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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

VINO – SAD VINSKE TRTE 
FARNI PRAZNIK – SAD POVEZOVANJA IN PRIJATELJSTVA

V nedeljo, 13. novembra, bomo v 
naši župniji imeli župnijski praznik. 
To je praznik vseh nas, ki živimo na 
področju naše župnije svetega Mar-
tina. Že takoj na začetku velja pova-
bilo: »Dobrodošli najprej k skupni 
slovesni sveti maši in nato še na 
manjši semenj s toplo postrežbo!« 
Se zavedamo, da je človek telo in 
duh in za oboje potrebuje kruh?!

Letos mineva 1700 let od rojstva 
svetega Martina. Ta priljubljeni sve-
tnik, kljub temu da je že sedemnajst  
stoletij od začetka njegovega živ-
ljenja na Zemlji je, še vedno moč-
no prisoten med nami. Kako to, da 
nekateri ljudje tako dolgo živijo 
med nami, čeprav so se že zdavnaj 
poslovili od tega sveta? In nikoli ne 
postanejo »staromodni«. Za svetega 
Martina, tega škofa z gosko ob sebi 
ali vojaka na konju, ki deli svoj plašč, res ne moremo reči, da je  staromodni 
svetnik.  Nenazadnje je z njegovim praznovanjem povezanih ogromno šeg 
in navad: od blagoslova vina do izbora vinskih kraljic, do pečenih gosk, zelja 
in mlincev … Več krajev je dobilo ime po svetem Martinu (Šmartno, Šmartin 
itd.), veliko je tudi hišnih in ogromno osebnih imen. Tudi cerkva, ki so posve-
čene v Sloveniji svetemu Martinu, ni malo. Vseh skupaj jih je osemdeset. Od 
teh je dvainštirideset župnijskih cerkva. Cerkve svetega Martina so pravilo-
ma starejše in so povezane s starejšimi župnijami. Naša župnija Srednja vas 
v Bohinju obstaja že nekako od 13. stoletja. Je najstarejša župnija v Bohinju. 
Sedanja cerkev svetega Martina pa je od leta 1755. Gradili so jo v času žu-
pnika Martina Zupana. Dolga tradicija, mar ne?!
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Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689

Kaj lahko sveti Martin sporoči tukajšnjemu človeku? Da naj lepo obdeluje 
vinsko trto? Pa saj Bohinj ni vinorodni okoliš? Torej da bi bil sveti Martin, med 
nami v Bohinju,v povezavi z vinom in trto ne moremo reči,…

Kakšno je torej sporočilo svetega Martina v Bohinju? Sveti Martin nas vabi, 
da si natočimo novega čistega vina. Za to ne potrebujemo ne vina in ne ko-
zarcev, ampak moramo z določenimi »stvarmi« začeti znova. Znova se moram 
pogovarjati s sosedom, znova  moram začeti moliti v družini, znova hoditi k maši 
in prositi Boga za zdravo pamet. Znova  poskušam s sovražnikom  vzpostaviti 
prijateljski odnos in si z njim seči v roke. Znova se trudim ljubiti ženo in se ne-
ham prepirati z njo. Da začnem nekaj znova, pomeni, da si nalijem novega čiste-
ga vina. Da znova najdem svoj delček pripadnosti lepi župniji svetega Martina. 
Da bi nanovo odkril v sebi privilegij, da sem lahko del tako lepe župnije. Ko je 
sveti Martin postal kristjan, je kmalu daroval svoj plašč revežu. Pri Bogu je dobil 
moč. Išči jo tudi ti!

Tudi skromna želja celotne župnije svetega Martina je prav  ta, da bi se radi 
pri svetem Martinu srečevali, gradili župnijo in vsakega sprejeli medse. 

To je pravi pomen tega našega praznika. Da se ponovno srečamo, da obno-
vimo našo vero v Boga, da bomo  zmogli našo bohinjsko tradicijo odgovorno in 
ponosno predati mlajšemu rodu.

Še enkrat lepo vabljeni: 13. 11. ob 10h k slovesni sveti maši, po maši pa na 
golaž in prigrizek, pa tudi na kozarček dobrega vina! Vsega bo v obilju! 

SVETE MAŠE
7. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + članice svete Uršule

8. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Ivanka MENCINGER
9. 11. Sreda 18.00 župnišče + Janez GRM in NAMLINOVI (SV 60)
10. 11. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
11. 11. Petek 10.00 žup. cerkev

10.00 Dom
18.00 župnišče

Za žive in pokojne župljane Srednje vasi v Bohinju.
Po namenu.
+ Martin KONAVEC

12. 11. Sobota
Celodnevno 
češčenje v 
župnijski 
cerkvi

10.00 žup. cerkev
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 vse + župnijske sodelavce in dobrotnike.
Podjelje, Jereka, Stara Fužina Ribčev Laz, Ukanc.
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. 
+ Danica ŽVAN (SV 78), obl.

13. 11. Nedelja
33. NEDELJA 
MED LETOM 
– župnijski 
praznik

7.00 župnišče
10.00 žup. cerkev

18.30 St. Fužina

Za farane.
Za vse + GAŠPERJOVE (Č 88).
+ PEKOVČOVI (SV 52)
+ Bernarda VESELIČ (Majnikovi iz SV namesto 
cvetja)

14. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + Antonija MIŠMAŠ (Č 80)
15. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Milan in Marjan LANGUS (Rib. Laz 132)
16. 11. Sreda 18.00 župnišče + Franc PREŽELJ, 2.obl.
17. 11. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
18. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Ivan KRANJEC (SV37)

19. 11. Sobota 18.00 župnišče + Marija in Jože MIKELJ (Č33)
20. 11. Nedelja

34. NEDELJA 
MED LETOM- 
KRISTUS 
KRALJ

7.00 župnišče
10.00 Jereka
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Marija in Anton CESAR (J 15)
+ Anton MIKELJ (SF 157), 2.obl. 

21. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + GAŠPERJOVI in VOŽBAČOVI (Č 26)
22. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Justina ŽVAN (SF 187)
23. 11. Sreda 18.00 župnišče Za + starše SODJA in vse + KOKČOVE.
24. 11. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
25. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu
+ starši KOČAR

26. 11. Sobota 18.00 župnišče + ZALTA in vsi + BLAŽOVI
+ Marija SODJA (J 40)

27. 11. Nedelja 
1. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Janez HRIBAR (J 26)
+Roman ŠTROS, obl. (SF 174)

DOGAJALO SE BO
•	 7. 11.: srečanje staršev 1., 2., in 3., razreda v župnišču ob 19h
•	 8. 11.: srečanje staršev 4., 5., in 6., razreda v župnišču ob 19h
•	 9. 11.: srečanje staršev 7., 8., in 9., razreda v župnišču ob 19h
•	 11. 11., petek: na ta dan bomo imeli dve sveti maši, ob 10h v župnijski 

cerkvi in zvečer v župnišču.
•	 12. 11.: celodnevno češčenje Najsvetejšega. Praznik svetega Martina ne 

more biti brez molitve k Bogu. Imeli bomo celodnevno češčenje, razpored 
češčenja je v tabeli svetih maš. Nobena stvar ni tako pomembna, da ne bi 
mogla počakati vsaj toliko, da pozdraviš Jezusa v najsvetejšem zakramen-
tu. Res Vas spodbujam in vabim k molitvi! Sklep celodnevnega češčenja bo 
vodil rojak gospod Jožko Smukavec.

•	 13. 11.: župnijski praznik. Vsi lepo vabljeni na ta skupni dogodek Martino-
ve nedelje. Ob 10h bo slovesna sveta maša, po maši pa se bomo preselili 
k Domu sv. Martina in tam uživali v skupnem druženju ob glasbi, hrani in 
pijači.



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

•	 14. 11.: srečanje članov ŽPS v župnišču ob 19h.
•	 20. 11.: nedelja Kristusa Kralja. Poslednjo nedeljo v letu bomo kot 

ponavadi obhajali s slovesno sveto mašo ob 10h v Jereki pri sv. Mar-
jeti. 

•	 27. 11.: 1. ADVENTNA NEDELJA: Pri vsaki sveti maši bomo blagoslovi-
li VAŠE adventne venčke. Vabljeni, da jih prinesete s seboj! Adventni 
čas je čas pričakovanja. Je čas, da pripravimo prostor in da bi se v nas 
rodil Odrešenik, Kralj, ki prihaja! 

•	 Čiščenje cerkve: 12. 11 in 13. 11., ČEŠNJICA; 19. 11. ,SREDNJA VAS.

POBARVANKASMEH PRIPOROČAMO:
Župnik Bogdana ni hotel 
pustiti k birmi, kar je ta takoj 
povedal očetu, ki je prišel k 
župniku: »Rad bi vedel, zakaj 
mojega sina ne pustite k bir-
mi?« 
»Človek božji, vaš sin sploh ne 
ve, da je Kristus umrl!«
»Kako pa naj bi vedel? Pri nas 
doma še tega nismo vedeli, da 
je bil bolan!« 
»Dober dan, fantek, ali je oče 
doma?« 
»Ni ga«. 
»Kje pa je?« 
»Ne vem, ga grem vprašat!«
»Moja žena je čudovita sopro-
ga. Nikakršnih želja nima.«
»Moja tudi ne. Samo ukaze!« 


