
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Pavel!

29. NEDELJA MED LETOM
Nedelja, 17. X. 2021Leto XXI. številka 21

18. 10.
Ponedeljek Luka, evangelist Jereka 18.00 V zahvalo za rojstva in v čast angelom 

varuhom
19. 10.
Torek Pavel od križa, duh. Župnišče 7.00 + Stanko Arh, p. n. Majde

20. 10.
Sreda Irena, mučenka Župnišče 18.00 +++ Zalta in Blažovi

21. 10.
Četrtek Celina, mati St. Fužina 18.00 + Peter Loncnar, 13. obl., p. n. Ušinovih

22. 10.
Petek Janez Pavel II., papež Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
++ Jože in Marija Mikelj, Č 28

23. 10.
Sobota Janez Kapistran, duh. Župnišče 18.00 + Milka Sodja, 7. dan in +++ Bertovčovi, 

Č 56

24. 10.
NEDELJA

30. NEDELJA MED 
LETOM

MISIJONSKA
Anton M. Klaret, šk.

Župnišče
St. Fužina

Žup. cerkev
Župnišče

7.00
8.30

10.00

14.00

Za farane in dobrotnike
++ Jože in Justi Ceklin, SF 34
+ Frančiška Dobravec, Č 32
+ Franc Sodja, 7. dan
Popoldanska pobožnost

25. 10.
Ponedeljek Darinka, mučenka Jereka 18.00 + Rozalija Odar, 1. obl.

26. 10.
Torek Demetrij, mučenec Župnišče 7.00 + Milka Sodja, p. n. Vazarjovih, Č

27. 10.
Sreda Sabina Avilska. muč. Župnišče 18.00 +++ Ukčovi, St. 6

28. 10.
Četrtek Simon in Juda Tadej, ap. St. Fužina 18.00 Po namenu

29. 10.
Petek Mihael Rua, redovnik Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Frančiška Odar, ob 100. obletnici rojstva

30. 10.
Sobota Marcel, mučenec Župnišče 18.00 + Marija Odar, obl., SF 95

31. 10.
NEDELJA

31. NEDELJA MED 
LETOM

(prehod na zimski čas)

Župnišče
St. Fužina

Žup. cerkev
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Marija Zalokar, SF 150
+ Jožica Odar, p. n. Joža in Toneja
Popoldanska pobožnost

1. 11.
Ponedeljek VSI SVETI

Župnišče
Žup. cerkev
Ž. c./pokop.

Župnišče

7.00
10.00
14.00
16.00

Po namenu
Za +++ in žive farane
+ Martin Konavec, SF 203
Molitev rožnega venca

2. 11.
Torek

SPOMIN VSEH 
VERNIH RAJNIH

Župnišče
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
10.00
18.00

Za svetega očeta
Za duše v vicah
+ Jožica Odar, 30. dan

3. 11.
Sreda Just Tržaški, mučenec Župnišče 18.00 + Janez Potočnik, 6. obl.
4. 11.

Četrtek Karel Boromejski, škof Župnišče 18.00 +++ Janez Grm; Marija in Franc Cvetek, SV

5. 11.
Petek

Zaharija in Eleizabeta, 
starša J. Krstnika Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Franc Mihelčič, 1. obl.

6. 11.
Sobota Lenart, opat Župnišče 18.00 + Antonija Iskra, 1. obl. in +++ Klemenčovi

7. 11.
NEDELJA

32. NEDELJA MED 
LETOM

(zahvalna)

Župnišče
Stara Fužina

Sveti Duh
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Silvo Dežman, 30. dan
++ Anton in Marija Cesar, J 15
Popoldanska pobožnost
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i29. NEDELJA MED LETOM:                   17. X. 2021
 Ob 14. uri bo priložnost za skupno molitev 
rožnega venca. Nobena molitev ni prazna, skupna 
molitev je močnejša. Potrudimo se!
 Tudi v tem tednu nadaljujemo z molitvijo rožnega 
venca pred Jezusom, navzočim v zakramentu 
svetega Rešnjega telesa. Z molitvijo začnemo pol 
ure pred sveto mašo. Potrudimo se, da bomo našli 
čas tudi Zanj, ki nam podarja čas življenja ter 
vse, kar smo in kar imamo. Starši! Bodite svojim 
otrokom zgled vere in molitve. Če ne morete 
priti k sveti maši, prosim, molite doma. Če vam 
ne uspe zmoliti rožnega venca, se potrudite vsaj 
za eno desetko.
 Naslednja nedelja je misijonska. Ta nedelja 
je svetovni dan solidarnosti, ko se v molitvi in 
dobroti povežemo kristjani po vsem svetu, kličemo 
Božjo navzočnost na Kristusovo skrivnostno telo, 
zdravimo rane bolnih udov in z dobroto krepimo 
odmaknjene, odrinjene in pozabljene. To je torej 
dan, ko v veselem praznovanju z ljudmi z vsega 
sveta spoznavamo, da smo bratje in sestre ter vsi otroci istega nebeškega Očeta. Darovi, ki jih boste 
to nedeljo vrgli v puščico, so namenjeni najbolj ubogim in zapuščenim po vsem svetu. Za mnoge od 
njih skrbijo tudi slovenski misijonarji.
 V preteklem tednu so v cerkvi sv. Marjete v Jereki postavili obnovljeni oltar sv. Jurija. Ob tej 
priložnosti se lepo zahvaljujem Marku in Poloni Odar, ki sta vodila prizadevanja za pridobitev državnih 
in občinskih sredstev. Bog povrni s svojim blagoslovom! Kljub prizadevanjem na državni in občinski 
ravni sredstev še ni zadosti. Primanjkuje še približno 5.000 evrov. Lepo vabljeni, da tudi sami podprete 
to prizadevanje za skupno dobro vse naše župnije. Naj vam Bog velikodušno povrne vaše darove!
Namenili smo se tudi, da bomo za cerkvijo sv. Marjete obnovili kamniti zid. Prijavili smo se na t. 
i. participativni občinski razpis. Projekt je bil sprejet. Denar bo dobil tisti projekt, ki ga bo podprlo 
največ občanov. Lepo vabljeni, da s svojim glasom podprete naš projekt in pomagate pridobiti razpisana 
sredstva. Bog povrni!
 Ob pogrebu Jožice Odar so namesto za cvetje darovali za svete maše: bratranca Joža in Tonej, 
Bohinjčovi in Močivnjekarjovi. Sosedje so darovali 60 evrov za sveto mašo in za cerkev sv. Marjete. 
Vsem in vsakemu posebej Bog povrni!
 Ob pogrebu Milke Sodja so Vazarojovi iz Češnjice namesto cvetja darovali za sveto mašo. Bog 
povrni! 

30. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                            24. X. 2021
 Bog povrni za darove, ki ste jih na današnjo misijonsko nedeljo namenili našim misijonarjem in 
vsem, za katere  skrbijo. Nabirka na misijonsko nedeljo je svetovna solidarnostna akcija, od katere so 
naši bratje v misijonih življenjsko odvisni. Z darovi, ki se bodo danes zbrali po vsem svetu, se bo zopet 
postavil temelj za preživetje stotisočev ljudi.
 Popoldne ob 14. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca. V naši sredi bosta Jezus in Marija. Ne 
prezrimo trenutka milosti.

 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.
 Ker so ta teden v šoli počitnice, tudi veroučnih srečanj ne bo.
 30. oktobra, v soboto zvečer, bomo premaknili urine kazalce nazaj na sončni čas.
 
31. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                            31. X. 2021
 Popoldne ob 14. uri bo popoldanska pobožnost. Lepo vabljeni v družbo Jezusa in Marije in k 
premišljevanju skrivnosti našega odrešenja.
 V ponedeljek, 1. novembra, bo vsa Cerkev obhajala praznik vseh svetnikov. Ta dan boste gotovo 
obiskali tudi grobove svojih dragih rajnih. Prav zanje bomo skupaj molili pri sveti maši ob 14. uri. Če 
bo vreme primerno, bo sv. maša na pokopališču, drugače pa v cerkvi. Gotovo ne bo nič narobe, če vas 
ponovno prosim, da tega dneva ne imenujete dan mrtvih, ker naš Bog ni Bog mrtvih, ampak je Bog 
živih. Naši rajni tudi niso izginili v nič, ampak so se rodili za nebesa. Na ta dan se spominjamo vseh 
svetnikov, še posebej tistih, ki se jih med letom posebej ne spominjamo, vendar zagotovo vemo, da 
so pri Bogu. Med njimi so tudi naši predniki, stari starši, starši, bratje, sestre, prijatelji, dobrotniki in 
znanci ... To je dan krščanskega upanja, dan, ko nam je misel na večno življenje pri Bogu še posebej 
pred očmi.
Vse vas lepo prosim, da s svojo zbranostjo in molitvijo pomagate k zbranosti tudi vsem tistim, ki v 
območju Božjega še iščejo svoje mesto.
 Ob 16. uri bomo v župnišču molili rožne vence za naše rajne. Naj se v zboru molivcev k Bogu dviga 
tudi vaš glas. Lepo povabljeni k molitvi. Če ne boste prišli v cerkev, prosim, molite doma, v družinskem 
krogu. Prvih osem dni (od 1. do 8. novembra) lahko molite za popolni odpustek, ki ga Cerkev naklanja 
v teh dneh.
 V torek, 2. novembra, je dan spomina na vse verne rajne. Na ta dan smo povabljeni, da se večkrat 
udeležimo svete maše in molimo za rajne. Pri vseh sv. mašah lahko tudi zmolite za popolni odpustek 
(veljajo običajni pogoji). Svete maše bodo po oznanjenem razporedu. Radi molimo za rajne, da bomo 
tudi sami deležni in vredni molitvenega spomina.
 V teh hladnih dneh bodo med tednom vse svete maše v župnišču, v kapeli. Na podružnicah pa 
potem spet v bolj toplih dneh. Prosim, ne spreglejte spremembe.
 Prav in primerno je, da za praznik vseh svetnikov pristopimo k sv. spovedi. Z menoj se lahko 
dogovorite kadarkoli. 
 Naslednja nedelja je zahvalna. Po običaju je na to nedeljo pri vseh sv. mašah ofer, darovanje za 
potrebe našega svetišča. Bog povrni že vnaprej! Po stari navadi bo 10. sveta maša pri Svetem Duhu.
 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.
 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 prinesete v zakristijo 
ali v župnišče.

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!

Ti, ki prelivaš
vsa morja

v svojih dlanéh,
bdiš nad vesoljnim

stvarjenjem
od svita do svita –

slišiš najtišji
vzdih duše

in ni Ti prikrita
niti najdrobnejša

solza
v človeških očéh …

 iz molitvene revije Magnifikat

VONJ RADODARNE BLIŽINE
Vse s hvaležnostjo poje v vetru,
ki diši po Bogu in razsipnosti.
Tudi sam plešem v tem Božjem vetru,
vse objemam in nosim na zahvalni oltar.
In vse vračam Njemu, ki mi vse daje .
Ko pa orgle vetra počasi potihnejo
in kolena poljubijo tlak pred oltarjem,
Ga v vonju kadila prosim,
naj vse blagoslovi za čas,
ko bo jesen odšelestela - kot bi ljubezen odšla;
blagoslovi do časa, ko bo sled upanja ozelenela
in bo življenje iz korenin spet romalo v krošnje;
do časa, ko bom v Božjem vetru plesal pomladni ples
in razkošno razlival barve s palete življenja –
blagoslovi, da bom preživel zimo
nahranjen z vonjem ljubezni.                  p. Pavle Jakob

Z zaupanjem se bližajmo Kristusu, ki nas je odrešil
Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 4,14-16)

Bratje in sestre, trdnó se držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélike-
ga duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč vélikega 
duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi 
preizkušan v vsem, vendar brez greha. 

Bližajmo se torej z zaupnostjo prestólu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli 
milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.
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18. 10.
Ponedeljek Luka, evangelist Jereka 18.00 V zahvalo za rojstva in v čast angelom 

varuhom
19. 10.
Torek Pavel od križa, duh. Župnišče 7.00 + Stanko Arh, p. n. Majde

20. 10.
Sreda Irena, mučenka Župnišče 18.00 +++ Zalta in Blažovi

21. 10.
Četrtek Celina, mati St. Fužina 18.00 + Peter Loncnar, 13. obl., p. n. Ušinovih

22. 10.
Petek Janez Pavel II., papež Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
++ Jože in Marija Mikelj, Č 28

23. 10.
Sobota Janez Kapistran, duh. Župnišče 18.00 + Milka Sodja, 7. dan in +++ Bertovčovi, 

Č 56

24. 10.
NEDELJA

30. NEDELJA MED 
LETOM

MISIJONSKA
Anton M. Klaret, šk.

Župnišče
St. Fužina

Žup. cerkev
Župnišče

7.00
8.30

10.00

14.00

Za farane in dobrotnike
++ Jože in Justi Ceklin, SF 34
+ Frančiška Dobravec, Č 32
+ Franc Sodja, 7. dan
Popoldanska pobožnost

25. 10.
Ponedeljek Darinka, mučenka Jereka 18.00 + Rozalija Odar, 1. obl.

26. 10.
Torek Demetrij, mučenec Župnišče 7.00 + Milka Sodja, p. n. Vazarjovih, Č

27. 10.
Sreda Sabina Avilska. muč. Župnišče 18.00 +++ Ukčovi, St. 6

28. 10.
Četrtek Simon in Juda Tadej, ap. St. Fužina 18.00 Po namenu

29. 10.
Petek Mihael Rua, redovnik Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Frančiška Odar, ob 100. obletnici rojstva

30. 10.
Sobota Marcel, mučenec Župnišče 18.00 + Marija Odar, obl., SF 95

31. 10.
NEDELJA

31. NEDELJA MED 
LETOM

(prehod na zimski čas)

Župnišče
St. Fužina

Žup. cerkev
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Marija Zalokar, SF 150
+ Jožica Odar, p. n. Joža in Toneja
Popoldanska pobožnost

1. 11.
Ponedeljek VSI SVETI

Župnišče
Žup. cerkev
Ž. c./pokop.

Župnišče

7.00
10.00
14.00
16.00

Po namenu
Za +++ in žive farane
+ Martin Konavec, SF 203
Molitev rožnega venca

2. 11.
Torek

SPOMIN VSEH 
VERNIH RAJNIH

Župnišče
Žup. cerkev

Župnišče

7.00
10.00
18.00

Za svetega očeta
Za duše v vicah
+ Jožica Odar, 30. dan

3. 11.
Sreda Just Tržaški, mučenec Župnišče 18.00 + Janez Potočnik, 6. obl.
4. 11.

Četrtek Karel Boromejski, škof Župnišče 18.00 +++ Janez Grm; Marija in Franc Cvetek, SV

5. 11.
Petek

Zaharija in Eleizabeta, 
starša J. Krstnika Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Franc Mihelčič, 1. obl.

6. 11.
Sobota Lenart, opat Župnišče 18.00 + Antonija Iskra, 1. obl. in +++ Klemenčovi

7. 11.
NEDELJA

32. NEDELJA MED 
LETOM

(zahvalna)

Župnišče
Stara Fužina

Sveti Duh
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Silvo Dežman, 30. dan
++ Anton in Marija Cesar, J 15
Popoldanska pobožnost
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i29. NEDELJA MED LETOM:                   17. X. 2021
 Ob 14. uri bo priložnost za skupno molitev 
rožnega venca. Nobena molitev ni prazna, skupna 
molitev je močnejša. Potrudimo se!
 Tudi v tem tednu nadaljujemo z molitvijo rožnega 
venca pred Jezusom, navzočim v zakramentu 
svetega Rešnjega telesa. Z molitvijo začnemo pol 
ure pred sveto mašo. Potrudimo se, da bomo našli 
čas tudi Zanj, ki nam podarja čas življenja ter 
vse, kar smo in kar imamo. Starši! Bodite svojim 
otrokom zgled vere in molitve. Če ne morete 
priti k sveti maši, prosim, molite doma. Če vam 
ne uspe zmoliti rožnega venca, se potrudite vsaj 
za eno desetko.
 Naslednja nedelja je misijonska. Ta nedelja 
je svetovni dan solidarnosti, ko se v molitvi in 
dobroti povežemo kristjani po vsem svetu, kličemo 
Božjo navzočnost na Kristusovo skrivnostno telo, 
zdravimo rane bolnih udov in z dobroto krepimo 
odmaknjene, odrinjene in pozabljene. To je torej 
dan, ko v veselem praznovanju z ljudmi z vsega 
sveta spoznavamo, da smo bratje in sestre ter vsi otroci istega nebeškega Očeta. Darovi, ki jih boste 
to nedeljo vrgli v puščico, so namenjeni najbolj ubogim in zapuščenim po vsem svetu. Za mnoge od 
njih skrbijo tudi slovenski misijonarji.
 V preteklem tednu so v cerkvi sv. Marjete v Jereki postavili obnovljeni oltar sv. Jurija. Ob tej 
priložnosti se lepo zahvaljujem Marku in Poloni Odar, ki sta vodila prizadevanja za pridobitev državnih 
in občinskih sredstev. Bog povrni s svojim blagoslovom! Kljub prizadevanjem na državni in občinski 
ravni sredstev še ni zadosti. Primanjkuje še približno 5.000 evrov. Lepo vabljeni, da tudi sami podprete 
to prizadevanje za skupno dobro vse naše župnije. Naj vam Bog velikodušno povrne vaše darove!
Namenili smo se tudi, da bomo za cerkvijo sv. Marjete obnovili kamniti zid. Prijavili smo se na t. 
i. participativni občinski razpis. Projekt je bil sprejet. Denar bo dobil tisti projekt, ki ga bo podprlo 
največ občanov. Lepo vabljeni, da s svojim glasom podprete naš projekt in pomagate pridobiti razpisana 
sredstva. Bog povrni!
 Ob pogrebu Jožice Odar so namesto za cvetje darovali za svete maše: bratranca Joža in Tonej, 
Bohinjčovi in Močivnjekarjovi. Sosedje so darovali 60 evrov za sveto mašo in za cerkev sv. Marjete. 
Vsem in vsakemu posebej Bog povrni!
 Ob pogrebu Milke Sodja so Vazarojovi iz Češnjice namesto cvetja darovali za sveto mašo. Bog 
povrni! 

30. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                            24. X. 2021
 Bog povrni za darove, ki ste jih na današnjo misijonsko nedeljo namenili našim misijonarjem in 
vsem, za katere  skrbijo. Nabirka na misijonsko nedeljo je svetovna solidarnostna akcija, od katere so 
naši bratje v misijonih življenjsko odvisni. Z darovi, ki se bodo danes zbrali po vsem svetu, se bo zopet 
postavil temelj za preživetje stotisočev ljudi.
 Popoldne ob 14. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca. V naši sredi bosta Jezus in Marija. Ne 
prezrimo trenutka milosti.

 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.
 Ker so ta teden v šoli počitnice, tudi veroučnih srečanj ne bo.
 30. oktobra, v soboto zvečer, bomo premaknili urine kazalce nazaj na sončni čas.
 
31. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                            31. X. 2021
 Popoldne ob 14. uri bo popoldanska pobožnost. Lepo vabljeni v družbo Jezusa in Marije in k 
premišljevanju skrivnosti našega odrešenja.
 V ponedeljek, 1. novembra, bo vsa Cerkev obhajala praznik vseh svetnikov. Ta dan boste gotovo 
obiskali tudi grobove svojih dragih rajnih. Prav zanje bomo skupaj molili pri sveti maši ob 14. uri. Če 
bo vreme primerno, bo sv. maša na pokopališču, drugače pa v cerkvi. Gotovo ne bo nič narobe, če vas 
ponovno prosim, da tega dneva ne imenujete dan mrtvih, ker naš Bog ni Bog mrtvih, ampak je Bog 
živih. Naši rajni tudi niso izginili v nič, ampak so se rodili za nebesa. Na ta dan se spominjamo vseh 
svetnikov, še posebej tistih, ki se jih med letom posebej ne spominjamo, vendar zagotovo vemo, da 
so pri Bogu. Med njimi so tudi naši predniki, stari starši, starši, bratje, sestre, prijatelji, dobrotniki in 
znanci ... To je dan krščanskega upanja, dan, ko nam je misel na večno življenje pri Bogu še posebej 
pred očmi.
Vse vas lepo prosim, da s svojo zbranostjo in molitvijo pomagate k zbranosti tudi vsem tistim, ki v 
območju Božjega še iščejo svoje mesto.
 Ob 16. uri bomo v župnišču molili rožne vence za naše rajne. Naj se v zboru molivcev k Bogu dviga 
tudi vaš glas. Lepo povabljeni k molitvi. Če ne boste prišli v cerkev, prosim, molite doma, v družinskem 
krogu. Prvih osem dni (od 1. do 8. novembra) lahko molite za popolni odpustek, ki ga Cerkev naklanja 
v teh dneh.
 V torek, 2. novembra, je dan spomina na vse verne rajne. Na ta dan smo povabljeni, da se večkrat 
udeležimo svete maše in molimo za rajne. Pri vseh sv. mašah lahko tudi zmolite za popolni odpustek 
(veljajo običajni pogoji). Svete maše bodo po oznanjenem razporedu. Radi molimo za rajne, da bomo 
tudi sami deležni in vredni molitvenega spomina.
 V teh hladnih dneh bodo med tednom vse svete maše v župnišču, v kapeli. Na podružnicah pa 
potem spet v bolj toplih dneh. Prosim, ne spreglejte spremembe.
 Prav in primerno je, da za praznik vseh svetnikov pristopimo k sv. spovedi. Z menoj se lahko 
dogovorite kadarkoli. 
 Naslednja nedelja je zahvalna. Po običaju je na to nedeljo pri vseh sv. mašah ofer, darovanje za 
potrebe našega svetišča. Bog povrni že vnaprej! Po stari navadi bo 10. sveta maša pri Svetem Duhu.
 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.
 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 prinesete v zakristijo 
ali v župnišče.

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!

Ti, ki prelivaš
vsa morja

v svojih dlanéh,
bdiš nad vesoljnim

stvarjenjem
od svita do svita –

slišiš najtišji
vzdih duše

in ni Ti prikrita
niti najdrobnejša

solza
v človeških očéh …

 iz molitvene revije Magnifikat

VONJ RADODARNE BLIŽINE
Vse s hvaležnostjo poje v vetru,
ki diši po Bogu in razsipnosti.
Tudi sam plešem v tem Božjem vetru,
vse objemam in nosim na zahvalni oltar.
In vse vračam Njemu, ki mi vse daje .
Ko pa orgle vetra počasi potihnejo
in kolena poljubijo tlak pred oltarjem,
Ga v vonju kadila prosim,
naj vse blagoslovi za čas,
ko bo jesen odšelestela - kot bi ljubezen odšla;
blagoslovi do časa, ko bo sled upanja ozelenela
in bo življenje iz korenin spet romalo v krošnje;
do časa, ko bom v Božjem vetru plesal pomladni ples
in razkošno razlival barve s palete življenja –
blagoslovi, da bom preživel zimo
nahranjen z vonjem ljubezni.                  p. Pavle Jakob

Z zaupanjem se bližajmo Kristusu, ki nas je odrešil
Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 4,14-16)

Bratje in sestre, trdnó se držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélike-
ga duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč vélikega 
duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi 
preizkušan v vsem, vendar brez greha. 

Bližajmo se torej z zaupnostjo prestólu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli 
milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.


