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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

NEBESA (NI)SO HEC
Veselega darovalca Bog ljubi. Tudi sam se 

imam za zelo veselega človeka. Humor me 
rešuje, da skušam ostajati »približno norma-
len«. Smešno se mi je zdelo, ko je ena gospa 
zaskrbljeno izjavila, da je župnik gotovo na 
kašni substanci, ker je vedno dobre volje in 
se nenehno smeji. Tudi pokojni škof Perko je 
bil zelo šaljivega srca. Vedno je govoril, da 
ga je veselje ohranilo pri življenju, še pose-
bej takrat, ko je bil sam v ječi. 

Po treh letih aktivnega pridiganja in po-
učevanja verouka spoznavam, da si ljudje 
okrog mene najbolj zapomnijo humor in z 
njim povezano veselje. Tudi pri verouku, ko 
razlagam, da se je Jezus smejal in igral s 
tistimi otroki, ki so pridni, je čisto drugače 
razumljeno, kot če pripovedujem, kako se 
Jezus joka, ko otrok učiteljici nagaja. Pater 
James Martin, ki je napisal knjigo, pravi, da 
so si ljudje, kjer koli je govoril – v župnijah, na fakultetah, konferencah ali na 
duhovnih vajah –, najbolj želeli poslušati o tem, kako so bili svetniki veseli 
ljudje, kako so uživali v življenju, polnem smeha, in kako jih je svetost vodila 
v veselje. Pravi, da je bil prav osupel nad dejstvom, kako jih veselje očara. 
Skoraj se je zdelo, da hočejo slišati, da ni nič narobe, če je človek pobožen 
in uživa ter če je vesel vernik.

Pa vendar veliko ljudi z duhovnim poklicem (duhovniki, redovniki/redov-
nice …) in tudi nekateri pobožni verniki na splošno dajejo vtis, da biti veren 
pomeni biti resnoben, resen ali celo čemeren – zategnjen. Toda življenje 
svetnikov pa tudi velikih duhovnih učenjakov iz skoraj vseh drugih vero-
izpovedi dokazuje nasprotno. Sveti ljudje so veseli. Zakaj? Ker nas svetost 
zbližuje z Bogom, izvirom vsega.

Zakaj želim, da se kristjani zavemo kreposti veselja? Ker med nami, 
kristjani, srečujem preveč grenkobe, mrkosti, zategnjenosti … Kdo izmed 
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mladih bi želel biti kristjan, če pa mora ubiti veselje in biti zategnjen? Ne priča-
kujem, da se bodo verniki vsak trenutek dneva »režali« kot bebci. Žalost je nara-
ven in človeški odziv na nesrečo; veliko dogodkov v življenju potrebuje ali celo 
zahteva resen pristop. Toda spoznal sem toliko vernih ljudi s kislim obrazom, da 
se sprašujem, zakaj se jim zdi, da je odsotnost veselja nujen del njihovega ver-
skega življenja. Na misel mi prihaja nekaj razlogov, zakaj je to tako. Prvič: Boga 
si pogosto predstavljamo kot mrkega sodnika. Ko berem kakšne stare pridige, 
mi je včasih jasno, da tako mislite. Na misel mi prihaja pridiga iz 18. stoletja: 
»Grešniki v rokah jeznega Boga«. Duhovnik med pridigo grmi: »Bog si najbolj 
želi v slehernem trenutku vreči hudobneže v pekel.« Lepa podoba Boga. Dovolj, 
da izbriše nasmeh z obraza vsakega vernika. Drugi razlog je povezan s prvim. 
Zagrenjeni smo, ker se včasih preveč ukvarjamo s svojo grešnostjo, medtem pa 
pozabimo, koliko dobrega je v nas. Tretjič: ker smo tudi malo dolgočasni in mis-
limo, da moramo biti čisto resni. 

Ali veste, od kod izhaja veselje? V trenutku vam razkrijem skrivnost: ne, to ni 
v alkoholu ali čem drugem – to hitro mine in nima dobrih posledic. Veselje se 
nahaja v Bogu. Da, samo v Bogu. In kako do Boga? Začnite moliti … Preprosto. 
Tako kot se začnete s človekom pogovarjati, tako začnite moliti. Pojdite k spo-
vedi, molite in boste videli, kako Vas bo Bog osrečil. To je vera, ki jo iščete. Smo 
na sredini oktobra in spodbujam vas k molitvi za veselje. Molite, da bi v sebi 
nosili veselje in srečo. Molite, da bi z zdravim humorjem in veseljem osrečevali 
druge. Pred nami je tudi mesec november, v katerem se bomo spomnili vseh 
naših rajnih. Gotovo bo to povezano z žalostjo in s spomini, kar ni nič narobe, a 
naj nas na koncu tolaži upanje, da so v nebesih in da se bomo srečali. Res Vam 
privoščim veselja – že zato, ker ste kristjani in morate biti veseli ljudje. Molite 
za veselje. Bodimo veseli kristjani. Veselega darovalca Bog ljubi.

SVETE MAŠE
17. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka +Sodja Anton in +starši (Č-68)

18. 10. Torek 18.00 St. Fužina +Janez ZALOKAR (SF)
19. 10. Sreda 18.00 Župnišče Za pokojne in žive članice svete Uršule
20. 10. Četrtek 7.00   Župnišče Po namenu
21. 10. Petek 10.00 Dom

18.00 Župnišče
Po namenu
+Janko in +VANGOSOVI (Č-60)

22. 10. Sobota 18.00 Župnišče +BERTOVČEVI (Č-56)
23. 10. Nedelja

30. NEDELJA 
MED LETOM 
– misijonska

7.00   Župnišče
10.00 Žup. cerkev
18.30 St. Fužina

Za farane
+Marija ZALTA in vsi +BLAŽEVI
+TINČKOVI (SF-128)

24. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka +Starši MIKELJ (Č-28)
25. 10. Torek 18.00 St. Fužina +Ivana MENCINGER (30. dan)
26. 10. Sreda 18.00 Župnišče +ŽIROVC Alojz in vsi +BRNJEKOVI (SV-21)

27. 10. Četrtek 7.00   Župnišče +Barbara GRM
28. 10. Petek 10.00 Dom

18.00 Župnišče
Po namenu
+Alojz LENAR (30. dan)

29. 10. Sobota 18.00 Župnišče +Angela SODJA in Jože (Č-35)
30. 10. Nedelja

31. NEDELJA 
MED 
LETOM – 
žegnanjska

7.00   Župnišče
10.00 Žup. cerkev
18.30 St. Fužina

Za farane
+Jožef ZUPANC in Frančiška JESENC
+Martin ŠTROS (SF-168)

31. 10. Ponedeljek 18.00 Jereka +Karolina FRELIH in brat Franc za roj. dan (Č-47)
1. 11. Torek

VSI SVETI
7.00   Župnišče
10.00 Žup. cerkev
14.00 Pokopališče
16.00 Župnišče

Za farane
+Jože HORVAT
Za vse rajne na našem pokopališču
Molitev rožnih vencev

2. 11. Sreda
SPOMIN 
VERNIH 
RAJNIH

7.00   Župnišče
10.00 Žup. cerkev

18.00 Župnišče

Za vse dobrotnike duhovnikov
+Za vse pokojne in njihove sorodnike v naši 
župniji 2016
+Franc PEKOVEC, 3. obl. (Studor 5)

3. 11. Četrtek 7.00   Župnišče Po namenu
4. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 Župnišče
Po namenu
+Ljudmila SMUKAVEC, po namenu Galetovih 
in Brnjekovih iz SV

5. 11. Sobota 18.00 Župnišče +HRVATOVI (SV-76)
6. 11. Nedelja

32. NEDELJA 
MED LETOM 
– zahvalna

7.00   Župnišče
10.00 Sveti Duh 
18.30 Jereka

Za farane
+Franc SODJA (Studor)
+Marija OBLAK (SV)

DOGAJALO SE BO
•	 VSI SVETI: 1. 11. obhajamo praznik vseh svetih. Vabim vas k svetim mašam 

in na blagoslov grobov. Maše bodo dopoldne ob prazniku vseh svetih, po-
poldne pa bo maša za vse naše rajne na pokopališču. To ni praznik mrtvih, 
ker mrtvi nimajo razloga za obhajanje praznikov. To je praznik vseh naših 
prednikov, ki so pred nami odšli v večnost. To je praznik naše vere in tistih, 
ki za nas molijo. Ne pozabite na ta dan zmoliti rožnih vencev. Kdor težko 
moli, naj se nam pridruži ob 14.00 v kapeli v župnišču.

•	 SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH: 2.11 imamo nedeljski red svetih maš. 
Spomnili se bomo vseh naših rajnih in zanje molili.

•	 DAROVI ZA »OČENAŠE«: pri maši na pokopališču bom naštel vse tiste, za 
katere boste darovali »očenaše«. Ta pobožnost je po veliko krajih zelo lepo 
sprejeta; tako se še posebej spomni na vse naše rajne in se zanje moli. 
Vaše namene in darove zbiram vse do 1. novembra. Vam toplo priporočam.



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

•	 OBHAJANJE PRVEGA PETKA IN SOBOTE: v sredo, 2. 11., in petek, 4. 
11., bom obiskal vse bolnike in onemogle v naši župniji.

•	 Čiščenje cerkve: Jereka - Podjelje 22. 10.; Stara Fužina in Studor 29. 
10. in 5. 11. 

•	 POSLOVIL SE JE Alojz LENAR, roj. 2. 4. 1930; prebival je v Srednji vasi. 
Gospod, daj mu večni mir in pokoj.

•	 BOŽJI OTROK JE POSTALA Daša KLANČNIK, Studor 31. 

SMEH PRIPOROČAMO
»Poslušajte me! Ko je bil George Washington v vaših letih, je bil najboljši 

POBARVANkAučenec,« je dejal učitelj.  
»Ko pa je bil v vaših, je bil 
že predsednik!« mu zabrusi 
učenec.
»Marko, kaj je to daljno so-
rodstvo?« vpraša učiteljica. 
»To sta moj stric in teta v 
Ameriki.«
»Kaj razumemo pod jutranjo 
sivino?« je profesorica vpra-
šala dijaka. 
»To je občutek, ko zjutraj vsta-
nem in moram v šolo.«


