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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

NAŠI RAJNI ŽIVIJO
Bližamo se praznikom, ko bomo malo bolj aktivno obiskali naše grobove, se spom-

nili na naše rajne družinske člane in dobrotnike. Ti prazniki niso prazniki mrtvih, ker 
mrtvi nimajo kaj praznovati. Mi kristjani verjamemo, da naši rajni živijo in so med 
nami prisotni. Verjamemo, da človek, ko umre, ne gre v nič. Smrt ni konec. Tako je 
praznik vseh svetih praznik vseh tistih, ki so živeli pošteno krščansko življenje, a niso 
pred vesoljno Cerkvijo razglašeni za svetnike. Praznik vernih rajnih pa je praznik, ko 
molimo za vse tiste duše, ki so še v vicah. 

V tem času, ko sem med vami župnik, se srečujem z vami in tudi pokopavam svoje 
farane, ki jih tudi že malo bolje poznam. Do sedaj sem pokopaval le tiste, ki jih nisem 
srečeval ali pa sem jih  le redko pred smrtjo. Vsako slovo se me dotakne. Dotakne 
se me, kako pokojnik poveže družino, nas spomni na minljivost, nam pokaže pravi 
smisel življenja: to je živeti drug za drugega. Naši rajni nam kažejo edino pravo pot 
življenja, to je pot, ki se vedno zaključi s prehodom v večnost. Odhod pokojnika nas 
pusti praznega. Pusti nas ranljive, žalostne, same. To je človeško. 

Hvalevredno pa je, da se naših rajnih z veseljem spominjamo. Vsak na tem svetu 
si želi biti nepozabljen. Vsak si zasluži, da se ga spominjamo v molitvah, z darova-
njem svetih maš, z obiskom groba. Vaši grobovi na srenjskem pokopališču so lepi, če 
izvzamem samo to, da je kar nekaj nagrobnikov samo s priimkom ali hišnim imenom. 
Mislim, da to ni prav. Vsak si zasluži ime in letnico začetka in konca zemeljske poti. 
Toliko pa so le vredni vaši starši ali stari starši. V naslednji generaciji ne bo nihče več 
vedel, kdo je na tem mestu pokopan. S tem si brišete vaše družinske korenine. Režete 
jih. Ne dovolite si tega. 

Vsak pogreb, ki ga opravim v naši župniji, je poseben. Za vsakega se pripravim 
in v pokojnikovem življenju iščem dobro in plemenito. Vsak pogreb je velik in lep. V 
tem času bo minilo leto dni , odkar se je od nas poslovil dolgoletni bohinjski župnik, 
g. Pavel Uršič. Duhovnik, ki je pustil pečat v naši župniji. Duhovnik, ki je bil zelo na-
preden v duhovnem, glasbenem in filozofskem smislu. Njegov pogreb je pospremilo 
več kot petdeset duhovnikov in cerkev je bila nabito polna. V zadnjem času smo se 
poslovili od dveh ključarjev: Tineta  Štendlarja, ključarja župnijske cerkve, in Janeza 
Arha, ključarja cerkve svetega Pavla. Oba sta bila velika človeka, ki sta mnogo dobre-
ga storila za župnijo in duhovnike. Naj omenim še pokojno Cecilijo Mikelj, o kateri je 
gospod Jurij Dobravec pisal v reviji Cerkveni glasbenik (letnik 110, št. 4., 2017). Takole 
avtor pravi o njej: »Cerkveno ljudsko petje je vodila odkar župljani pomnimo. Redno, 
uravnoteženo, nevsiljivo.V župnijski cerkvi, na podružnicah in kapelah. Brez posebne 
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glasbene ali liturgične šole je znanje pobirala iz samih besedil v pesmaricah in pleme-
nitila s sprotnimi izkušnjami. Poleg stalne nedeljske popoldanske maše in maš enkrat 
tedensko na njeni bližnji podružnici, je bila pevsko še posebej zaposlena v poletnem 
času. Župnija Srednja vas namreč nosi posebno tradicijo stikov s škofijo. Mlakarjeva vila, 
v kateri so si moči dopustniško nabirali škofje in škofijski kanoniki, ja bila pomemben 
razlog za uvedbo dodatnih nedeljskih maš na treh podružnicah ob jezeru. Ker so pevski 
zbori svoje dolžnosti opravljali pri fari, je Cilka z ljudskim petjem odlično pokrivala vso 
to množino poletnih bogoslužij. Kot je znano, sta se najbolj ujela s škofom Alojzijem Šu-
štarjem, in še v letih njegove onemoglosti sta ohranjala stalne stike.« Avtor tudi omenja, 
kako je poučevala glede petja: »:Pri ljudskem pevcu je bistvena navdušenost; in če te ni 
pri predpevcu ali predpevki, je vse zaman. Potem: če drugi pesmi ne potegnejo takoj za 
tabo, se ne prestraši in nikakor ne obupaj. Če ne danes, jih bo petje prijelo jutri. Ali pa 
tole: ker v cerkvi stalno delaš nekaj istega, se ljudje navadijo in razvadijo. ... postaneš 
nekakšen inventar. A to ni razlog za malodušje. Petje je bolj pomembno.«

To so le štirje, ki sem jih izpostavil, ker so bili zelo povezani z našo župnijo. Vsak pa 
ima v svoji družini mnogo pokojnih članov, ki bi lahko o njih rekli mnogo lepega. Če se 
jih bomo spominjali, bodo živeli. Če bomo zanje molili, bodo svetniki. Če se jim bomo 
priporočali v molitvi, se bomo z njimi še enkrat srečali v nebesih, kjer ni več smrti. Bla-
goslovljeno obhajanje praznikov vam privoščim.

SVETE MAŠE
30. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka + PAVČOVI (Č 58)
31. 10. Torek 18.00 St. Fužina + Frančiška STRGAR (30. dan)
1. 11. Sreda

VSI SVETI
7.00 župnišče
10.00 žup. cerkev
14.00 pokopališče
16.00 župnišče

Za farane.
+ Frančiška Langus, obl. (Ribčev Laz 132)
+ Tine ŠTENDLAR, 30. dan
Molitev rožnega venca.

2. 11. Četrtek
SPOMIN 
VERNIH RAJNIH

7.00 župnišče
10.00 žup. cerkev
18.30 St. Fužina

Za vse pokojne dobrotnike.
+ Ivan KRANJEC (SV 37)
+ Janez ARH, 30. dan

3. 11. Petek 10.00 Dom
18.00 župnišče

Po namenu.
Za vse, ki delujejo na planini Uskovnica, po 
namenu Agate.

4. 11. Sobota 18.00 župnišče + HRVATOVI (SV 76)
5. 11. Nedelja

31. nedelja 
med letom - 
zahvalna

7.00 župnišče
10.00 Sveti Duh

18.30 Jereka

Za farane.
+ Franc in Marko PEKOVEC, po namenu 
Brcetovih
+ Marija CESAR (J 15)

6. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + Frančiška in Franc ODAR (Č 61)
7. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Martin KONAVEC (SF 203)
8. 11. Sreda 18.00 župnišče + Marjan in Milan LANGUS, obl. (Rib. Laz 135)
9. 11. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu.
10. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ starši KOČAR in + Matija SODJA (SV 10)

11. 11. Sobota
Celodnevno 
češčenje

10.00 žup. c.
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 žup. cerkev

+ Alojz PREŽELJ
Podjelje, Jereka, Stara Fužina Ribčev Laz, Ukanc.
Tiha molitev ob spremljavi orgelske glasbe.
Češnjica, Srednja vas, Studor.
Starši in učenci 1., 2., 3. razreda.
Starši in učenci 4., 5., 6. razreda.
Starši in učenci 7., 8., 9. razreda.
Ministranti, mladina, pritrkovalci. 
+ Janez ARH, po namenu sosedov
+ Marija SMUKAVEC, po namenu družine 
BOBNAR

12. 11. Nedelja
32. nedelja 
med letom – 
MARTINOVA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Anton STARE in + STAREČI (Č 11)
+ oče in mama ČRNE (SF 168)

13. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + Cilka ČUDEN, po namenu sestre Antonije
14. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Tončka MIŠMAŠ (Č 80)
15. 11. Sreda 18.00 župnišče + Tine ŠTENDLAR, po namenu Bohinjčovih 

in Močivnjekarjovih
16. 11. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
17. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče

Botri in teti Cilki za srečo in zdravje ob 90. 
rojstnem dnevu (po namenu Zg. Švicovih).
+ Danica ŽVAN (SV 78)

18. 11. Sobota 18.00 župnišče + Jože in Marija MIKELJ (Č 33)
19. 11. Nedelja 

33. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Anton MIKELJ, 3. obl. (SF 157)
+ Roman ŠTROS (SF 174)

DOGAJALO SE BO:
SPOVEDOVANJE

Sedaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi. V njej sem na voljo 
vsako nedeljo od 9h do svete maše in po vsaki sveti maši. Lahko tudi po dogovoru.

Vsak petek ob 17.30 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.
OBNOVA STREHE NA CERKVI SVETEGA PAVLA IN SVETEGA DUHA

Prekrivanje streh naših dveh podružnic lepo napreduje. V kratkem bodo dela kon-
čana. Z vašo pomočjo smo zbrali 16 667 evrov. Hvala vsem, ki darujete nesebično in 
prostovoljno. Kdor želi karkoli prispevati, lahko osebno izroči župniku, ali odda v nabir-
ki ali pa nakaže na TRR: SI56 1917 0500 3343 924 (DBS d.d.). To je vaša  prostovoljna 
odločitev. Hvala vam!

VSI SVETI: 1. 11. obhajamo praznik vseh svetih. Vabim vas k svetim mašam. Na pra-
znik vseh svetih bodo: dopoldne (ob 7h in 10h), popoldne bo maša za vse naše rajne na 
pokopališču (ob 14h), po maši pa bo blagoslov grobov. To ni praznik mrtvih, ker mrtvi ne 
obhajajo praznikov. To je praznik vseh naših prednikov, ki so pred nami odšli v večnost.



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

To je praznik naše vere in praznik tistih, ki za nas molijo! Ne pozabite na ta 
dan zmoliti rožnih vencev. Kdor težko moli , naj se nam pridruži ob 16h v kapeli 
v župnišču.
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH: 2. 11. imamo nedeljski red svetih maš. Spomnili se 

bomo vseh naših rajnih in zanje molili.
DAROVI ZA OČENAŠE: Pri maši na pokopališču bom naštel vse tiste, za katere boste 

darovali za očenaše. Ta pobožnost je po mnogih krajih zelo lepo sprejeta. Tako se še 
posebej spomnimo vseh naših rajnih ter zanje molimo. Vaše namene in darove zbiram 
vse do 1. novembra. Vam toplo priporočam!

OBHAJANJE PRVEGA PETKA IN SOBOTE bo za celo župnijo v petek, 3. 11. Če je kdo 
med vami bolan ali onemogel, me lahko mirno pokliče. Hvala za zaupanje.

5. 11. ob 10h bomo tradicionalno obhajali zahvalno nedeljo s sveto mašo v cerkvi 
Svetega Duha. Povabite še koga in s seboj pripeljite svoje sosede in prijatelje. Po maši 
se bomo še malo družili ob hrani in pijači. 

9. 11. bo ob 19h v župnišču za vse starše naše župnije srečanje z gospodom Gre-
gorjem Čušinom. Predstavil nam bo svoj pogled krščanskega starševstva. To je pomoč 
nam vsem, ki se ukvarjamo z versko vzgojo naših otrok in mladine. Toplo priporočam!

10. 11. bo ob 20h v župnišču posebno srečanje za naše bodoče birmance (8. in 9. ra-
zred) ter za srednješolce in študente. Imeli bomo posebne goste. Družino Bukovec. Mladi 
si zares rezervirajte ta termin in se udeležite našega srečanja, ki je namenjeno samo vam!

11. 11.: celodnevno češčenje Najsvetejšega. Praznik svetega Martina ne more biti 
brez molitve k Bogu. Imeli bomo celodnevno češčenje. Nobena stvar ni tako pomemb-
na, da ne bi mogla počakati vsaj toliko, da pozdraviš Jezusa v najsvetejšem zakramentu. 
Na vso moč vas spodbujam in vabim k molitvi! Sklep celodnevnega češčenja bo vodil 
gospod prelat in stolni kanonik, prošt Jožef Lap.

12. 11.: župnijski praznik. Vsi lepo vabljeni na ta skupni dogodek Martinove ne-
delje. Ob 10h bo slovesna sveta maša, po njej pa se bomo preselili k župnišču in tam 
uživali v skupnem druženju ob glasbi, hrani in pijači.

17. 11.: ob 19h srečanje članov ŽPS v župnišču.
Božji otroci so postali: Arne PUCIHAR, Ella REPINC, Ava REPINC, Darko ODAR, Nik 

BRAJIČ, Julija KALAN, Dušan KOŠIR.
POSLOVIL se je:. Janez ARH, rojen 29. 6. 1949. Bog naj mu da večni mir in pokoj!
ČIŠČENJE CERKVE: 4. 11. Srednja vas; 11. 11. Češnjica; 18. 11. Češnjica.

SMEH PRIPOROČAMO
Zjutraj je častnik sklical zbor vojakov in jim rekel: »Danes je dan za lenobe. Najbolj len vojak bo 
prejel teden dni dopusta. Torej, tisti, ki je najbolj len med vami, naj stopi korak naprej!« 
Vsi vojaki so stopili korak naprej, le Janez je obstal na mestu. 
»Kaj je pa s teboj?« ga je vprašal častnik. »Jaz sem pa prelen, da bi stopil naprej.«


