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št. 71 22. 9. 2019

ROŽNI VENEC VEDNO ZAČNEMO Z »OČE NAŠ«

V neki gorski vasici so ohranjali zelo lepo navado. Vsako pomlad so pripravili 
tekmovanje za vse prebivalce. Kdor je našel prvi cvet, je postal kralj na vseh pra-
znovanjih, ki so potekala skozi vse leto. Sodelovali so vsi, mladi in stari. Nekega leta 
so, ko je komaj začel kopneti sneg, vsi hiteli iskat prvi cvet. Ure in ure so se potikali 
po bregovih in grapah. Ko so že skoraj obupali z iskanjem, so zaslišali otroški glas: 
»Tukaj je, našel sem ga!« Vsi so stekli k njemu. Otrok je s prstom kazal na prvi cvet. 
Bil je skrit sredi skalne razpoke pod visokim previsom. Prepad je naganjal strah v 
kosti. Otrok je zajokal. Želel je dobiti prvi cvet, a se je bal previsa. Ostali so mu želeli 
prijazno pomagati. Pet močnih mož mu je prineslo vrv. »Privezali te bomo čez pas 
in se spustili čez previs,« so dejali. »Ne, ne!« je ihtel otrok. »Strah me je!« Za vrv 
je poprijelo petnajst najmočnejših iz cele vasi: »Držali te bomo!« A nič ni zaleglo. 
Naenkrat pa je otrok nehal jokati. Solze si je obrisal v rokav. Vsi so utihnili. »Dobro,« 
je spregovoril. »Šel bom tja dol, če bo vrv držal moj oče.«

Imeti očeta, to pomeni vedeti, da je nekdo blizu, pripravljen pomagati in je dober. 
Ko rečemo »mama« ali »oče«, pomislimo na tople besede, sprejemajoče roke, vonj 
dobrote, nežne poglede, varnost in pomoč. Pomislimo na nekoga, ki pravi: »Karkoli 
se ti bo zgodilo, vedno lahko računaš name.« Tudi Bog nam tako pravi. »Bog je oče, 
ki nam želi dobro kot mama,« je neki otrok zapisal v svoj veroučni zvezek.



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

SVETE MAŠE  
23. 9. Ponedeljek 19.30 župnišče + Niko in starši Pintar

24. 9. Torek 19.30 St. Fužina + Zofija Logar in vsi + Andrejovi
25. 9. Sreda 19.30 župnišče + Alojz Lenar, 3. obl.
26. 9. Četrtek 7.00 župnišče Za zdravje in srečo krščenca Tevža.
27. 9. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Alojz Lenar (obl.) in vsi + Lenar in Zalta 

28. 9. Sobota 19.30 župnišče + Jernej Rijavec
29. 9. Nedelja 

23. nedelja med 
letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Tine Štendlar, po namenu družine Žmitek
+ Miha Mavrič, po namenu Andreje Pezdevšek
Za vse žive in pokojne policistke in policiste ter 
vse uslužbence MNZ.
+ Repinc Jože (SF 60)

30. 9. Ponedeljek 19.30 župnišče + Gorjana Štros (SF 151)
1. 10. Torek 19.30 St. Fužina + Marija Arh in + sestra Milena Jordan
2. 10. Sreda 19.30 župnišče + Ljudmila Stare (Boh. Bistrica) in vsi + Smukavec
3. 10. Četrtek 7.00 župnišče + Franc Mlakar, po namenu Ani in Gene

4. 10. Petek 10.00 Dom
19.30 župnišče

Po namenu.
+ Janez Arh, 2. obl. (SF 73)

5. 10. Sobota 19.30 župnišče + Langus Frančiška in vsi + Rodarjovi
6. 10. Nedelja

24. nedelja med 
letom (Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Mečnjekovi (SF 202)
+ Janez Zalokar, 6.obl.

7. 10. Ponedeljek 19.30 župnišče + Frančiška Stare 
8. 10. Torek 19.30 St. Fužina + Regina Matič, po namenu hčerke
9. 10. Sreda 19.30 župnišče + Franc Mlakar, po namenu pevcev
10. 10. Četrtek 7.00 župnišče Za vse tiste, ki smo jim obljubili molitve.
11. 10. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
V zahvalo za uspešno sezono, po namenu 
Uskovniške Agate. 

12. 10. Sobota 19.30 župnišče + Marija Kovačič, 30. dan
13. 10. Nedelja

25. nedelja med 
letom (Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
19.30 St. Fužina

Za farane.
+ Frančiška Dobravec, obl.
+ Martin in Frančiška Štros (SF 216)

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
PRVI PETEK: 2. 10. in 4. 10. bom obhajal bolne in ostarele v naši župniji. Če je kdo 
med vami bolan in onemogel, naj me pokliče.

Srečanje članov: ŽPS: 27. 9. 2019 ob 20.00. Vabljeni!

28. 9. 2019 ob 20.15, srečanje mladih v župnišču. Vabljeni vsi dijaki in študentje 
na skupno duhovno in družabno srečanje.

29. 9. 2019 ob 10.00 bo v župnijski cerkvi sveta maša za vse policiste in 
policistke. Sveto mašo bo ob somaševanju domačega župnika in policijskega vikarja 
daroval novomeški škof Andrej Glavan. Vabljeni k sveti maši. Po maši bo pogostitev pri 
Domu. Policisti se priporočajo za sladke dobrote.

SREČANJE STARŠEV VEROUČENCEV: PONEDELJEK, 30. 9. 2019, OB 20ʰ V ŽUPNIJ-
SKI KAPELI.

6. 10. ob 10.00: pri tej sveti maši se nam bodo predstavili naši bodoči birmanci. 
Starši in botri, pridite skupaj s svojimi birmanskimi kandidati. 

12. 10. (sobota): bomo imeli izlet za naše ministrante. Vsi ministrantje se dobimo ob 
8.00 pred župniščem. Vrnemo pa se ob 16.00.

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!

Prav tako pa smo zopet začeli z restavriranjem  in konzerviranjem zunanjih fresk 
v lopi cerkve svetega Janeza Krstnika. Delo izvaja Restavratorski center Ljubljana. 
Del sredstev smo dobili od centra, nekaj od občine Bohinj, ostalo pa bo poravnalo 
podjetje Sveti Janez Krsnik d.o.o.



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
Dva pravnuka se hvalita, kdo od njiju 
ima starejšo prababico. Janez reče: »Moja 
prababica je tako stara, da je kelnarila na 
zadnji večerji.«
Lojze pa mu odgovori: »Moja prababica je pa 
prva naredila štrudel in to iz jabolka, ki ga 
Adam in Eva nista do konca pojedla.«

Janez se pritožuje prijatelju:  »Moja žena je 
nemogoča. Že pol leta tečnari eno in isto.«  
Prijatelj: »Kaj pa hoče?« 
Janez: »Sprašuje, kdaj bom pospravil božično 
drevo z balkona!«
Skupina Azijcev gleda z bohinjskega mostu 
proti jezeru. Potem eden od njih vpraša 
slovenskega vodiča: »Zakaj ne polovite rac  
in jih ne pojeste?«

POBARVANKA


