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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

VŠEČ MI JE DANAŠNJI ČAS
Ste se vi že kdaj pogovarjali s kom, ki je rekel: »Oh, kako je bilo včasih lepo!« 

Velikokrat slišim, kako ljudje obujajo lepe spomine. Tudi sam se že kdaj zalotim, 
da kje rečem: »Kako je bilo včasih lepo!« Kadar se namreč pogovarjamo, kako 
smo se včasih bolj pristno družili, kako se je včasih bolj pridno delalo v miru in 
bolj počasi. Kako so bile včasih polne cerkve, kako se je včasih veliko molilo, kako 
so bili včasih otroci pridni za k maši …

Cerkveni učitelji pravijo, da je to skušnjava hudega duha, ki nam kaže čudovit 
pogled nazaj, samo zato, da odvrne pogled od sedanjosti. Le sedanjost je resnič-
na in zelo lepa. Res je lep sedanji čas. Ne bi želel iti nazaj. Naj vam pokažem, kaj 
je danes lepo v duhovnem in cerkvenem življenju. Kar se tiče obiska nedeljske 
svete maše, danes hodijo res tisti ljudje, ki jim to nekaj pomeni. Navdušijo me 
otroci, ki sami pridejo k sveti maši. Si mislim: »O, poglej, kako so pridni. Sami, brez 
podpore so tako prisrčno odgovorni, da si vzamejo čas in pridejo.« Tudi danes 
je »moja« mladina pridna. Peščica jih je, a se ne zmedejo, da bi sledili množici. 
Sledijo srcu in poštenemu življenju. Danes je manj molitve po družinah kot vča-
sih, pa vendar je. In kjer je molitev, tam je blagoslov tudi za sosede. Danes je čas, 
ko lahko zaradi tega, ker sem kristjan, živim drugače, boljše. In kot kristjan sem 
lahko zelo privlačen za ta svet. Danes je čas velike priložnosti in prepričan sem, 
da danes živijo svetniki, ki bodo spremenili svet. 

Cerkev je najbolj pristna in živa, ko ni »ta glavna«, ko jo svet odriva, ko se ljud-
je od nje obračajo in ob njej spotikajo. Takrat je v njej prostor svetega Duha. Če 
je bila takšna Jezusova pot, potem je to normalno, da je taka tudi naša. Če želimo 
doživeti večna nebesa, potem moramo po isti poti trnja in padcev.
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Današnji čas je zanimiv za duhovnika. Ker smo danes veliko bolj zanimivi kot 
včasih. Ve polno je vprašanj glede naših odločitev in načina življenja. Polno vprašanj, 
zakaj sledimo Jezusu. Pusti pečat! 

Razmisli, kje v tvojem srcu gori božja iskra in delaj »na tem«. Z veseljem moli, 
premišljuj in živi. Živi življenje z Bogom. Polno bo, ustvarjalno, izzivalno, lepo in nav-
dušeno. Včasih drzno. Zbiraj si molitveno vojsko. Sedaj je pravi čas. Najlepši čas! 
Blagoslovljen je!
SVETE MAŠE – od sedaj bodo večerne maše ob 18ʰ, ob nedeljah in praznikih pa ob 18.30.
1. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka + Košmrljovi (Č)
2. 10. Torek 18.00 St. Fužina + Janez Arh, 1. obl.
3. 10. Sreda 18.00 župnišče Za  + in žive Sodja in Pekovec.

+ Marija Arh, 7. dan
4. 10. Četrtek 7.00 župnišče V zahvalo.
5. 10. Petek 18.00 župnišče + Alojz Žerovc in vsi + Brnjekovi
6. 10. Sobota 18.00 župnišče + Janez Iskra, 20 obl. (SV 62)
7. 10. Nedelja – 27. 

NEDELJA MED LETOM
(Nabirko oddamo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Mirko Jeršič
+ Gorjana Jelka Štros (30. dan)

8. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka V zahvalo po namenu Košmrljovih.
9. 10. Torek 18.00 St. Fužina + Ilija Pratljačič , obl. (SF 211)
10. 10. Sreda 18.00 župnišče V zahvalo za uspešno in srečno sezono na Krstenici.
11. 10. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
12. 10. Petek 18.00 župnišče Po namenu.

+ Franc Pekovec (Studor 5), po namenu sestre Cilke 
in Toneta

13. 10. Sobota 18.00 župnišče + Frančiška Langus (Rib. Laz. 135) 
14. 10. Nedelja ‒  

28. NEDELJA MED LETOM
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Frančiška Dobravec, obl. (Č 32) 
+ družini Andrečovi in Urbančovi

15. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka + Franc Sodja, za roj. dan in god, za zdravje (J2)
16. 10. Torek 18.00 St. Fužina + Pavel Zalokar, po namenu Mavčevih
17. 10. Sreda 18.00 župnišče + družina Rejc
18. 10. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
19. 10. Petek 18.00 župnišče Po namenu.

+ Zalta in Blažovi
20. 10. Sobota 18.00 župnišče + Bertovčovi (Č 56)
21.10. Nedelja

29. NEDELJA MED LETOM
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Marija Arh, 30. dan
+ Janez Mlekuž, 5. obl.

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

KATEHUMENAT: katehumenat je poseben tečaj, kjer se odrasli pripravljajo na  zakra-
ment svetega krsta in svete birme. Katehumenat bo potekal v naši župniji. Če je kdo med 
vami, ki bi rad prejel sveti krst ali katerega od drugih zakramentov, naj se oglasi pri župni-
ku. Posredujte to povabilo naprej! Povabite vaše sosede in prijatelje h katehumenatu. S 
KATEHUMENATOM PRIČNEMO V PETEK, 12. 10. OB 19ᴴ.

Oktober je mesec rožnega venca. Vsak dan pol ure pred sveto mašo bomo molili rožni 
venec. Lepo, lepo vabljeni! 

3. in 5. oktobra bom obiskal vse bolne in ostarele v naši župniji. Če je kdo med vami 
bolan ali onemogel, mi lahko mirne duše poveste, da ga bom obiskal za prvi petek. Prav 
tako grem rad koga obiskat v bolnico. 

5. 10. ob 19ʰ: srečanje članov župnijskega pastoralnega sveta.
8. 10. ob 19ʰ: srečanje staršev otrok  1., 2., 3., in 4. razreda.
9. 10. ob 19ʰ: srečanje staršev otrok  5., 6., 7., in 8. razreda.
12. 10. ob 19ʰ: pričetek katehumenata.
19. 10. srečanje bralcev božje besede v naši župniji. Lepo povabljeni, da se srečamo in 

da se malo medsebojno spodbudimo. 😉
Vsako soboto ob 19ʰ imamo mladinsko srečanje. K temu srečanju so vabljeni vsi mladi 

vseh starosti od 9. razreda dalje. Vesel bom dobre in zdrave družbe. Pridite!
Ministrantske vaje: vsak petek ob 15ʰ za otroke do 5. razreda. Ob sobotah ob 9ʰ pa za 

otroke od 6. razreda dalje.
Otroške pevske vaje: vsako sredo od 16ʰ do 18ʰ. Vodi jih gospa Urša Rožič.

OBNOVA KAPELICE V SREDNJI VASI IN OLTARJA SVETE URŠULE:
Nekateri ste že opazili, drugi morda slišali, da obnavljamo kapelico, ki ima svojo vred-

nost in pomen za našo župnijo. Vsi veste, da ima obnova svojo ceno.  Nekateri  velikodušni 
ste že segli v žep in darovali za obnovo. Vsem Bog povrni. Ko boste šli mimo kapelice, boste 
imeli prijetno zavest, da je v njeno obnovo vgrajen tudi vaš dar. Tudi sam imam tak prijeten 
občutek in sem vesel, da imam možnost, da pomagam pri obnovi verskega in kulturnega 
spomenika. Do sedaj smo za kapelo zbrali 5750 evrov. Naslednji teden pa bomo morali 
plačati celotno vsoto obnove, to je 14.000 evrov.

SMEH PRIPOROČAM
Sinko vpraša očeta: »Očka, kaj je to monolog?« 
Oče mu odgovori: »Veš, sinko, to je takrat, ko se pogovarjava jaz in tvoja mamica.«

»Mami, Janez me je zasnubil. Toda on ne verjame niti v nebesa niti v pekel.« 
»Nič ne de, mu bova že dokazali, da obstajata.«

»O, mlada gospodična! Kadar vas vidim, kako se smejite, vas želim povabiti k sebi.«
 »Ste samski?« 
»Ne, zobozdravnik sem.«

Uradnika se srečata na hodniku ministrstva. Pa eden vpraša drugega: »Kaj ti tudi ne 
moreš spati?«



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

POBARVANKA ZA TA PRIDNE


