
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Posveti nas!Sveti Duh!

26. NEDELJA MED LETOM
Nedelja, 26. IX. 2021Leto XXI. številka 20

27. 9.
Ponedeljek Vincencij Pavelski, u. laz. Jereka 19.30 Po namenu

28. 9.
Torek Venčeslav, mučenec Župnišče 7.00 + Leja Drobnjak Škodlar

29. 9.
Sreda

Mihael, Gabrijel, Rafael, 
nadangeli Župnišče 19.30 + Gregor Gartner

30. 9.
Četrtek Hieronim, duhovnik St. Fužina 19.30 ++ Leon in Sonja Skabarne

1. 10.
Petek Terezija D. Jezusa, d. c. u. Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Franc Mihelčič, za rojstni dan in god

2. 10.
Sobota Angeli varuhi Župnišče 18.00 + Stanko Stare, SV 104 A, p. n. sosedov

3. 10.
NEDELJA

27. NEDELJA MED 
LETOM

ROŽNOVENSKA
Gerad, opat

Župnišče
St. Fužina

Žup. cerkev
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Janez Arh, 4. obl., SF 73
+ Franc Tancar, St. 29
Popoldanska pobožnost

4. 10.
Ponedeljek Frančišek Asiški, r. u. Jereka 18.00 + Marija Stare in +++ Ulčarjovi, Č 45

5. 10.
Torek Marija Faustina, red. Župnišče 7.00 Po namenu

6. 10.
Sreda Bruno, ust. kartuzijanov Župnišče 18.00 + Niko Mlakar in ++ starši, Č 19

7. 10.
Četrtek Rožnovenska M. B. St. Fužina 18.00 +++ Kovačovi, SF 81

8. 10.
Petek Pelagija, spokornica Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Marija Brgant in +++ Žvabovi

9. 10.
Sobota

Abraham in Sara, sp. 
očaka Župnišče 18.00 + Franc Sodja, J 2, za rojstni dan in god

10. 10.
NEDELJA

28. NEDELJA MED 
LETOM

Florencij, muč.

Župnišče
St. Fužina

Žup. cerkev
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+++ Tinčkovi, SF 128
+++ Bajtnjek in Jaklovič
Popoldanska pobožnost

11. 10.
Ponedeljek Janez XXIII., papež Jereka 18.00 +++ Ahovi, Č 61 in za zdravje

12. 10.
Torek Serafin, redovnik Župnišče 7.00 +++ Šoštarjovi, Č 68

13. 10.
Sreda Koloman, mučenec Župnišče 18.00 + Slavko Grm in ++ starši, SV 3

14. 10.
Četrtek Kalist I., pp. in muč. St. Fužina 18.00 + Slavko Boltar, SF 193

15. 10.
Petek Terezija Avilska, c. u. Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Frančiška Langus, obl., RL 132

16. 10.
Sobota

M. Marjeta Alacoque, 
red.

Na Kraju
Župnišče 18.00 + Minka Kocjanc, p. n. nečakinje Minke

17. 10.
NEDELJA

29. NEDELJA MED 
LETOM

Igacij Antiohijski, š. m.

Župnišče
Stara Fužina
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Auferjovi, SF 162
++ Dani in Silva Zupan, p. n. sina
Popoldanska pobožnost
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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!



LJUBEZEN SPREMINJA in brez ljubezni se nič ne spremeni. Ljubezen do 
molitve bo spremenila vsakdanjost v molitev! Prosimo za to veliko umetnost 

krščanskega življenja, ki je zaradi tega tako težka, ker je tako preprosta.

26. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                    26. IX. 2021
 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 (situacije) in celo 
vplivamo na vsa aktualna dogajanja.
 V tem tednu godujejo sveti nadangeli in sveti angeli varuhi. Beseda angel pomeni poslanca. Z 
molitvijo in obiskom bogoslužja se zahvalimo Bogu za zveste in mogočne varuhe.
      V petek, 1. oktobra, bomo prestavili uro večerne sv. maše na 18. uro. Prosim, ne spreglejte 
spremembe!
 Prvi petek je v tem tednu. V četrtek in petek bom obiskal bolne in starejše. Prva sobota nas vabi 
k posvetitvi Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Lepo vabljeni k sv. maši in k molitvi za duhovne 
poklice.
  Ves mesec oktober je posebej posvečen molitvi svetega rožnega venca. Lepo vabim in prosim vse 
starše in otroke, da si ob večerih radi vzamete čas za molitev svetega rožnega venca. Če bo v naših 
družinah na prvem mestu Bog, se nam za obstoj  naših družin ter njihovo dobrobit ni potrebno bati. 

Če pa bo v njih večer za večerom kraljeval televizijski sprejemnik ali računalnik, potem smo za našo 
skupno prihodnost lahko zelo zaskrbljeni že ta trenutek. Odločiti se moramo sami. Bog nam v vsem 
daje svobodo. Naj nam to dostojanstvo ne postane izgovor za samovoljo in lenobo.
 Vsak dan v tem mesecu bomo pol ure pred sveto mašo izpostavili Najsvetejše in skupaj z Marijo 
molili sveti rožni venec. Lepo lepo vabljeni k molitvi. Prosim vas! Radi si vzemite čas za molitev! Naj ne 
gre ta čas milosti mimo naših src in ušes. Lepo bo, če se bo skupni molitvi pridružil vsaj en družinski 
član. Če ne morete priti v cerkev, prosim, molite doma. Družinska molitev je prvi in najpomembnejši 
temelj vsakega doma. Prosim, potrudite se za molitev! Če vam ne uspe zmoliti rožnega venca, zmolite 
vsaj eno desetko.
 V soboto, 2. oktobra, bo potekal v Ljubljani POHOD ZA ŽIVLJENJE. Povabljeni k udeležbi in 
molitveni podpori vsem, ki se zavzemajo za življenje od spočetja do naravne smrti.
 Ob pogrebu Cirila Rozmana so namesto za cvetje darovali Benedikovi in Urhovi za cerkev sv. 
Marjete 50 evrov. Bog povrni!
      Nedelja, ki je pred nami, je 27. med letom.

27. NEDELJA MED LETOM:                                                                                 3. X. 2021
 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.
 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.
 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«.
 
28. NEDELJA MED LETOM:                                                              10. X. 2021
 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).
 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.
 Nedelja, ki je pred nami, je 29. med letom.

Glasilo pripravlja in oblikuje: župnik Matjaž Zupan, Srednja vas 33, 4267,
Srednja vas v Bohinju, tel. 041 926 898, E pošta: srednja.vaszupnija@gmail.com

Ob pogrebih ste lepo naprošeni, da namesto za cvetje in sveče darujete za 
potrebe naših cerkva ali za druge dobrodelne namne. Bog vam povrni vidne 

darove z nevidnimi milostmi!

Kaj je milost?

Pod milostjo razumemo
svobodno, ljubečo Božjo

naklonjenost do nas,
njegovo pomagajočo

dobroto, življenjsko moč,
ki prihaja od njega.

Po križu in vstajenju se
Bog popolnoma obrača k

nam in se nam zaupa v
milosti. Milost je vse, kar

nam Bog podarja, ne da bi
si to vsaj malo zaslužili.

(KKC 1996–1998, 2005, 2021)
Milost je to, da smo opaženi
od Boga in da se nas njegova

ljubezen dotakne.
Milost ni nobena stvar,

temveč Božja samopodaritev
ljudem.

Bog ne daje nikoli manj od
sebe samega.

V milosti smo mi v Bogu.


