
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Martin!
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27. NEDELJA MED LETOM

5. 10.
Ponedeljek Marija Faustina, red. Jereka 1800 + Franc Sodja, J 2, ob rojstnem dnevu

6. 10.
Torek Bruno, ust. kartuzijanov Župnišče 700 V čast Svetemu Duhu

7. 10.
Sreda Rožnovenska Mati Bož. Župnišče 1800 +++ starši Sodja in Pekovec ter brata, SV 104

8. 10.
Četrtek Pelagija, spokornica St. Fužina 1800 Za zdravje - po namenu družine Dagarin

9. 10.
Petek

Abraham in Sara, sp. 
osebi Župnišče 1800

Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Jože Zalta, 30. dan, po nam. sestre Marije

10. 10.
Sobota Florencij, mučenec Župnišče 1800 + Marija Bergant, 1 obl. (namesto 30. 9.)

11. 10.
NEDELJA

28. NEDELJA MED 
LETOM

Filip, diak

Kapela
St. Fužina
Žp. cerkev
Župnišče

700

830

1000

1400

Za farane
+ Jože Horvat, SF 167, prijatelj Štefan
+ Lojzka Rozman, 30. dan (namesto 1. 10)
Popoldanska pobožnost

12. 10.
Ponedeljek Maksimiljan Celjski, muč. Jereka 1800 + Frančiška Dobravec, Č 32

13. 10.
Torek Koluman, mučenec Župnišče 700 Po namenu družine Rajšek

14. 10.
Sreda Kalist, pp. in muč. Župnišče 1800 + Frančiška Langus, Ribčev Laz 132

15. 10.
Četrtek Terezija Avilska, c. učit. St. Fužina 1800 + Antonija (2. obl.) in Franc Traven

16. 10.
Petek Marjeta, redovnica Župnišče 1900

1800
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Rozka Repinc, ob pogrebu, Vazarjevi Č82

17. 10.
Sobota Ignacij Antiohijski, muč. Uskovnica

Župnišče
1030

1800
Poročni obred
+ Frančiška Kovačič

18. 10.
NEDELJA

29. NEDELJA MED 
LETOM

Luka, evangelist

Kapela
St. Fužina
Žp. cerkev
Župnišče

700

830

1000

1400

Za farane
+ Janez Svoljšak
+ Alojz Žerovc in +++ Brnjekovi
  Popoldanska pobožnost

19. 10.
Ponedeljek Pavel od križa, duhovnik Jereka 1800 + Janez Košir

20. 10.
Torek Irena, mučenka Župnišče 700 ++ Tomaž in Veronika Žbogar

21. 10.
Sreda Uršula, mučenka Župnišče 1800 +++ Zalta in Blažovi, SV 42

22. 10.
Četrtek Janez Pavel II., pp St. Fužina 1800 + Marija Pižent

23. 10.
Petek Janez Kapistran, duh. Župnišče 1730

1800
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Janko in vsi +++ Vangosovi, Č 60

24. 10.
Sobota Senoh, menih Župnišče

Župnišče 1800 +++ Bertovčovi, SV 56

25. 10.
NEDELJA

30. NEDELJA MED 
LETOM

Darinka, mučenka

Kapela
St. Fužina
Žp. cerkev
Župnišče

700

830

1000 

1400

Za farane
+++ Lovrič
+ Marija Cesar in +++ Pustovi, J 15
Popoldanska pobožnost

MOJA NAJLJUBŠA MOLITEV
Molitev rožnega venca je čudovita šola 

življenja s Kristusom pod Marijinim vod-
stvom. Papež Janez Pavel II. pravi: »Moliti 
rožni venec ni nič drugega, kakor premišl-
jevati Kristusovo obličje skupaj z Marijo. 
Rožni venec je moja najljubša molitev. Je 
čudovita molitev, čudovita v svoji prepros-
tosti in globini ... Hkrati more naše srce 
vključiti v zaporedje skrivnosti rožnega 
venca vse dogodke, ki sestavljajo življen-
je posameznika, družine, naroda, Cerkve 
in človeštva; osebne izkušnje in doživetja 
bližnjega, posebej tistih ljudi, ki so nam 
najbližji, ki so nam pri srcu. Tako v pre-
prosti molitvi rožnega venca utripa ritem 
človeškega življenja.« Tudi papež Ben-
edikt XVI. je pozival k molitvi rožnega 
venca. Prav posebej je povabil družine, 
naj v mesecu oktobru molijo za mir na 
svetu in za misijone v katoliški Cerkvi. Pa-
pež Frančišek nas je spomnil na molitev 
rožnega venca, ki je hkrati šola molitve 
in šola vere: „Potrebno moč zajemamo v 
Bogu z molitvijo. Molitev je dihanje vere, 
saj v zaupnem odnosu ljubezni ne sme 
manjkati dialog. In ta dialog duše z Bo-
gom je molitev.“

K molitvi nas je spodbujala tudi Marija 
v svojih prikazovanjih v Lurdu, v Fatimi 
... Sama se je imenovala Kraljica rožnega 
venca. Če redno in s premislekom moli-
mo rožni venec, rastemo v veri, upanju in 
ljubezni. Povabljeni, da vrednost in lepoto 
te molitve odkrijemo tudi sami. Še bese-
da molivke rožnega venca. Vida: »Rožni 
venec? Dolgočasna in zastarela molitev? 
Je dolgčas spremljati rojstvo Gospoda, 
njegovo življenje, smrt in vstajenje? Mis-
lim, da ne. Koliko priložnosti je za molitev 
rožnega venca, komu vse lahko namenim 
vsaj eno desetko. Potreb je res veliko. Tudi 
ljudi, katerim se lahko z molitvijo zah-
vališ. Z molitvijo rožnega venca častim 
Marijo in Gospoda. Ker mi je dana milost, 
da lahko molim v tišini cerkve v zgodnjem 
jutru, preden grem po drugih opravkih, 
največkrat zaidem tja. Moj dan je tako lep 
in svetel tudi, če zunaj ne sije sonce.«

Pridruži se nam!



27. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                                      4. X. 2020
 Danes je rožnovenska nedelja. Ob 14. uri lepo vabljeni v župnišče k molitvi in prošnji za blagoslov! Na 
dobre in pomembne stvari v življenju se je vredno navaditi tudi na novo. Pred Jezusom molim za vas in 
vse vaše družine. Pridružite se mi! 
 Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu. V mesecu oktobru pol ure pred sv. 
mašo izpostavimo Najsvetejše in molimo sveti rožni venec. V oktobrsko pobožnost so vključene še litanije 
v čast Mariji in molitev k sv. Jožefu, ki je prvi nebeški varuh vsake družine in njen priprošnjik.
 Veroučnih srečanj do nadaljnjega ne bomo imeli zaradi zapletov z virusom Covid 19. Na naši spletni 
strani, prosim, preberite obširnejše besedilo k tej temi.
 Od 4. do 11. oktobra bo v Cerkvi na Slovenskem potekal TEDEN ZA ŽIVLJENJE, ki letos nosi naslov: 
»Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost« (dr. Alojzij Šuštar). Več o vsebini in namenih tega tedna 
si, prosim, preberite na njihovi spletni strani.
 Sveti maši, ki nista bili darovani zaradi moje odsotnosti, sem prestavil v prihajajoče dni. Hvala za 
razumevanje.
 Hvala vsem, ki ste se že odzvali povabilu k molitvi rožnega venca v cerkvi, po soseskah in po domovih 
– »ZA VERO V NAŠEM NARODU ter RAZUMEVANJE V DRUŽINAH IN MED SOSEDI«.
 Hvala vsem, ki ste v času mojega bivanja v bolnici molili zame in me priporočali Božjemu usmiljenju. 
Hospitalizirali so me zaradi bojazni pred srčnim infarktom. Viroza, ki sem jo prebolel, je na srčni mišici 
pustila vnetje. Zaradi tega sem primoran paziti, da srce ne bo preveč obremenjeno. Hvala vsem, ki kakšno 
stvar opravite namesto mene in opazite stvari, ki jih je potrebno postoriti. Bog povrni s svojim blagoslovom!
 Bolne in starejše bom obiskal naslednji teden, ko, upam, da se mi bo zdravje nekoliko utrdilo. Hvala 
za razumevanje.
 Če želite, da bomo v mesecu novembru, ko še posebej molimo za rajne, molili tudi po vašem namenu 
za vaše rajne, prinesite prošnje zanje.
 Bog vam povrni vašo velikodušnost do duhovnika in do rajnih. Vaš dar lahko oddate v zakristiji ali v 
župnišču.
 
28. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                                    11. X. 2020
 Ob 14. uri lepo vabljeni v cerkev k molitvi in prošnji za blagoslov. Molim za vas, pridružite se mi!
 Lepo vabljeni k molitvi svetega rožnega venca pol ure pred sv. mašo. Moč se v slabosti spopolnjuje, 
pravi apostol Pavel (2 Kor 12,9).
 Prihodnja nedelja, 18. oktobra, bo 29. MED LETOM ‒ MISIJONSKA. Ob tej priložnosti bo tudi nabirka 
za misijone, ki delujejo po vsem svetu. Zbrani darovi bodo poslani na sedež Papeških misijonskih družb 
v Rim, kjer jih bodo namenili za potrebe v misijonskih deželah. Svoj dar boste lahko oddali v posebno 
skrinjico, ki vas bo čakala zadaj pod korom. Bog povrni za vaš dar!
 Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo je osredotočena na poslanstvo, in sicer 
poslanstvo vseh kristjanov. Velika večina Božjega ljudstva so/ste laiki, zato je letošnje bistvo poslanice 
namenjeno ravno njim/vam.
        
29. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                                    25. X. 2020
 Ob 14. uri lepo vabljeni v kapelo k molitvi in prošnji za blagoslov. Z molitvijo rožnega venca povabimo 
Marijo, naj se pridruži naši molitvi in molimo skupaj z njo. Ona sama pa razkriva našim dušam skrivnosti 
Jezusovega življenja. Rožni venec, ki ga v celoti odmolimo, je podoben neizmerni verigi reševanja in ljubezni, 
s katero lahko »ovijemo« osebe in vse naše razmere. Nekaj lepih razlogov, ki nas vabijo k molitvi in k Jezusu.
 Če želite, da se bo v mesecu novembru, ko se še posebej moli za rajne, molilo tudi po vašem namenu, 
za vaše rajne, lahko prinesete tudi za prošnje.
 Bog vam povrni vašo velikodušnost do duhovnika in do rajnih. Vaš dar lahko oddate v zakristiji ali v 
župnišču.

BERA
V zadnjih mesecih leta ponavadi slišimo povabilo domačega duhovnika: »Prinesite 

bero.«
Kaj je bera? Bera ali nabirka je dar posameznega človeka duhovniku, kot zahvala 

za njegovo delo. Z bero pokažemo hvaležnost in naklonjenost svojemu duhovniku za 
vse, kar čez leto za nas stori.

Morda se nam ob tem postavi vprašanje: »Kaj pa duhovnik naredi za nas?« Ker se 
mnogi oddaljujejo do Cerkve in opuščajo versko življenje, s tem izgubljajo tudi stik 
z duhovnikom. Življenje in delo duhovnika tako mnogim postaja nerazumljivo, ker 
ne doseže prostora in časa njihovega življenja. Tako se mnogim zdi, da ni stvari, ki bi 
jo duhovnik zanje storil. Vrhovni pastir naše nadškofije mi je ob imenovanju za žup-
nika župnije Suha takole zapisal: »Vsako nedeljo in zapovedan praznik boš opravljal 
sveto mašo za župljane. Skrbel boš za verski pouk otrok, mladine in odraslih, delil 
zakramente, duhovno oskrboval bolne in vodil Božje ljudstvo. Vsakodnevno boš za 
svoje župljane molil molitveno bogoslužje Cerkve, prizadeval si boš za duhovno ob-
likovanje župnije in vestno upravljal s cerkvenim premoženjem. Tvoja posebna skrb 
naj bodo duhovni poklici.« Torej vsako nedeljo in zapovedan praznik darujemo sveto 
mašo za vse župljane, tudi za tiste, ki ne pridejo k sveti maši in tiste, ki so se od Boga 
in Cerkve oddaljili. (Ta mašni namen naj bi verniki »pokrili« prav z bero.) Duhovnik 
vsak dan moli za vse svoje farane in jim tako v vrvežu vsakdanjika pomaga iskati pot, 
ki vodi k Bogu.

Žal se mnogi še vedno motijo v svojem prepričanju, kadar menijo, da je nedeljska 
nabirka (pušica) duhovnikova last in da ima tako ali tako vsega že več kot dovolj. 
Toda župnijski in duhovnikov denar sta povsem ločena. Kaj smo v teh letih storili 
z župnijskim denarjem (denar od nedeljske pušice in nabirk za Cerkev), lahko sami 
opazite ali pridete pogledat (urejenost župnijske in podružničnih cerkva, urejenost 
župnišča, kapela v župnišču, dom svetega Martina itn.).

Iskreno sem hvaležen vsem, ki prinesete bero. S tem potrdite, da opazite moje delo 
in vse napore za rast Božjega kraljestva v naši župniji ter ohranitev župnijskega (vaše-
ga) premoženja. Obenem je zame to tudi potrditev, da duhovnika želite imeti med 
seboj, da ga potrebujete in ga želite tudi podpirati, da bi mu tako omogočili dostojno 
življenje.

Ker boste prinesli bero, ostane božični ofer župniji in njenim potrebam.
Če bi bil kdo na posameznem koncu naše župnije pripravljen pobrati bero, bi bilo 

morda za vse še najbolj enostavno. Bog povrni in hvala že vnaprej!

Matjaž Zupan, župnik

Po navodilu naših škofov ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob 
vstopu v cerkev v posebno škatlo oddate list s svojo telefonsko številko – brez 

imena in naslova.


