
Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

MARTINOV
ZVON

št. 70 1. 9. 2019

KAJ JE POMEMBNO ZA USPEŠNO ŠOLSKO LETO
Pred nami je novo šolsko leto. Vas zanima kaj je recept za lepe ocene in za uspeh 

vašega otroka? Podajam vam 5 ključnih sestavin.
1. spanje: V novem šolskem letu naj bo več spanja. Otrok naj hodi spat dovolj zgo-

daj, da bo zjutraj spočit vstal. Tudi vi si privoščite dovolj spanja. 
2. pridnost: Nobena stvar ne pade kar sama z neba. Zato je za dobre ocene potrebno 

tudi marsikaj narediti. Potrebno se je sproti učiti in z zanimanjem ter dobro voljo 
prebirati knjige. K pridnosti spada tudi sodelovanje med poukom. Pridnost pa je 
potrebna tudi v izvenšolskih dejavnostih in doma. Tudi doma je treba pomagati 
pri delu. Prostovoljno. Potrebno je kaj postoriti, pospraviti, pomagati… pa brez 
skrbi, ne bo škodilo. 

3. spoštovanje: Menim, da je spoštovanje vrednota, ki je dandanes precej ogrože-
na. Je pa zelo pomembna za uspeh, za lastno zadovoljstvo in za dobre odnose. 
Spoštovati je potrebno že samo ustanovo in vzeti šolo kot nekaj dobrega. Biti 
moramo hvaležni za naš šolski sistem. Spoštovanje izkazujmo šolskemu osebju, 
staršem in vsem drugim avtoritetam. Tudi do šolske lastnine moramo pokazati 
spoštovanje. Spoštovanje ni izraz strahu, je izraz ljubezni do bližnjega. Naj bo 
vedno v ospredju spoštovanje, hvaležnost in veselje.

4. veselje: Tisto, kar delamo z veseljem, veliko bolje naredimo. Z veseljem obiskuj-
mo šolo. Z veseljem se učimo, saj se učimo zase in ne za učiteljico ali starše. Z 
dobro voljo in hvaležnostjo  bodimo povezani s šolo. Izogibajmo se kritiziranju, 
nerganju in izsiljevanju. Veselimo se dela in učenja. Veselimo se življenja.

5. vera: Tudi vera je zelo pomembna. Daje nam upanje, moč, pogum in drznost. Vse to 
lahko črpamo iz vere v Boga. Lep odnos do vere celo krepi našo voljo do znanja. 
Nikoli ni obratno. Obiski svetih maš, verouka, šmarnic, sodelovanje v župniji, dru-
ženje z vrstniki v župnijskem občestvu je najboljša sprostitev za duha in telo. Res! 

Za konec naj vam povem, da bom molil za vas vse, za starše, otroke, učiteljice 
in učitelje. Naj bo vedno z vami božji blagoslov. Naj bo vaš trud in prizadevanje za 
dobro bogato poplačano. Sedaj pa z veseljem na delo! Kakor je naš maršal Tito 
rekel: »Učite se, učite se in še enkrat učite se.« 😉



Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689.

SVETE MAŠE  
2. 9. Ponedeljek 19.30 župnišče Francka Stare, po namenu Č1
3. 9. Torek 19.30 St. Fužina + Regina Matič
4. 9. Sreda 19.30 župnišče + Slavko Grm, 6. obl. in + starši
5. 9. Četrtek 7.00 župnišče Za srečno vožnjo
6. 9. Petek 10.00 dom

19.30 župnišče
Po namenu
+ Lovro Odar, po namenu Medjevih

7. 9. Sobota 19.30 župnišče + mama Frančiška in Marko
8. 9. Nedelja 

23. nedelja med letom
7.00 župnišče
10.00 žup. cer.
16h Podjelje
19.30 St. Fužina

Za farane
+ Leon in Sonja Skoberne; SF 210
+ Brdarjevi in Vrjakovi
+ Francka in Franc Korošec SF 47

9. 9. Ponedeljek 19.30 župnišče + Stanko Dobravec
10. 9. Torek 19.30 St. Fužina Za družino Kozale
11. 9. Sreda 19.30 župnišče + starši Mikelj Č 96
12. 9. Četrtek 7.00 župnišče Za varno opravljanje službe
13. 9. Petek 10.00 dom

19.30 župnišče
Po namenu
+ Marica in Franc Stare SV 90 (obl. 
in roj. dan)

14. 9. Sobota 19.30 župnišče + Cilka Čuden, Dobravčeva Č 21, 2. obl
15. 9. Nedelja

24. nedelja med letom 
(nabirka za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. cer.
19.30 St. Fužina

Za farane
+ Vobistove
V zahvalo angelom varuhom

16. 9. Ponedeljek 19.30 župnišče + Franc Medja, po namenu 
Bertovčevih

17. 9. Torek 19.30 St. Fužina + Jože Mencinger SF 254
18. 9. Sreda 19.30 župnišče + Blaževi in +Zalta
19. 9. Četrtek 7.00 župnišče + Franc Medja, po namenu Minke in 

Mirka
20. 9. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu
+ Marija Arh SV15, 1. obl.

21. 9. Sobota 19.30 župnišče + Frančiška Stare
22. 9. Nedelja

25. nedelja med letom 
(nabirka za župnijo)

7.00 župnišče
10.00 žup. cer.
19.30 St. Fužina

Za župnijo

Vsak petek ob 19.00 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.



Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689.

DOGODKI
BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB: v nedeljo, 8. septembra, ob 10.00 je slovesna sveta 
maša za vse naše šolarje, učitelje in starše. Prosili bomo Boga za blagoslov. Med 
mašo bom blagoslovil šolske torbe. Vabljeni!
VEROUK: Z veroukom pričnemo v ponedeljek, 9. septembra 2019.

- 1. razred: ponedeljek 12.30 do 13.15 (poberem jih v šoli)
- 2. razred: petek 12.30 do 13.15 (poberem jih v šoli)
- 3. razred: ponedeljek 13.20 do 14.05 
- 4. razred: petek 13.20 do 14.05
- 5. razred: ponedeljek 15.00 do 15.45
- 6. razred: ponedeljek 14.00 do 14.45
- 7. razred: ponedeljek 16.00 do 16.45
- 8. razred: torek 16.00 do 16.45
- 9. razred: torek 15.00 do 15.45

MINISTRANTSKE VAJE za ministrante od 1. do 4. razreda bodo vsak petek ob 
14.30, za ostale ministrante pa vsako soboto ob 9.00. 
ANGELČKI (pevski zbor) imajo vaje vsak petek ob 15.30.
SREČANJE MLADINE bo vsako soboto ob 20.00. Srečanja bomo začeli po 21. 9. 
Mladi, fajn bo. 😉 Vabljeni!
MARIJIN MALI ŠMAREN: 8. september: Sveta maša bo poleg oznanjenih tudi v 
Podjelju, ob 16.00.
PRVI PETEK: 4.9. in 6. 9. bom obhajal bolne in ostarele v naši župniji. Če je kdo 
med vami bolan in onemogel, naj me pokliče.
STIČNA MLADIH: 21. 9. je v Stični srečanje mladih. Prevoz bo organiziran tudi iz 
naše župnije. Vabljeni, da gremo. 😊
APLIKACIJA MARTINOV ZVON

Naša župnija se lahko edina v Sloveniji pohvali s svojo aplikacijo. Aplikacija 
MARTINOV ZVON omogoča še boljšo medsebojno obveščenost za dogajanje v 
župniji. Uporabniki pa lahko tudi direktno komunicirajo z župnikom. Aplikacijo si 
enostavno in brezplačno prenesete. Uporabna je za vse android in IOS uporabnike. 
Najdete jo na google play in Apple store. Enostavno si jo naložite in lahko takoj 
komunicirate z mano. 😉  Na aplikaciji so naložena tudi aktualna oznanila. 
OBNOVITVENA DELA V CERKVI SVETE MARJETE

Pridni krajani bodo skupaj s ključarjem Markom Odarjem nadaljevali obnovit-
vena dela v cerkvi svete Marjete. Cerkev bomo še prebelili, uredili elektrifikacijo 
in zakristijo. Priporočamo se tudi za darove v ta namen. V času obnavljanja cerkve 
bodo ob ponedeljkih svete maše v župnišču. Hvala za Vaše darove!



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

SMEH PRIPOROČAM
‚‘Končno je moj mož prenehal gristi nohte!“ 
„Kako mu je pa to uspelo?“ „Skrila sem mu 
zobe!“

‚‘So ribe zdrave?“ vpraša pacient zdravnika. 
Zdravnik: „Mislim, da so, saj še nobene nisem 
zdravil.‘‘

Sestra v ambulanti kliče bolnike: „Medved, 
Čuk, Zajc, Volk ?“ Eden od pacientov se oglasi: 
„Sestra, kdaj bomo pa ljudje prišli na vrsto?“

POBARVANKA


