
Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

MARTINOV
ZVON

št. 76 31. 12. 2019

STATISTIKA
Ob koncu starega ali na začetku novega leta je treba pregledati, kaj se je do-

gajalo v letu, ki se je poslovilo. Hkrati pa si moramo vsaj okvirno zastaviti cilje za 
naprej. Statistika mi nikoli ni bila najbolj všeč, saj nismo samo številke, pove pa 
nam vseeno o nekem določenem »stanju« naše župnije.

V letu 2019 je bilo v naši župniji krščenih 39 otrok, leta 2018. Pa 25. Iz naše žu-
pnije jih je bilo 18, ostali pa so bili od drugod. Letos so bili najbolj pridni Podjeljci.

Letos  (2019) je bilo 11 porok, v letu 2018 pa 7. Od tega so bile 4 poroke take, da 
je bil vsaj eden od zaročencev naš faran.

2019. leta je bilo v naši župniji 22 pogrebov: 11 žensk in 11 moških. Leta 2018 
pa jih je bilo 25. Povprečna starost žensk je bila 79 let, moških pa 81 let. 

Pri prvem obhajilu je bilo 21 otrok iz tretjega razreda in pri sveti birmi je bilo 32 
birmancev. 28 jih je bilo iz 8. in 9. razreda.

V veroučni šoli poučujemo 136 otrok. Od teh otrok je 41 fantov ministrantov in 
25 deklic v otroškem zborčku Angelčki. Vsako soboto imamo mladinska srečanja. 
Prihajajo mladi iz prvega letnika srednje šole. Lepo deluje mladinski zbor Luč, ki 
šteje 15 članov in animatorska skupina s 35 člani. Prav tako pa ne moremo mimo 
tega, da imamo v župniji zelo dober župnijski mešani pevski zbor. Rad bi pohvalil 
dobro zakristijsko ekipo in zelo dobro ekipo pritrkovalcev. Veseli smo tudi vseh, ki 
tako lepo skrbite za snažnost in urejenost naših bogoslužnih prostorov. Ni vas malo!

V naši župniji je okoli 1980 prebivalcev. Od teh jih vsako nedeljo okoli 450 
redno hodi k maši. Včasih jih je mnogo več, a ti verniki prihajajo od drugod. V po-
letnih mesecih pride k nedeljski sveti maši preko 1000 ljudi. Iskreno vam povem, 
da najbolj pogrešam naše domače vernike. Delo z veroučenci in z ostarelimi je naj-
lepše, delo s starši pa največji izziv. Kaj narediti, da bi celo družino pripeljali v naše 
občestvo?! V letu 2020 si zastavimo cilj, da število ljudi pri mašah ne bi upadalo, 
ampak bi se povečalo. Mislim, da moramo ljudi vabiti k odrešenju, posebno tiste, ki 
so najbolj občutljivi in ranjeni. Mislim predvsem na mlade, ločene, osamljene, na 
starše itn. Bog sprejema vsakega človeka, sveta maša in zakramenti pa so pomoč 
človeku. In nihče naj ne misli, da tega ne potrebuje. To bi bilo tako, kot da bi nehali 
jesti. Naj nam ta misel »stopi v ospredje«. Naša nujna hrana, ki jo potrebujemo, je 
Bog oče, ki nas povezuje v skupno župnijsko občestvo. Hvaležen sem vsem vam, ki 
ste res zgled pokončnih kristjanov! Vsi se trudimo, da bomo praktični kristjani, da 
bomo iz vere tudi živeli.

Še malo se ustavimo pri gospodarstvu. V vsaki družini je tako. Letos se je v naši 
župniji obrnilo okoli 60 000 evrov. V cerkvi Janeza Krstnika smo tlakovali prostor 



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

pred cerkvijo, obnovili lopo, freske v lopi in v kapeli za cerkvijo. Uredili smo zvonik 
in ustvarili lepo zgodbo. Popolnoma nova je tudi oprema v trgovini. Sredstva za 
ta gospodarska dela smo prislužili v podjetju Sveti Janez Krsnik, d. o. o. Letos je to 
cerkev obiskalo preko 25 000 ljudi. Obrnilo se je več kot 70 000 evrov. Da lahko 
gospodarimo s tem denarjem, je pametno omeniti tri vire. Denar prispevajo starejši 
ljudje in nekaj posameznikov, ki imajo radi našo župnijo. Prispevajo tudi gostje, ki 
prihajajo od vsepovsod in vedno bolj množično zasedajo naše cerkvene klopi. Tudi 
župnik si na vse mogoče načine prizadeva, da bi v župniji ustvarili kaj nujno pot-
rebnega, pomembnega in lepega. 

Cerkev svete Marjete je dočakala obnovljen zvonik, popravljen križ na zvoniku 
in elektrifikacijo zvonika.

Kapela na Uskovnici je dobila nove zastave. 
Veliko sredstev smo letos namenili faranom. Organizirali smo kar nekaj izletov. 

Z ministranti smo se odpravili v trampolin park, z mladino smo bili v Gardalandu. 
Imeli smo lep oratorij s 130 otroki. Naj naštejemo še: romanje v Medjugorje, izlet 
šmarničarjev in staršev na Bled, farno romanje po dolini reke Krke, nočno peš roma-
nje na Brezje, romanje na Poljsko, moško romanje v Moravče. Povsod smo se lepo 
imeli in spoznali smo marsikaj novega.

Hvala vsem darovalcem, ki redno vsako nedeljo darujete v puščico. Vedno bolj 
se zavedam, da ste to tisti, ki nimate največ, a imate zelo radi našo župnijo. Hvala 
tudi krajevnima skupnostima in občini za pomoč in sodelovanje.

Hvala vsem vam, ki redno molite za našo župnijo, ki svoje trpljenje in bolečine 
darujete za tiste, ki ne hodijo k maši. Hvala vam, da molite zame in me podpirate 
duhovno in materialno. Bogu hvala, ničesar mi ne manjka, zato sem vam res hvale-
žen za vse, kar dobrega storite!

Pred nami so kar pestra dogajanja in dosti dela, a prepričan sem, da bomo s 
skupnimi močmi lahko naredili veliko dobrega. Zmogli bomo s priprošnjo Božje 
matere Marije! Naj se novo leto začne!

SVETE MAŠE
6. 1. Ponedeljek

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE

10.00 žup. c.
18.00 župnišče

+ Franc Mlakar, po namenu Hribarjevih 
iz Češnjice
+ Cesar Jože (Jereka 6)

7. 1. Torek 7.00 župnišče V zahvalo po namenu (SV 81)
8. 1. Sreda 18.00 župnišče + Jože Markelj, obl.
9. 1. Četrtek 18.00 St. Fužina + Cvetka Gašperin, obl. (SF 147)
10. 1. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Frančiška in Jaka Odar

11. 1. Sobota 18.00 župnišče + Janez Kocjanc, 30. dan
12. 1. Nedelja 

JEZUSOV KRST
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Črnetova: ata in mama (SF 168)
+ Julijana in Janez Urh (SF 140)
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13. 1. Ponedeljek 18.00 župnišče + Marija Kovačič, po namenu sosedov 
izpod Studora

14. 1. Torek 7.00 župnišče Za ljubezen in mir v družini, po namenu.
15. 1. Sreda 18.00 župnišče + Silva Smukavec, 30. dan
16. 1. Četrtek 18.00 St. Fužina + Luka Kovačič, za rojstni dan
17. 1. Petek

SVETI ANTON
10.00 Dom
10.00 žup. cer.
18.00 župnišče

Po namenu.
+ Anton Cesar (J 15)
+ Marija Urh (Studor 10 b)

18. 1. Sobota 18.00 župnišče + Barbara Grm, 4. obl.
19. 1. Nedelja

2. NEDELJA 
MED LETOM
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Rozka Frelih, 2. obl.
+ Tinčkovi (SF 128)
+ Vinko Kozelj, 30. dan

20. 1. Ponedeljek 18.00 župnišče + Janez Kocjanc (Podjelje 7)
21. 1. Torek 7.00 župnišče Za vse oskrbnike koče na Komni.
22. 1. Sreda 18.00 župnišče + Franc Korošec in + Novakovi (Č 83)
23. 1. Četrtek 18.00 St. Fužina + Valentin in Johana Štros, po namenu 

Ingrid
24. 1. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Janko Stare, Smukavčov

25. 1. Sobota 18.00 župnišče + Lepšetovi (Č 54)
26. 1. Nedelja

3. NEDELJA 
MED LETOM
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Petričovi (Studor 1)
+ Jože Mišmaš (Č 80)
+ Anton Šest (SF)

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

D O G O D K I
17. 1. goduje sveti Anton. Njemu na čast bomo darovali sveto mašo ob 10.00 

v župnijski cerkvi. Pridite vsi, da bomo prosili za zdravje pri živini in za blagoslov 
kmetij.

Romanje na SICILIJO bo med zimskimi počitnicami, od 17. 2. do 20.2. Prijave 
zbiram že sedaj. Cena romanja je 530 evrov. Če se prijavite takoj, boste imeli 3% 
popusta. Program najdete v cerkvi in v župnišču. Splača se, zato ne oklevajte! Ob 
prijavi je treba plačati 100 evrov akontacije. Ostalo boste lahko  pozneje poravnali.
MARTINOV ZVON

Naša župnija se lahko edina v Sloveniji pohvali s svojo aplikacijo. Aplikacija 
MARTINOV ZVON omogoča še boljšo medsebojno obveščenost za dogajanje v 



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

župniji. Uporabniki pa lahko tudi direktno komunicirajo z župnikom. Aplikacijo si 
lahko prenesete enostavno in brezplačno. Uporabna je za vse android in IOS upo-
rabnike. Najdete jo na Google play in Apple store. Naložite si jo in lahko takoj ko-
municirate 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!

POBARVANKASMEH PRIPOROČAM
Ura je tri zjutraj. Zvonec na vratih zvoni, 
mož odpre. 
»Hej, kdo ste pa vi?« 
»Lopovi!« 
»In kaj hočete?« 
»Vemo, da imate zlato!« 
»Koliko pa ga hočete?« 
»100 kil!« 
»A je lahko 105 kil?« 
»Seveda! Daj 105 kil!« 
»Marija zlato moje, vstani!« Po tebe so 
prišli.«

Pacient pride k zdravniku in ta ugotovi, 
da ima neozdravljivo bolezen. 
»Ja, kaj naj pa sedaj naredim?« vpraša 
pacient. 
»Lahko vam predpišem blatne kopeli,« 
mu predlaga zdravnik. 
»Krasno, odlično - ampak ali bo to 
pomagalo?«, ga spet vpraša pacient. 
»Ja, no, to sicer ne, toda na zemljo se 
boste pa le navadili.«

Prodam rezervne dele za Audi 
A6, limuzina, črn, metalne barve, letnik 
2012. 
Dele si lahko ogledate v Ljubljani, od 
Celovške ceste 150 do 190.


