
MARTINOV ZVON – OZNANILA ŽUPNIJE SREDNJA VAS V BOHINJU 

 

OKTOBER: MESEC ROŽNEGA VENCA IN MATERE MARIJE 

Ni lepšega, kakor je mati, ki ima v naročju svojega otroka in mu s prstom kaže nebo, od koder je 

prišel. Marija pa je gledala nebesa v lastnem naročju. Žena je žalostna, kadar pride njena ura. Ko pa  

mine, pa ne misli več na bridkost od veselja, da je človek rojen na svet. Mnogi pregovori poudarjajo 

veličino matere: Noben tempelj ni lepši kot lastna mati (indijski pregovor). Bog ni mogel biti povsod, 

zato je poslal matere (Mohamed). Sonce ne sije tako lepo, kot materino oko (slovenski pregovor). 

Mati mora imeti velik predpasnik, da pokrije vse napake svojega otroka (judovski pregovor). Mati in 

domovina sta celo pomembnejši od nebes (nepalski pregovor).  

Naša nebeška mati Marija združuje vse zgoraj naštete vrednote. Marija je najbolj svetostno ime, ker 

je po božji moči spočela in rodila Jezusa Kristusa. V začetnem obdobju krščanstva so kristjani 

deklicam zelo redko dajali ime Marija iz spoštovanja do Jezusove matere, v srednjem veku so ime 

Marija lahko imele le osebe kraljevskega ali plemiškega stanu. Mariji pa so pozneje samo na 

slovenskih tleh posvetili 320 cerkva, na njeno ime je bilo še pred štiridesetimi leti krščenih okrog 150 

000 oseb. V letu 2000 jih je bilo že veliko manj. Marija, božja Mati ‒ kakorkoli jo že kličemo ‒ je božji 

kruh za našo dušo na našem romanju, ki se mu pravi življenje. Mesec oktober, ki je pred nami, je na 

poseben način posvečen naši nebeški materi Mariji. Njej se bomo posvečali z molitvijo rožnega venca. 

KAKŠEN JE NAMEN ROŽNEGA VENCA? Rožni venec bi lahko imenovati Marijina pot. Kristusove 

skrivnosti so tudi skrivnosti njegove Matere. Če vzamemo besede nadangela Gabrijela in sv. Elizabete 

v zdravamariji za svoje, nas ta molitev spodbuja, da vedno znova iščemo pri Mariji ‒ v njenem srcu ‒ 

»blagoslovljeni sad njenega telesa«. Skrivnost Kristusa je »skrivnost« človeka. Kdor se loti 

premišljevanja o Jezusu Kristusu v njegovih različnih obdobjih življenja, bo v njem nujno odkril tudi 

resnico o človeku. Dejansko samo v Jezusu res v jasni luči zasije skrivnost človeka. Rožni venec 

pomaga, da se odpremo tej luči. V njem »utripa ritem človeškega življenja«, da bi ga uskladili z 

ritmom Božjega življenja v radostnem občestvu presvete Trojice, ki je cilj in hrepenenje našega 

bivanja. Rožni venec ‒ pot sprejemanja skrivnosti ‒ temelji na ponavljanju. Ta molitev je izraz tiste 

ljubezni, ki se ne utrudi obračati se k ljubljeni osebi. Čeprav so besede pri tem na zunaj podobne, pa 

so zaradi čustev, ki jih prevevajo, vedno nove. Ponavljanje se hrani iz hrepenenja po vedno polnejšem 

»priličenju« Kristusu, kar je pravi »program« krščanskega življenja. Rožni venec nam pomaga, da na 

poti upodabljanja po Kristusu rastemo  proti cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog za ponovno 

odkritje in poživitev molitve rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti. »Potrebujemo krščanstvo, 

ki se bo odlikovalo predvsem po umetnosti molitve«. Krčanska občestva naj postanejo »pristne« šole 

molitve. V tej molitvi izgovarjamo besede angela, besede svetega Duha, besede, ki jih nikakor niso 

izumili ljudje, besede, v katerih je zbrana celotna Izraelova zgodovina, »zgodovina« Boga in ljudi. 

Novo pri rožnem vencu je dejansko samo to, da se pri teh besedah zadržujemo, da jih ponavljamo, 

kajti velike stvari s ponavljanjem nikoli ne postanejo dolgočasne. Samo nepomembne stvari 

potrebujejo spremembe za popestritev in jih je treba hitro nadomestiti s čim drugim. Kar je res 

veliko, postaja s ponavljanjem vedno večje. Pri tem pa tudi mi sami postajamo bogatejši in 

svobodnejši; v tej čudoviti molitvi se umirimo, ko stopamo v to velikost, ki nas sprejema vase. Ko se 

zadržujemo v takšnem premišljevanju, zremo skozi te besede kakor skozi okno na življenje Jezusa 

Kristusa. Ne le zremo, ampak postajamo njegovi sodobniki. Jezus postaja naš sodobnik; skupaj z njim 

hodimo in on hodi z nami. Njegova življenjska pot postaja naša in naša pot postaja njegova. 

 

 



SVETE MAŠE 

26. 9. Ponedeljek 18.00 Jereka + Barbara GRM 

27. 9. Torek 18.00 St. Fužina + Štefka JAZBAR (SF 24) 

28. 9. Sreda 18.00 župnišče + Angela STARE  

29. 9. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.  

30. 9. Petek 
 

10.00 Dom 
18.00 župnišče 

Po namenu. 
+ Barbara GRM 

1. 10. Sobota 18.00 župnišče + Frančiška RAVNIK (Brod 13) 

2. 10. Nedelja 
27. NEDELJA MED 
LETOM - 
roženvenska 

7.00 župnišče 
10.00 žup. c. 
18.30 St. Fužina 

Za farane. 
+ družini ARH in ŠURC (SV 92) 
+ Jože MENCINGER (SF 254) 
+ Jože HORVAT (30. dan) 

3. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka + Franc SODJA in vsi + KOCJANČEVI (J 2) 

4. 10. Torek 18.00 St. Fužina + Tinkara, Francka in Stane ŠTROS (SF 96) 

5. 10. Sreda 18.00 župnišče + Slavko SUŠNIK 

6. 10. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu. 

7. 10. Petek 10.00 Dom 
18.00 župnišče 

Po namenu. 
+Niko MLAKAR (Č 19) 

8. 10. Sobota 18.00 župnišče + Danica GRUDNIK, roj. MIKELJ 

9. 10. Nedelja 
28. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
10.00 žup. c. 
18.30 St. Fužina 

Za farane. 
+ BABNIK 
+ Ilija PRATLIČIČ (obl.) 

10. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka + Franc SODJA (Studor 4) 

11. 10. Torek 18.00 St. Fužina + Jože REPINC (SF 60) 

12. 10. Sreda 18.00 župnišče + Marija OBLAK (SV 58) 
+Frančiška DOBRAVEC, obl (Č32) 

13. 10. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu. 

14. 10. Petek 10.00 Dom 
18.00 župnišče 

Po namenu. 
+ Frančiška LANGUS (Rib. Laz 132) 

15. 10. Sobota 18.00 župnišče + Cilka HODNIK (po namenu sosedov) 

16. 10. Nedelja 
29. NEDELJA MED 
LETOM 

7.00 župnišče 
10.00 žup. c. 
18.30 St. Fužina 

Za farane. 
+ Miro in Petra FISCHER (SF 118) 
+ Leon in Sonja SKOBERNE (SF 210) 

 

 

DOGAJALO SE BO: 

- SREČANJE STARŠEV 1., 2., IN 3., RAZREDA: ponedeljek, 3. 10. ob 19h v župnišču. 

- SREČANJE STARŠEV 4., 5., IN 6., RAZREDA: torek, 4. 10. ob 19h v župnišču. 

- SREČANJE STARŠEV 7., 8., IN 9., RAZREDA: sreda, 9. 10 ob 19h v župnišču. 

- SREČANJE ČLANOV ŽPS:   ponedeljek, 10. 10. ob 19h v župnišču. 

- OBISK IZ RAMSAUVA: Prijatelji iz naše pobratene župnije pridejo k nam na obisk 22. 

in 23. oktobra. Med nas bodo prišli v soboto dopoldne, nato jih bomo popeljali po 

prelepem Bohinju, zvečer pa se bodo nastanili po naših hišah. V nedeljo bomo skupaj 

obhajali slovesno sveto mašo v župnijski cerkvi ob 10h in zaključili s kosilom v Domu. 

Veselimo se tega skupnega srečanja, saj nas bo obogatilo v verskem, kulturnem in 

prijateljskem pomenu. 

- IZLET ZA VSE ČISTILKE, KRASILKE, KLJUČARJE, MEŽNARJE IN ČLANE ŽPS-JA, 29. 10. 

2016: Dragi moji tihi župnijski sodelavci! Vam sem hvaležen za vsakokratno snažnost 

in lepoto naših bogoslužnih prostorov in cerkva. Zato Vas v znamenje hvaležnosti 

želim odpeljati na izlet v Arburetum Volčji Potok, kjer bomo imeli tudi strokovno 



vodstvo. Potem pa se bomo odpeljali na kosilo in si ogledali še mesto Kamnik. Odhod 

bo ob 7h zjutraj. Prosim, da se mi prijavite do 20. 10.!!! 

 

Čiščenje cerkve: 10. 9., Stara Fužina in Studor; 17. in 24. 9., Srednja vas. 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM: Vabim vas k molitvi pred Najsvetejšim. Molili bomo vsak 

petek pol ure pred sveto mašo. Naš molitveni namen bo enak, kot ga oznanimo. Molitev 

pred Najsvetejšim je, kot da bi se v živo pogovarjali s svojim Bogom. Izkoristimo to 

priložnost! 

UREJENA OKOLICA IN POTI NA POKOPALIŠČU: Gotovo ste že opazili, da je okolica župnijske 

cerkve in pokopališča urejena z novimi potmi in tlakovci. Pri organizaciji in stroških za vse 

skupaj je župniji pomagala Krajevna skupnost Srednja vas. Kdor želi kaj prispevati v ta 

namen, lahko to daruje v nedeljsko puščico. Hvala Vam za vse, kar dobrega storite za našo 

župnijo! 

POSLOVILA SE JE:  Ivana MENCINGER, roj. Zalokar (roj.: 2. 4. 1930), bivala je v Stari Fužini 

182. Gospod, daj ji večni mir in pokoj! 

BOŽJI OTROK JE POSTAL:  Štefan CEKLIN, Stara Fužina 128.  

 
SMEH PRIPOROČAMO 
 
ODVETNIKOV NASVET – »Zakaj pa hodiš s pomočjo palic?« »Prometna nesreča.« »Ali res ne 
moreš brez njih?« »Zdravnik pravi, da lahko, odvetnik pa, da ne morem.«  
 
STRANIŠČE - Meščanska družina na kmečkem turizmu. Gospodar jim razkaže prostore in 
stranišče. Oče vpraša: »Ali ni stranišče predaleč od hiše?« »Ni, če boste krenili pravočasno!"« 
mu odgovori kmet. 
 
NASMEH - Fotograf zaustavi pravkar poročeni par takoj po prihodu iz poročne dvorane in ga 
hoče fotografirati. »Koliko bo pa to stalo?« ga vpraša ženin. »Najprej vas bom fotografiral, 
ker je pomembno, da so na fotografiji nasmejani obrazi.« 
 
POBARVANKA 
 
 
 

 

 


