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MOŽA, KI STA VIDELA BOGA
V vasi ob vznožju gore sta živela dva soseda, ki sta se prepirala od jutra do 

večera. Hudobno sta se obkladala z zmerljivkami in podtikanji. Resnično ju ni bilo 
več mogoče prenašati. Zaradi njiju v vasi ni bilo miru. Neki starček je sklenil temu 
narediti konec. Obiskal je enega od prepirljivih sosedov in mu dejal: »Pojdi na goro 
in srečanje z Bogom«. Mož je vzel pot pod noge in po nekaj dnevih težkih vzponov 
prispel na vrh gore. Bog ga je že čakal. 
Toda kakšno presenečenje! Mož si je 
pomel oči, a ni bilo nobenega dvoma: 
Bog je imel obraz njegovega tečnega 
in nemogočega soseda. Kaj mu je po-
vedal Bog, nihče ne ve. A ob vrnitvi v 
vas je bil popolnoma drug človek. Dru-
gi sosed je nadaljeval s svojim zmerja-
njem in zaničevanjem. Starejši so hitro 
ugotovili: »Najbolje je, da gre tudi on 
na srečanje z Bogom.« Tako se je tudi 
drugi sosed povzpel na goro. In tam 
zgoraj srečal Boga, ki je imel obraz 
njegovega soseda … Tistega dne se je vse spremenilo in na vasi je zavladal mir.

Kadar  rečemo, da je Bog naš Oče, potrdimo, da pripadamo njemu in da smo 
na poseben način del njegove družine. Vsi ljudje so naši bratje in sestre. In kot so 
otroci v kakšni stvari podobni očetu,  lahko v obrazih vseh, ki jih srečujemo, vidimo 
delček božjega obličja, če le hočemo to prepoznati.

Vem, kje se nahaja ta »gora«, kjer lahko srečate Boga. Enkrat na teden se to 
zgodi. Pot do tja je varna, prehoditi je treba le 180 stopnic. Bog se začne razodevati 
točno vsako nedeljo ob 10.00. Tam boš srečal Boga, ki je podoben tvojim sorodni-
kom, sosedom in prijateljem. Čakamo te! Pridi tudi ti! 

SVETE MAŠE  
14. 10. Ponedeljek 18.00 župnišče Za zdravje in na čast angelom varuhom.
15. 10. Torek 7.00 župnišče V zahvalo za vse dobro in priporočilo za naprej.
16. 10. Sreda 18.00 župnišče + Šoštarjovi iz Češnjice

+ Štefanovi



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

17. 10. Četrtek 18.00 St. Fužina + Janez Arh, 2. obl. (SF 73)
18. 10. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ družina Cnarjova (SV 27)

19. 10. Sobota 18.00 župnišče + Mira in Peter Fisher
20. 10. Nedelja 

29. nedelja med 
letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Zalta in Blažovi
+ Marija Hodnik, obl., po namenu moža Stanislava

21. 10. Ponedeljek 18.00 župnišče + Peter Loncnar, + Piškovi in Ušinovi
22. 10. Torek 7.00 župnišče Na čast svetemu Duhu.
23. 10. Sreda 18.00 župnišče + Cvetkovi, po namenu Cilke (Studor 5)
24. 10. Četrtek 18.00 St. Fužina + Žvabova Minka, po namenu sosedov
25. 10. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Janko in + Vangosovi (Č 60)

26. 10. Sobota 18.00 župnišče + Bertovčovi (Č 56)
27. 10. Nedelja

30. nedelja med 
letom (Nabirka 
za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Jože in Angela Sodja (Č 35)
+ Milan Hodnik, 1. obl.

28. 10. Ponedeljek 18.00 župnišče + starši Mikelj (Č 28) 

29. 10. Torek 7.00 župnišče Na čast svetemu Duhu.
30. 10. Sreda 18.00 župnišče + Marija Bergant, 30. dan
31. 10. Četrtek 18.00 St. Fužina + Franc Mlakar, po namenu Ažmanovih z Breznice
1. 11. Petek

VSI SVETI
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
14.00 pokopališče
16.00 župnišče

Za župnijo.
+ Marija Kovačič, po namenu pevcev
Za vse rajne na našem pokopališču.
Molitev očenašev.

2. 11. Sobota
SPOMIN 
VERNIH RA-
JNIH

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.00 župnišče

+ Marija Odar,  po namenu Berte
+ Marija Bergant, po namenu članic Bratovščine  
    sv. Uršule
+ Alojz Žerovc in + Brnjekovi (SV 21)

3. 11. Nedelja
30. nedelja 
med letom - 
ZAHVALNA 
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 Sv. Duh
18.30 Jereka

Za farane.
+ Marija Odar, 30. dan
+ Marija Kovačič (Studor 1)

Vsak petek ob 17.30 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.

D O G O D K I
S 14. oktobrom bomo začeli z zimskim časom večernih svetih maš. Tedenske 

svete maše bodo ob 18.00, ob nedeljah pa ob 18.30. Lepo vabljeni k svetim mašam.
Svete maše v Stari Fužini bodo do nadaljnjega ob četrtkih namesto ob torkih. 

Hvala za razumevanje!
KATEHUMENI

Tudi letos bo v naši župniji potekal  katehumenat.  To je poseben program, s  
katerim odrasle pripravljamo na prejem zakramentov. Zakramente bom  podeljeval 
naslednje leto pri velikonočni vigiliji. Prvo srečanje bo v petek, 25. 10. ob 19.00 v 
župnišču. Vse, ki še nimate zakramentov uvajanja (sveti krst, sveta birma in sveto 
obhajilo), vas bom z veseljem  pripravljal nanje. Srečanja bodo enkrat mesečno po 
skupnem dogovoru. 
VOLITVE ČLANOV V ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Našim članom je potekel mandat župnijskih svetnikov. Svet je sestavljen iz vseh 
predstavnikov skupin naše župnije (pevci, ključarji, animatorji itn.) po vaši izbiri pa 
je še po en predstavnik iz vsake vasi. Organizirali bomo volitve. V svetu  je lahko 
nekdo, ki je reden nedeljnik in praktičen kristjan, aktiven v župniji in živi primerno 
svojemu stanu.  Tak  je lahko zgled verskega življenja. Župnijski pastoralni svet 
je zelo pomemben župnijski organ, ki  naj bi oblikoval utrip delovanja v župniji. 
Volilne lističe boste dobili že v nedeljo in jih prihodnjo nedeljo, 20. 10., prinesli 
nazaj.  21. 10. pa se bomo z dosedanjimi člani srečali v župnišču in skupaj prešteli  
glasove. Volitve so anonimne. Hvala za pomoč.
KLJUČARJI ŽUPNIJE

Župnijske ključarje vabim na srečanje, ki bo v ponedeljek, 14. 10 ob 19.00 v žu-
pnišču. Iskreno upam na stoodstotno udeležbo.  
ČLANICE  BRATOVŠČINE SVETE URŠULE

V naši župniji je nekaj članic Bratovščine svete Uršule, ki pridno molijo za vse 
nas. Lepo vas vabim na skupno srečanje v župnišče. Srečanje bomo imeli 14. 10., 
takoj po večerni sveti maši.
SREČANJE ZA MOŠKE NAŠE ŽUPNIJE

Organiziram prav posebno duhovno družabno srečanje za moške z bogatimi 
temami. Večer  bo popestril poseben gost in tudi prigrizka ne bo manjkalo. V prvi 
vrsti pa  gre za zdravo druženje in duhovnost. Vabljeni vsi možakarji. Prvo srečanje 
bo v sredo, 6. 11. 2019.
DAROVI ZA OČENAŠE

Pred praznikom vseh svetih in vseh vernih rajnih pobiram darove za očenaše. Te 
bomo molili pri molitvi rožnih vencev ob 16.00 v kapeli župnišča. 
PRAZNIK VSEH SVETIH IN VSEH VERNIH RAJNIH

Svete maše bodo kot po navadi za te praznike. Lepo vabljeni v čim večjem šte-
vilu. 
ZAHVALNA NEDELJA: 3. 11. bomo obhajali zahvalno nedeljo ob 10.00 v cerkvi 
svetega Duha. Bogu smo za marsikaj lahko zelo hvaležni. Pridite vsi!



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

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.

POBARVANKASMEH PRIPOROČAM
Kako se reče, ko si starejši človek ogleduje dom 
za ostarele? Da ima informativni dan.
Mož na smrtni postelji, zraven žena, ki 
neutolažljivo joka. 
»Draga,« pravi mož z oslabelim glasom, »mi boš 
izpolnila zadnjo željo?« 
Žena: »Bom, dragi, povej.« 
Mož nadaljuje s šibkim glasom: »Šest mesecev 
po moji smrti se poroči s sosedovim Janezom!« 
Žena mu začudeno odgovori: »Ampak dragi, saj 
ga sovražiš.« 
Mož komaj slišno: »Prav zato!«

To jutro sem sedel na klopci poleg brezdomca in 
ga vprašal, kako je tako končal. Odgovoril mi je: 
»Še prejšnji teden sem imel vse. Kuharja,ki mi je 
kuhal, mojo sobo so čistili, oblačila prali in likali, 
imel sem streho nad sabo, TV, internet, lahko sem 
šel v telovadnico, knjižnico, lahko sem se šolal.«
Vprašal sem ga, kaj se mu je zgodilo. Droge, 
alkohol, ločitev? »Nič od tega. Odpustili so me iz 
zapora.«


