 župnišče + Franc KOROŠEC (Č 82) in + NOVAKOVI
22. 1. Nedelja

3. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Barbara GRM (1. obl.)
+ TINČKOVI (SF 128)

23. 1. Ponedeljek 18.00 Jereka + Franc DOBRAVEC (Č 101)
24. 1. Torek 18.00 St. Fužina + Valentin in Ivana ŠTROS 
25. 1. Sreda 18.00 župnišče + ŠPANČOVI (SV 56)
26. 1. Četrtek 7.00 župnišče + Alojz LENAR
27. 1. Petek 18.00 župnišče + OPLENOVI (Studor)

28. 1. Sobota 18.00 župnišče + Roman CVETEK (2. obl.) in Marija CVETEK (SV 97)
29. 1. Nedelja 

4. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Anton MIKELJ (SF 157) in + oče Anton  
   MIKELJ (Studor 13), za god
+ DOLENČOVI (SF 101), po namenu Gregorčkove 
Minke  

DOGAJALO SE BO:
•	 9. 1. 2017: srečanje staršev 1., 2., 3. razreda (ob 19h v župnišču).
•	 10. 1. 2017: srečanje staršev 4., 5. in 6. razreda (ob 19h v župnišču).
•	 11. 1. 2017: srečanje staršev 7. in 8. ter lahko tudi 9. razreda. To srečanje 

je še posebej priporočljivo, ker bo naša gostja s. Rebeka iz Kanjega Dola. 
Tja bodo šli bodoči birmanci na vikend duhovne vaje. Sestra Rebeka nam 
jih bo predstavila. 

•	 13. 1.2017: ob 19h srečanje članov ŽPS.

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: Stara Fužina in Srednja vas.

STATISTIKA: V letošnjem letu je bilo v naši župniji krščenih 21 otrok: 9 deklet in 
12 fantov. 8 otrok izhaja iz družin cerkveno poročenih staršev, ostali so izvenzakonski. 
V letu 2015 je bilo krščenih 19 otrok. 

Lansko leto je bilo 7 porok: 5 iz naše župnije in dva para od drugod. V letu 2015 
jih je bilo 6. 

V letu 2016 je bilo v naši župniji 25 pogrebov: 11 žensk in 14 moških. V letu 2015 
jih je bilo le 13. V letu 2016 je bila povprečna starost umrlih žensk je 84 let, povpreč-
na starost moških pa 70 let. 

Pri prvem obhajilu je bilo 13 otrok iz tretjega razreda; pri sveti birmi pa je bilo 29 
birmancev. 28 jih je bilo iz 8. in 9. razreda, eden pa je bil odrasel. 

V veroučni šoli poučujemo 123 otrok. Od teh je 38 fantov ministrantov in 18 
deklic v otroškem zborčku Angelčki. S starši se letos prostovoljno srečujemo enkrat 
mesečno. Namen teh srečanj pa je, da bi se tudi starši čim bolj spoznali z osnovami 
naše vere. Vsak petek in soboto zvečer imamo mladinska srečanja. Obiskuje jih okoli 
25 dijakov in študentov. Imamo pa še posebno skupino animatorjev; teh je 35. V naši 
župniji zelo lepo deluje mladinski zbor Luč, kjer je 13 članov. Prav tako pa ne moremo 
mimo tega, da imamo v župniji župnijski zbor (za odrasle) in 5 organistov. 

V naši župniji je okoli 1980 prebivalcev. Od teh jih okoli 500 redno hodi k nedeljski 
maši. V letu 2017 si želimo, da bi se povečal obisk svete maše. Mislim, da moramo ljudi 
vabiti k odrešenju; v cerkev povabimo posebno tiste, ki so ranjeni in občutljivi. Mislim 
predvsem na mlade, ločene, osamljene… Poudarjajmo v naši župniji, da Bog sprejema 
vsakega človeka; sveta maša in zakramenti pa so človeku v pomoč. To ni nekaj, kar 
je strogo obvezno, ampak dobrohotno, podarjeno človeku od Boga iz ljubezni. Naj ta 
misel stopi v ospredje. Hvaležen sem vsem vam, ki ste res zgled pokončnih kristjanov! 
Vsi se trudimo, da bomo praktični kristjani, da bomo iz vere tudi živeli. 

Še malo se dotaknimo gospodarstva. Lani je naša župnija kupila 60 m3 macesna 
za kritino cerkve sv. Pavla in sv. Duha. Skupaj s krajevno skupnostjo smo tlakovali 
vsak svoj del površine na severni in zahodni strani cerkve. Dom svetega Martina je fi-
nanciral tlakovanje pred župniščem. Župnijska cerkev je bogatejša za 15 obnovljenih 
starih plaščev in za nove tapete na klopeh. Obnovljena je spovednica na moški strani, 
na ženski pa jo bomo obnovili v bližnji prihodnosti. Nekaj manjših del se je »dotak-
nilo« prezbiterija, tja smo namesto plastičnih stolov dali lepe lesene klopi. Dali smo 
restavrirat tudi korpus na pokopališkem križu. 

V cerkvi svetega Pavla smo zamenjali stopnice za na kor. Prav tako pa je v naročilu 
zakristijska omara za obleke. Načrtujemo tudi zamenjavo oken in kritine na strehi. 

Cerkev svete Marjete še vedno čaka na obnovo. A v obnovo smo dali bandero 
svete Marjete, ker je bila najbolj dotrajana. Potrebno je obnoviti stopnišče v zvonik in 
zamenjati okna.  Dogovarjamo se, da bi se oltar svete Uršule še letos vrnil na svoje 
mesto. S cerkvijo svetega Janeza po dogovoru opravlja TD. V lanskem letu smo na 
novo restavrirali dobro polovico prezbiterija. Za letošnje leto načrtujemo, da bi se v 
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cerkev vrnil oltar sv. Janeza in da bi zaključili z restavratorskimi deli v prezbite-
riju. Lani je nekdo odtujil bakrene odtočne cevi, a smo jih že na novo namestili 
s pločevinastimi. 

V cerkvi sv. Duha lani ni bilo obnovitvenih del, zamenjali smo samo zvo-
nomat, ki ga je uničila strela. Letos pa smo se namenili zamenjati leseno kritino. 

V kapelah v Uskovnici in v Podjelju ni bilo nobenih obnovitvenih dejavnosti. 
V župnišču pa imamo v učilnici nove šolske klopi, da otroci lažje pišejo. Urejena 
pa je tudi knjižnica, ki je vsebinsko zelo bogata. Tudi okna so zaščitena z oljem. 
V planu so lesene klopi v župnijski kapeli. 

Tudi letos smo v župniji organizirali kar nekaj izletov: moški izlet po Dolenj-
ski, župnijsko romanje v Sombotel, nagradni izlet za otroke šmarničarje v deželo 
opic v Avstrijo, poletni oratorij (80 otrok, 35 animatorjev), nagradni izlet za mini-
strante in animatorje v Gardaland. V jeseni smo šli z vsemi župnijskimi sodelavci 
na izlet v Arboretum Volčji potok in v Kamnik. Med božičnimi počitnicami pa 
smo peljali ministrante, otroški pevski zborček in vse, ki so pridno hodili k bo-
žični devetdnevnici na izlet v Ljublja-
no. V župniji smo imeli še: policijsko 
mašo, pogreb gospoda Uršiča, farni 
dan sv. Martina in miklavževanje.

Hvala vsem darovalcem, ki redno 
vsako nedeljo darujete v pušico, hva-
la tudi krajevni skupnosti pri sofi-
nanciranju miklavževanja in farnega 
dneva. 

Hvala vsem vam, ki redno molite 
za našo župnijo, vsem, ki svoje trplje-
nje in bolečine darujete za tiste, ki 
ne hodijo k maši. Hvala vsem, ki mo-
lite zame in me podpirate duhovno 
in materialno. Bogu hvala, nič mi ne 
manjka in sem vam res hvaležen za 
vse, kar dobrega storite ni da sem 
lahko med Vami župnik!

Pred nami je torej kar nekaj dela, 
veliko dogajanj, a prepričan sem, da 
nas čaka mnogo dobrega. Skupaj in s 
priprošnjo božje Matere Marije bomo 
zmogli. Naj se novo leto začne!

POBArVANKA


