
MAR
TINOV ZVON

Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

»BOLJE BITI V GOSTILNI IN MISLITI NA SVETO MAŠO,  
KOT PA BITI PRI SVETI MAŠI IN MISLITI NA GOSTILNO«

Se razume, da je naslov provokativen. 
Nemalo ljudi pozna ta rek, slišan tudi od 
duhovnikov. Pesnik Prešeren je po izročilu 
v gostilni pri Majerju v Kranju dejal: »Ko 
sem v gostilni mi vest očita da nisem v 
cerkvi in zato   mislim na Boga. Ko sem v 
cerkvi pa mislim, kako lepo se imajo prija-
telji v gostilni in v cerkvi premalo mislim 
na Boga. Prešerna lahko občudujemo, ni 
nam ga pa treba posnemat. 

Za začetek postnega časa, ki ga začnemo v sredo, vas povabim k razmišljanju 
o pomembnosti svete maše.  O tem sem že kar nekajkrat pisal. Vendar dokler 
vas v to ne prepričam, ne bom odnehal. Nenazadnje za to sem tu, da vabim ljudi 
k Bogu in da bi začutili lepoto življenja z Bogom. 

Zgornji rek me je spodbudil k razmišljanju, da vas spomnim, da sveta maša 
deluje, pa četudi ste samo prisotni. Sveta maša deluje, pa čeprav smo v greš-
nem stanju, z mislimi drugod ali pa raztreseni in neprisebni. Tisti čas, ki ga 
namenjate z vašo navzočnostjo pri nedeljski sveti maši, je vaš posvečeni čas, ki 
ga darujete Bogu. In to pred Bogom ni malo. Joj, kako bi bilo lepo, če bi se vsako 
nedeljo vsi srečali pri sveti maši! Se spomnite svete maše na sveti večer? Ali 
pa na nedeljo svetega krsta, ko so se družine lepo odzvale na osebno povabilo 
k sveti maši? Vsi so mi rekli, kako je bilo lepo! Vsi so se strinjali in mi z vzkliki 
dejali: »Joj, gospod župnik, ko bi le vsako nedeljo bilo tako!« Tudi sam sem 
pokal od veselja. Res je lepo, ko nas je veliko zbranih. Ko napolnimo našo ka-
tedralo z otroki, starši in starimi starši. Zakaj se ne bi večkrat tako potrudili? Se 
vam je res zdelo, da vam je vzela sveta maša ves prosti nedeljski dan? Se vam 
je res zdelo, da je bila tista »ura svete maše« tako odveč? Mislim, da ne. V naši 
župniji imamo eno peščico ljudi, od otrok do skoraj onemoglih, ki se zavestno 
res trudijo narediti vse, da ne zamudijo nedeljskega srečanja. Ti so sol in kvas 
župnije. Vabim pa vse tiste, ki ste bolj priložnostni in izbirni kristjani, postanite 
dejavni kristjani. Ne bo vam žal. Ne bojte se pripeljati otroke k sveti maši. Ne 
bojte se našega nedeljskega župnijskega občestva. 
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Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

Dovolite mi, da sem malo preroški. Prišli bodo časi, ko se bomo morali konkretno 
odločiti. Danes se nam ni treba in živimo naš krst mlačno. Nekoč pa bo prišel tre-
nutek, ko se bo treba jasno odločiti. Takrat bomo pa res od strahu tekali k Bogu in 
ga prosili za mir. Zakaj bi morali čakati na takšne trenutke? Dajmo sedaj, ko imamo 
vsega v obilju, prinašati k Bogu svoje zahvale in prošnje. Se spomnite, kako je bilo 
leta 2007 v Železnikih? Kako je divjala huda ujma in je voda vse odnesla? 6 let 
nazaj je bilo podobno, Sora je šla skoraj čez bregove svoje struge. Župnik je dejal: 
»Naša cerkev ni bila nikoli bolj polna kot na tisto nedeljo.« Ljudje so prišli molit. 

Za postni čas poglobimo našo navado in začnimo obiskovati nedeljsko bogo-
služje. Če ne gre zlahka, pa kar na silo. Včasih se je treba darovati, se dvigniti in 
narediti. Se spomnim, kako je bilo doma, ko smo delali na kmetiji. Po kosilu je bilo 
vedno prijetno še malo posedeti in kramljati. Pa je ati vstal in rekel: »Gremo delat, 
čič ne da nič!« Enako je glede svete maše: »Gremo k maši, duša in moja vera pot-
rebujeta hrano«. Postni čas traja 40 dni – torej se vidimo vsako nedeljo in se bomo 
ravno prav navadili. Pogumno v svetovne duhovne vaje!

SVETE MAŠE
12. 2. Ponedeljek 18.00 Jereka + ULČARJEVI (Č45)
13. 2. Torek 18.00 St. Fužina + Ivanka ZUPANČIČ, 30. dan
14. 2. Sreda

PEPELNIČNA 
SREDA

10.00 žup. c.
18.00 župnišče

+ Valentin ŠKANTAR za rojstni dan in god.
+ Stanko LANGUS (Rib. Laz 132)

15. 2. Četrtek 7.00 župnišče + Pavel URŠIČ
16. 2. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ BAJDROVI (Č25)

17. 2. Sobota 18.00 župnišče + Tilka in Janez SODJA (Č26)
18. 2. Nedelja

1. POSTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 Jereka
18.30 Stara Fužina

Za farane.
+ Jože MARKELJ
KRIŽEV POT
+ Andrej ŠTROS

19. 2. Ponedeljek 18.00 Jereka + Rozka DOBRAVEC in vsi +GALETOVI (Č37)
20. 2. Torek 18.00 St. Fužina + Jože MARKELJ, po namenu Urh Studor 10b
21. 2. Sreda 9.00 Sveti Duh

18.00 župnišče
Zaobljubljena sveta maša po namenu Srednje vasi.
+ Rozka FRELIH, 30. dan

22. 2. Četrtek 18.00 župnišče + Rajko MLEKUŽ, 3. obl. (Podjelje 7)
23. 2. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Vida ŽMITEK, Kavčeva (Studor 26)

24. 2. Sobota 18.00 župnišče + Marjeta in Janez PREŽELJ (SV8)
25. 2. Nedelja

2. POSTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 Stara Fužina
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Ukčevi in + mama (Studor 6)
KRIŽEV POT
Za +starše, brata in sestro URŠČEVE (SF 201).

26. 2. Ponedeljek 18.00 Jereka + Jakob KUSTERLE (J 34A)
27. 2. Torek 18.00 St. Fužina + Štefka JAZBAR (SF24)

28. 2. Sreda 18.00 župnišče + Alojz GARTNER, 30. dan
1. 3. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
2. 3. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
Za zdravje in mirno sožitje (J2).

3. 3. Sobota 18.00 župnišče + Franc CVETEK, Švicv ata, obl. (SV18)
+ KUŠČARJEVI, + Minka ČADEŽ (SV86)

4. 3. Nedelja 
3. POSTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

14.00 Sveti Janez
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc SODJA in vsi +KOCJANČEVI (J2)
+ Mirko JERŠIČ, 1. obl. (Č 69)
KRIŽEV POT
Za + Lipovčovo mamo in + STAGNARJEVE (SF 174)

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. Lah-
ko tudi po dogovoru.

Vsak petek ob 17.30 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.

SEDEŽNINA: V naši župniji je lepa navada, da farani prispevajo »sedežnino« za 
»rezervacijo« sedeža v klopi, kjer sedijo med mašo. Tudi letos zbiramo prispevek 
za sedežnino, ki znaša 20 evrov. Hvala za vaš dar. 

ČIŠČENJE CERKVE: 17. 2. – Srednja vas; 24. 2. – Srednja vas; 3. 3. – Češnjica.
POSLOVILA STA SE: Stanislav ODAR (Studor 42); Franci KOŽELJ (Ljubljana); Gos-

pod, daj jima večni mir in pokoj! Boglonaj tudi domačim, ki ste poklicali župnika ter 
jima omogočili še zadnje zakramente. 

DOGAJALO SE BO:
•	 PEPELNIČNA SREDA: Imeli bomo dve sveti maši. Dopoldan ob 10h v žu-

pnijski cerkvi in ob 18.00 zvečer v kapeli. Vabljeni, da postni čas začnemo 
z obredom pepelenja. Postni čas pa vzemimo resno. 

•	 ZAOBLJUBLJENA SREDA BO 21.2. V CERKVI SVETEGA DUHA OB 9.00. Mis-
lim, da se moramo Bogu za marsikaj zahvaliti, hkrati pa ga prositi, da bi nas 
vedno bogato obvaroval hude ure.

•	 ROMANJE V FATIMO: V času od 19. do 23. februarja bomo z mladimi na 
romanju v Fatimo. V tem času bodo redno potekale svete maše. Romanje 
podpira finančno tudi naša župnija. Če se kdo čuti dolžno lahko v ta namen 
prispeva v nedeljsko nabirko.

•	 PRVI PETEK: Obhajanje na prvi petek bomo imeli v sredo, 28. 2. (Srednja 
vas) in v petek, 2. 3. (ostale vasi naše župnije). Če je kdo onemogel, me lah-
ko mirno pokliče in ga obiščem s svetimi zakramenti.

•	 10.3. BOMO IMELI MOŠKO ROMANJE. Odhod avtobusa po vaseh: 6.50 – 
Stara Fužina; 6.55 –Studor; 7.00 – Srednja vas in tako dalje. Najprej bomo 
imeli 3-urni ogled letališča Brnik. Nato nas bo pot vodila v bližnjo župnijo 
Šenčur. Tam bomo pri sveti maši. Po maši sledi kosilo. Po kosilu si bomo šli 
ogledat kmetijsko zadrugo Sloga. Tam nam bodo predstavili traktorje John 
Deere. Nato nas bo pot vodila v kraj Crngrob, kjer je znamenita Marijina



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

cerkev, tudi romarska. Tam bomo imeli križev pot. Nato se bomo 
odpravili še na ogled kapucinskega samostana v Škofji Loki in pozdravili na-
šega rojaka brata Jožeta. Po druženju in malici nas bo pot vodila počasi proti 
domu. Imamo še nekaj prostih mest.  

•	 KRIŽEV POT: Dvakrat na teden bomo imeli v župniji križev pot. Vsak petek 
in vsako nedeljo popoldan. Vabljeni k tej lepi pobožnosti. Križev pot je pri-
ložnost, da ob Jezusovi poti premišljujemo tudi našo pot življenja.

•	 DRUŽINSKE SVETE MAŠE: Včasih se srečam z mladimi družinami, ki bi rade 
prišle z otroki k maši, pa se bojijo, da bodo otroci nemirni. V ta namen 
bomo imeli vsako drugo nedeljo v mesecu družinsko sveto mašo. Ta maša 
je tista, kjer bi morali ustvariti družinsko-otroško vzdušje. Poskrbimo, da se 
družine res udeležite teh svetih maš.

•	 SVETA SPOVED: Postni čas je čas, ko se oziramo na naše grehe. To ne gre 
brez svete spovedi. V tem času poskrbite za redno sveto spoved!

ZBIRANJE:
Na vas se zopet obračam, da speljemo dve akciji. Lani smo zbirali za obnovo 

streh naših dveh podružnic: cerkev Svetega Duha in cerkev Svetega Pavla. Letos 
pa imamo dva nova izziva. Prvi izziv je naša kapela sredi stopnišča v Srednji vasi. 
Občina Bohinj je začela projekt obnavljanja stopnišč in po pogovoru s ključarji 
smo mnenja, da je sedaj najbolj ugoden in idealen čas, da se obnovi to lepo kapelo. 
Na kapeli je treba obnoviti poslikavo, odstranili bomo lurško kapelo in jo »vrnili v 
prvotno stanje«. Prav tako bo izvajalec stopnišč uredil okolico stopnišč, kjer je sedaj 
kapela. Izvajalce – restavratorje že imamo. Sta potrjena s strani restavratorskega 
centra in v soglasju spomeniškega varstva. Celoten projekt obnove bi znašal okoli 
17000 evrov. Cena je konkurenčna. 

Drugi projekt pa je oltar svete Uršule v cerkvi svete Marjete. Oltar je že 15 let 
pri restavratorju, in sicer zato, ker se je zaradi gradnje Doma svetega Martina ves 
pretok denarja usmeril v gradnjo le-tega. Zadeva z oltarjem pa se je nenehno od-
lagala. Menim, da je naša dolžnost, da sedaj ta oltar dobimo nazaj in če je že pri 
restavratorju, da ga plačamo za obnovo. Obnova tega oltarja je 26000 evrov. Takšna 
je bila cena predračuna, ki jo je podpisal takratni župnik. 

Zavedam se, da to niso majhne številke. Župnija bo dala vse od sebe, na vas pa 
se obračam s prošnjo, da mi pomagate. Zbiranje sredstev bo transparentno in poš-
teno. Nekdo pač mora to prevzeti. Menim, da je to vseeno naša dolžnost. Če so naši 
predniki pred mnogimi leti takšne stvari postavljali v naše kulturne spomenike, je 
naša dolžnost, da to ohranjamo. Vsako prvo nedeljo v mesecu je nabirka namenjena 
prav tema dvema projektoma. Hvala Vam za zaupanje!


