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ŽIVI IN PRIČUJ
Že nekaj časa se sprašujem, kako bi lahko pos-

pešil versko življenje v Zgornji Bohinjski dolini. 
Toliko nas je krščenih, toliko nas je prejelo zak-
ramente, toliko pridiganja in molitve, toliko lepih 
župnijskih dogodkov, toliko ur prijetnih veroučnih 
skupin, toliko dobrih pričevalcev, ki so s svojim živ-
ljenjem kazali na Boga. Kaj naj Jezus naredi, da bi 
sodobni krščeni človek užival življenje župnijskega 
občestva, da bi veroučenci in njihovi starši skupaj 

prišli k sveti maši? Kaj naj bi moralo pasti z neba, da bi te zopet priključilo lepemu 
občestvu naše bohinjske župnije?

Kakšna je razlika med biti vpisan na fakulteto in študirati na fakulteti? Tisti, ki je 
samo vpisan, ne bo nikoli slišal predavanj, ne bo spoznal kolegov, niti začutil  pro-
fesorja. »Delati« fakulteto pa pomeni, da si zavzet študent, ki se sodeluje na pre-
davanjih, ki zunaj študija živi pridobljeno znanje, ki se s svojimi kolegi povezuje in 
izmenjava informacije, ki profesorju postavlja vprašanja in iz njega »izvleče« najbolj-
še odgovore. Potem je študent tudi na izpitu lahko miren, saj se je ves čas trudil in 
pripravljal.

Veliko vas je vpisanih v naši župniji, koliko pa vas je aktivnih faranov? Takih, ki 
vero živite tudi zunaj nedeljske maše, ki vero živite v družini, ki se o Bogu pogovarja-
te, ki v župnijo še koga povabite, ki se vsak dan odločate med Bogom in svetom? Ki 
se zaradi Boga odločate drugače, kot bi ljudje pričakovali?

Prihajajo časi, ko bo zelo pomembno, kako se odločiš. Odločitev med »živeti vero 
zares« ali pa zabresti v nesmiselnosti tega sveta. Nisem pesimističen, rad pa sem 
realen. Ko smo imeli srečanje za starše vseh veroučencev, je od 130 otrok, ki jih po-
učujem, prišlo na srečanje samo 17 staršev. Na tem srečanju sem prosil: »Pomagajte 
mi pri verski vzgoji, sam namreč ne morem vašim otrokom zasaditi vere. Otroci nujno 
potrebujejo vaš zgled, dragi starši. Moji veroučenci, vaši otroci, vas potrebujejo, ne 
samo kot varuške. Pogosto namreč slišim marsikaterega od staršev, do reče: »Danes 
imam jaz varstvo, ker je oče na nogometu, jutri ima on varstvo … « Bohinj potrebuje 
starše in ne varuške, sicer se lahko hitro zgodi, da bodo vaši otroci imeli namesto vas 
Youtube, Facebook itn. Starši, župnija vas krvavo potrebuje in prosim vas, da se glede 
vere osebno odločite! Zadnji čas je že! 

Živi in pričuj, dragi srenjski faran! Farni dan je pred nami. Mislim da je pametno 
razmisliti,  vsak zase, ali sem samo vpisan faran ali tudi aktiven član farnega občestva.



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

SVETE MAŠE  
4. 11. Ponedeljek 18.00 župnišče + Frančiška Markež, obl.

5. 11. Torek 7.00 župnišče Na čast svetemu Duhu.
6. 11. Sreda 18.00 župnišče + Janez Grm in + Namlinovi (SV 60)
7. 11. Četrtek 18.00 St. Fužina + Antonija in Franc Traven (SF 53)
8. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ starši Kočar in + Marija Pirc

9. 11. Sobota 18.00 župnišče + Janez in Marija Sodja (J 40)
10. 11. Nedelja 

32. nedelja med 
letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Minka in Albin Dimnik
+ Marija Odar, po namenu Suzane
+ Martin Konavec (SF 203)

11. 11. Ponedeljek 18.00 župnišče + Marko Pekovec, Studor 32
12. 11. Torek 7.00 župnišče Za zdravje pri živini.
13. 11. Sreda 18.00 župnišče + Jože Kovačič, 30. dan
14. 11. Četrtek 18.00 St. Fužina + Frančiška Strgar, 2. obl. (SF 191) 
15. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
+ Danica Žvan (SV 78)
+ Hrvatovi SV 76

16. 11. Sobota
CELODNEVNO 
ČEŠČENJE

9.00 žup. c.
10.00 – 11.00
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

Za našo župnijo.
Stara Fužina, Ribčev Laz, Ukanc.
Podjelje, Jereka.
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.
+ Marija in Jože Preželj (Č 33)

17. 11. Nedelja
33. nedelja med 
letom – 
MARTINOVA 
NEDELJA
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Antonija Mišmaš
+ Justina Žvan (SF 187)

18. 11. Ponedeljek 18.00 župnišče + Marija Cesar (J 15) 
19. 11. Torek 7.00 župnišče Za zdravje novorojenčka.
20. 11. Sreda 18.00 župnišče + Franc Preželj (5. obl.) in + starši (SV 67)
21. 11. Četrtek 18.00 St. Fužina + Anton Mikelj, 5. obl. (SF 157)
22. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Tončka Mlakar



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

23. 11. Sobota 18.00 žup. cerkev + Franc Hodnik in + Brcetovi
24. 11. Nedelja

34. nedelja 
med letom – 
KRISTUS KRALJ  
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 Jereka
18.30 St. Fužina

Za farane.
Za vse + Grabnarjove.
V zahvalo za zdravje (SF 212)

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

DOGODKI
VOLITVE ČLANOV V ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V naši župniji smo organizirali volitve za župnijski pastoralni svet. Na volitve ste 
se zelo lepo odzvali. Oddanih je bilo 105 glasovnic, 99 jih je bilo veljavnih. Novi 
župnijski pastoralni svet sestavljajo: Mateja Cvetek (Ukanc), Urša Rožič (Ribčev Laz), 
Berta Arh (Stara Fužina), Tina Markun (Studor), Helena Odar (Srednja vas), Ana Mikelj 
(Češnjica), Martina Urh (Jereka), Marija Kožar (Podjelje), Jurij Dobravec (organist), Mar-
jan Mencinger (ključarji), Katja Zupanc (animatorji in mladina), Anton Mikelj (mežnar-
ji in KS Srednja vas), Nada Frelih (pevci  in molitvene skupine), Matija Markič (Dom 
svetega Martina), Jože Sodja (Dom svetega Martina).

Dosedanjim članom se iskreno zahvaljujem za vaše dosedanje delo. Hvala vam, ker 
ste pomagali in bili utrip pastoralnega in duhovnega vzdušja v župniji. Novim članom 
pa želim veliko svetega Duha in dobre volje. Izvolili ste jih, ker jih vidite kot dobre in 
poštene farane. Le obračajte se nanje z idejami, pobudami in tudi z molitvijo. Novi svet 
bo začel delovati  takoj, ko bo njihovo imenovanje potrdil ljubljanski nadškof. 
SREČANJE ZA MOŠKE NAŠE ŽUPNIJE

Za moške pripravljam prav posebno duhovno družabno srečanje z bogatimi te-
mami. 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. Naš gost bo gospod GREGOR ČUŠIN.

16. 11.: CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. Praznik svetega Mar-
tina 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! 

17. 11.: ŽUPNIJSKI PRAZNIK. Vsi lepo vabljeni na ta skupni dogodek Martino-
ve nedelje. Ob 10.00 bomo najprej slovesno obhajali sveto mašo. Vabljeni k temu 
slovesnemu dogodku in potem še pred župnišče na skupno druženje ob hrani in 
pijači!

OD 22. 11 DO 24.11: DUHOVNI PEVSKI VIKEND ZA ANGELČKE. Otroški pevski 
zborček Angelčki bo ta vikend na pevskih vajah v Novi Štifti pri Ribnici. Vesel bom, 
če se ga bodo udeležili vsi člani pevskega zborčka. Organizirali smo prevoz v obe 
smeri. Otroci bodo imeli tudi redne tople obroke. Hvala Manci Mikelj, zborovodkinji, 
in vam staršem za zaupanje!



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
»Moj bratranec je lani kandidiral za 
poslanca!« 
»Zanimivo! Kaj pa zdaj dela?« 
»Nič. Bil je izvoljen.«

Boštjan vpraša prijatelja: »Ali si 
prijateljico pustil zato, ker 
je začela nositi očala?« 
Prijatelj: »Ne, ona je pustila mene, ko je 
začela nositi očala!«

Delavec pride k šefu: »Šef, ali me lahko 
danes spustite dve uri prej 
iz službe? Z ženo bi moral po nakupih.« 
Šef: »Sploh ne pride v poštev!« 
Delavec: »Najlepša hvala. Vedel sem, da 
me ne boste pustili na cedilu.«


