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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

TRADICIJA NAS DRŽI SKUPAJ
Pred nami so najlepši dnevi. Vsaj zame, vašega župnika. To so dnevi, ko bomo 

malo več skupaj. Tako upam, tako si želim in vem, da bomo. Prvi vzrok našega po-
vezovanja bo obisk grobov. Obisk naših prednikov na božji njivi, kjer so pokopani. 
Zelo lepe grobove imamo okoli naše župnijske cerkve. Veseli me, da imate tako lep 
odnos do njih. Zelo sem vesel, da ste nekateri na svoje družinske spomenike dodali 
tudi imena in letnice vaših rajnih, ki počivajo v družinskem grobu. Resno mislim, da 
je le hišno ime premalo. Na spomeniku morajo biti tudi 
imena vaših svojcev. Vsak, ki obišče grob, »pokaže« na 
vero. Če ne bi verjel, da se s pokojnim na poseben način 
sreča na pokopališču, potem ne bi obiskal pokopališča. 
Dobro se mi zdi, da sem doživel in spoznal ljudi, ki se ho-
dijo na grob pogovarjat. To je zelo lepo in hvalevredno. 
Nikakor pa ne čudaško! 

Srečali se bomo s praznikom vseh svetih. Praznikom 
vseh tistih rajnih, ki so pri Bogu v nebesih, a niso zapisani na koledarju. Neskončna 
množica jih je in skupaj praznujemo prvega novembra. Ta praznik nas spodbudi, 
da bi si tudi mi želeli biti svetniki. Da postaneš svetnik, je popolnoma enostaven 
recept. Odloči se, da boš imel rad Boga. Samo to. Odloči se, da boš njega postavil 
na prvo mesto v svojem življenju. Danes je moderno imeti osebne trenerje. Bog je 
lahko preko svetega pisma, rožnega venca, molitve in duhovnega branja tvoj osebni 
trener na poti  v nebesa. To ni nekaj, kar bi predstavljalo »višji čin«, ampak je nuja 
vsakega kristjana. Če se vam bo zdelo življenje dolgočasno, potem se še niste zares 
lotili krščanskega življenja, ker je vse kaj drugega kot dolgočasno. Poskusite in ne 
bo vam žal.

Nekoliko drugačno doživetje pa je obhajanje praznika našega župnijskega pa-
trona svetega Martina. Pod svojim plaščem nas vse skupaj združuje, skuša nas po-
vezovati in nas narediti za pravo Jezusovo občestvo. Zato se na ta dan srečujemo in 
praznujemo. Blagoslov kapele pod cerkvijo svetega Martina bo dodal še en pečat. 
Saj smo obnovili preko 350 let star sakralni objekt s čudovitimi freskami. Z upodo-
bitvami sv. Mohorja in Fortunata, sv. Cirila in Metoda, sv. Štefana in sv. Martina ter 
s prizorom Kalvarije,  kjer  Jezus  na križu trpi za naše odrešenje. Zato je to kapela 
trpečega Kristusa. Ponosen  sem, da smo jo tako lepo uredili, saj smo s tem pokazali, 
da nam je mar za to čudovito sakralno dediščino. 

Dragi moji farani svetega Martina, držimo skupaj! Naša župnija je zelo lepa. Že-
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limo, da se v njej počutimo sprejete, takšne, kakršni smo. Da bi radi imeli Boga in da bi 
se z veseljem vključevali v skupno župnijsko gibanje. Lepo je biti drug z drugim.

Tradicionalne vrednote nas  povezujejo, zato jih ohranjajmo za prihodnje rodove. 
Bogu hvala za vse!

SVETE MAŠE – od sedaj bodo večerne maše ob 18ʰ, ob nedeljah in praznikih pa ob 18.30.
22. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka + starši Mikelj (Č 21)
23. 10. Torek 18.00 St. Fužina + Lupšetovi in Jugovi (SF 168)
24. 10. Sreda 18.00 župnišče + Stanko Hodnik in Jelka Gorjana Štros
25. 10. Četrtek 7.00 župnišče Zahvala Bogu za dobro letino.
26. 10. Petek 18.00 župnišče + Janko in + Vangosovi (Č60)
27. 10. Sobota 18.00 župnišče + Jože in Angela Sodja (Č 35)
28. 10. Nedelja – 30. 

NEDELJA MED 
LETOM 
(Nabirko oddamo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ starši Francka in Franc Stare (Č 1)
+ starša, brata, sestra: Mekvavovi (SF 129)

29. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka + Rozka Frelih, po namenu sosedov
30. 10. Torek 18.00 St. Fužina + Angela Pekovec, 30. dan
31. 10. Sreda 18.00 župnišče + Posodnjekovi (Studor 30)
1. 11. Četrtek

(PRAZNIK VSEH 
SVETIH)

7.00 župnišče
10.00 žup. cerkev
14.00 pokopališče
16.00 župnišče

Po namenu.
+ Rozalija Cvetek, po namenu Polone Marinšek
Za vse pokojne farane.
Molitev za rajne.

2. 11. Petek
Spomin vernih 
rajnih

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 župnišče

V zahvalo.
+ Minka Jeromova, po namenu Bajtnjekovih
+ Angela Pekovec, po namenu sestričen: Cilke, Minke in Francke

3. 11. Sobota 18.00 župnišče + Roman Štros, SF
4. 11. Nedelja ‒  

31. NEDELJA MED 
LETOM, ZAHVALNA
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 Sv. Duh
18.30 Jereka

Za farane.
+ Janez Potočnik, 3. obl.
+ Marija Cesar, 10. obl.

5. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + Marija Dobravec, po namenu sosedov
6. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Jelka Gorjana Štros; po namenu polbrata
7. 11. Sreda 18.00 župnišče + Janez Grm in + Namlinovi
8. 11. Četrtek 7.00 župnišče Don Ante, po namenu Minke in Mirka.
9. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Za zdravje prijateljice Irene in njenega moža Riharda.
+ Danica Žvan, 5. obl. (SV 78) 

10. 11. Sobota
CELODNEVNO 
ČEŠČENJE V ŽUP. 
CERKVI.

10.00 žup. c.
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 žup. cerkev

+ Alojz  Preželj (SF  118)
Podjelje, Jereka, Stara Fužina, Ribčev Laz, Ukanc.
Tiha molitev ob spremljavi orgelske glasbe.
Češnjica, Srednja vas, Studor.
Starši  in učenci  1., 2., 3. razreda.
Starši  in učenci  4., 5., 6. razreda.
Starši  in učenci  7., 8., 9. razreda.
Ministranti, mladina, pritrkovalci.
+ Mira in Peter Fisher (SF 118)
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11.11. Nedelja
32. NEDELJA 
MED LETOM - 
MARTINOVA 
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Marko Pekovec, Studor 5
+ Martin Štros

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.

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

V času krompirjevih počitnic (29. 10. do 2. 11.) ni verouka.
VSI SVETI:  1. 11. obhajamo praznik vseh svetih. Vabim vas k svetim mašam. Na 

praznik vseh svetih bodo: dopoldne (ob 7ʰ in 10ʰ), popoldne bo maša za naše rajne na 
pokopališču (ob 14ʰ), po maši pa bo blagoslov grobov. To ni praznik mrtvih, ker mrtvi ne 
obhajajo praznikov. To je praznik vseh naših prednikov, ki so pred nami odšli v večnost. 
To je praznik naše vere in praznik tistih, ki za nas molijo! Ne pozabite na ta dan zmoliti 
rožnih vencev. Kdor težko moli , naj se nam pridruži ob 16ʰ v kapeli v župnišču.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH: 2. 11. imamo nedeljski red svetih maš. Spomnili se 
bomo vseh naših rajnih in zanje molili.

DAROVI ZA OČENAŠE: pri maši na pokopališču bom naštel vse tiste, za katere boste 
darovali za očenaše. Ta pobožnost je po mnogih krajih zelo lepo sprejeta. Tako se še po-
sebej spomnimo vseh naših rajnih in zanje molimo. Vaše namene in darove bom pobiral 
vse do 1. novembra. Vam toplo priporočam!

OBHAJANJE PRVEGA PETKA IN SOBOTE bo za celo župnijo v petek, 2. 11. Če je kdo 
med vami bolan ali onemogel, me lahko mirno pokliče. Hvala za zaupanje.

4. 11. ob 10ʰ bomo tradicionalno obhajali zahvalno nedeljo s sveto mašo v cerkvi 
Svetega Duha. Povabite še koga in s seboj pripeljite svoje sosede in prijatelje. Po maši 
se bomo še malo družili ob hrani in pijači. 

9. 11. POSEBEN VEČER PRED FARNIM PRAZNIKOM. Ta večer bomo pri sveti maši ob 
18ʰ imeli posebno glasbeno spremljavo skupine Odsev, nato pa duhovno ritmični večer. 
Verjemite mi, živo bo! Vabljeni vsi, ki se ne bojite ritmov, Boga in dobre glasbe.

10. 11.: celodnevno češčenje Najsvetejšega. Praznik svetega Martina ne more biti 
brez molitve k Bogu. Imeli bomo celodnevno češčenje. Nobena stvar ni tako pomembna, 
da ne bi mogla počakati vsaj toliko, da pozdraviš Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Na 
vso moč vas spodbujam in vabim k molitvi! 

11. 11.: župnijski praznik. Vsi lepo vabljeni na ta skupni dogodek Martinove nedelje. 
Ob 10ʰ bomo najprej slovesno obhajali sveto mašo, po njej pa bomo blagoslovili  ka-
pelo Trpečega Jezusa in  obnovljeno stopnišče. Vabljeni k temu slovesnemu dogodku in 
potem še pred župnišče na skupno druženje ob hrani in pijači!



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
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Medvedek reče prašičku: »Vem, kaj bo s tabo, 
ko boš velik.«
»Si prebral moj horoskop?«  
»Ne! Kuharsko knjigo.«

V šoli se učijo o naših prednikih. Učitelj 
vneto razlaga, da smo nastali iz Adama in 
Eve. Janezek pa dvigne roko in pojasni: »Moj 
oče je rekel, da smo nastali iz opic.« 

Učitelj pa: »Vaša družinska zgodovina me ne 
zanima.«

Mož pride pijan domov. Žena mu primaže 
zaušnico: »Ali boš še pil?!«
Mož molči. Žena mu pritisne še eno zaušnico: 
»Odgovori! Ali boš še pil?«
 Mož molči. Žena mu prisoli še tretjo zaušnico: 
»Povej! Ali boš še pil?«
 »No, prav,« reče mož, »pa nalij!«


