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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

ODREŠENJE
Hej, draga bralka in dragi bralec tega oznanila! 

Se zavedaš, da bo božič že čez dober mesec dni? 
Kajne, kako hitro beži čas. Koliko imamo dela! Ses-
tanki, služba, otroci, nakupi … A ja, pa še žena ozi-
roma mož! Vsi nekaj hočejo in »letajo« naokrog. 
No, tisti, ki že uživate pokojnino, imate več časa. 
Ali pa tudi ne?! Pravzaprav po svoje vsi hitimo.  
Prihaja praznik Kristusovega rojstva. Pred njim pa 
je adventni čas, ki traja štiri tedne. Simbolizira ga 
vijolična barva, ki predstavlja pričakovanje, pri-
hod nečesa velikega. Simbolizira ga venček, ki je 
znamenje večnosti. Zeleni venček večnega življe-
nja. Luč, ki že sveti skozi temo, bo iz tedna v teden 
močnejša. Pišem o tem, ker želim tebi, da, prav tebi, 
da ne zamudiš priložnosti odrešenja. Da odrešenja 
ne zamenjaš s kuhanim vinom, klobasicami, luč-
kami, norimi nakupi, tekanjem po novoletnih zabavah itd. Vse to je lahko mašilo, 
tvoj beg pred nečem resnejšim. Kaj je odrešenje? Vladimir Truhlar v slovitem Le-
ksikonu duhovnosti uči: »Na splošno pomeni beseda odrešenje dokončen izhod 
iz stanja, ki ga je človek občutil kot težo, tlačenje, zatiranje, ječo, a hkrati kot zlo, 
ki se je človeku zdelo, da se ga z lastnimi silami ne more otresti, za zlo socialne 
narave, za boleče meje ‒ ječe biološke in duhovne narave, za živ občutek, kot da 
človeška eksistenca nima smisla, za vklenjenost v krivdi pred Absolutnim, Bogom 
itd.« Kako torej človek čuti in pojmuje odrešenje, je odvisno od tega, kako čuti 
in pojmuje zlo, ki ga utesnjuje. Če nimaš živega občutka potlačenosti, če zla ne 
zaznavaš, tudi po odrešenju ne hrepeniš.

Razsežnost  zaznanega zla je povezana z razsežnostjo hrepenenja po odre-
šenju. Če je zlo, da kadim, bom rešen, ko se bom odvadil kajenja. Če pa je zame 
prva teža in največje zlo to, da sem v srcu nestanoviten, sam izvor slabega in 
povrhu še umrljiv, bom iskal celostno in dokončno odrešenje; iskal ga bom 
zunaj sebe, v Presežnem, v Bogu.

Če danes na ulici vprašaš mimoidoče, ali iščejo odrešenje in ali hočejo biti 
odrešeni, se ti bodo smejali. Odrešenje je za večino ljudi zastarela beseda, ki 
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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

diši po zakristiji in župnikih. Toda obenem bodo isti ljudje v svojem vsakdanjem 
življenju mislili in počenjali (dobre ali slabe) stvari, ki so močno podobne verskim 
odrešenjskim vzorcem. Sprehodimo se s tem v zvezi po današnji pop-kulturi in 
politiki, kako je odrešenje in hrepenenje po odrešenju mogoče parafrazirati, kako 
manipulirati in kako zlorabiti. No, zgoraj sem omenil, kako to lahko zlorabimo. Z 
zapravljanjem, uživanjem, pretiranim delom, nenehnim »letanjem« sem ter tja itd. 

Jezus nam ponuja še eno rešitev. Je veliko bolj zanesljiva, preizkušena, trdna in 
učinkovita. Vsekakor pa je dejansko tisto odrešenje, po katerem vsi hrepenimo. Je-
zus nam ponuja sebe. Prihaja, da bi nas odrešil. Zato je adventni čas priložnost, da 
se obrnemo vase in premislimo o svojem življenju.  Česa se želimo znebiti v sebi? 

Bodimo odrešeni kristjani. To, da srečaš človeka, ki je ves »lahek« in božji, te 
prevzame. To je odrešeni človek. To je kristjan, ki se je v adventu pripravljal na Je-
zusov prihod in na rojstvo Odrešenika v svojem srcu. Hudič je iz adventnega časa 
in božiča namenoma naredil tako »komercialno- trgovsko dogajanje« samo z enim 
namenom : da bi zamudili priložnost, ko Gospod prihaja v naša srca. 

SVETE MAŠE
20. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka Po namenu bratovščine svete Uršule.

+ Marija HRIBAR, 7. dan
21. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Justina ŽVAN (SF 187)
22. 11. Sreda 18.00 župnišče + Franc PREŽELJ (SV 67)
23. 11. Četrtek 7.00 župnišče Za vse pokojne dobrotnike.
24. 11. Petek 18.00 župnišče + Rozalija Zupančič in + Jože KOCJANC (SV 56)
25. 11. Sobota 18.00 župnišče + ZALTA in + BLAŽOVI
26. 11. Nedelja

34. nedelja 
med letom –
KRISTUS KRALJ

7.00 župnišče
10.00 Jereka
18.30 Stara Fužina

Za farane.
+ VIDMARJEVI (Č 1)
+ Ana ISKRA (J 35), obl.

27. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + Pavel in + Stane DOBRAVEC (Č 18)
28. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Janez ARH, po namenu sestre Olge iz Nemčije
29. 11. Sreda 18.00 župnišče + Stanko MEDJA in vsi njegovi pokojni
30. 11. Četrtek 7.00 župnišče Po osebnem namenu.
1. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Marija in Franci ŠURC

2. 12. Sobota 18.00 župnišče + Marija SODJA (J 40)
3. 12. Nedelja

1. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ DIMNIKOVI
+ Slavko BOLTAR (SF 193), 5. obl.

4. 12. Ponedeljek 18.00 Jereka + Barbara GRM (SV 51), za god
5. 12. Torek 18.00 St. Fužina + Marija SMUKAVEC, po namenu Jožice Ambrož 
6. 12. Sreda 18.00 župnišče + Lojze VONČINA (Č 28), 1. obl. 
7. 12. Četrtek 7.00 župnišče

18.00 župnišče
Po namenu.
+ ŠOŠTARJOVI (Č 68) in + ŠTEFANOVI (Č 12)

8. 12. Petek
Brezmadežno 
spočetje device 
Marije

10.00 žup. 
cer.10.00 Dom
18.00 župnišče

+ Tine ŠTENDLAR, po namenu Cilke Mlekuž
Po namenu.
+ Ljudmila CVETEK (SV 52)

9. 12. Sobota 18.00 župnišče + družini ŽMITEK (Č 71 in Č 55)
10. 12. Nedelja 

33. nedelja 
med letom

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc GRM (SV 51), obl.
+ Tončka MLAKAR, 30. dan

DOGAJALO SE BO
SPOVEDOVANJE

Sedaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi. V njej sem na 
voljo vsako nedeljo od 9h do svete maše in po vsaki sveti maši. Lahko tudi po do-
govoru.

Vsak petek ob 17.30 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.
OBNOVA STREHE NA CERKVI SVETEGA PAVLA IN SVETEGA DUHA

Prekrivanje streh naših dveh podružnic lepo napreduje. V kratkem bodo dela 
končana. Z vašo pomočjo smo zbrali 21.437 evrov. Hvala vsem, ki darujete nese-
bično in prostovoljno. Kdor želi karkoli prispevati, lahko osebno izroči župniku, ali 
odda v nabirko ali pa nakaže na TRR: SI56 1917 0500 3343 924 (DBS d.d.). To je 
vaša  prostovoljna odločitev. Hvala vam!
OBHAJANJE PRVEGA PETKA IN SOBOTE bo za Srednjo vas 29. 11. popoldne. 
Ostale vasi naše župnije pa bom obiskal 1. 12. Če je kdo med vami bolan ali one-
mogel, me lahko pokliče. Hvala za zaupanje.
V torek, 22. 11., na god svete Cecilije vabim vse pevce, zborovodje, organiste in 
pritrkovalce naše župnije k sveti maši in nato na skupno večerjo v gostilno pri Hr-
vatu. 
V petek, 24. 11., ob 19h prvo srečanje katehumenov. Če je kdo, ki bi rad prejel zak-
ramente ali pa se poglobil o vsebini naše vere, se nam lahko pridruži. 
V soboto, 25. 11., ob 17h je na Jesenicah organiziran poseben program za mlade 
z naslovom »Stična diha«. Vabljeni birmanci, dijaki in študentje. Prevoz bo organi-
ziran s strani župnije. Zelo toplo priporočam, da mlade spodbudite k temu in da se 
udeležimo tega srečanja.
V nedeljo, 26. 11., ob 17h vabim vse starše bodočih birmancev na skupno sreča-
nje staršev na Breznico. Tam bo lep program za starše in druženje. Starši, čim prej 
se mi prijavite!
Adventni venčki: v nedeljo, 26. 11, boste lahko pri vseh mašah kupili adventne 
venčke, delo naše mladine in otrok. Priporočeni dar za venček je 15 evrov. 
Na nedeljo Kristusa Kralja ne bo svete maše v župnijski cerkvi, kajti imeli jo bomo 
ob 10h v Jereki pri sveti Marjeti.



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

POBARVANKA ZA TA PRIDNE

      Delavnice molitve in življenja - 1. 12. ob 19h bomo imeli uvodno sreča-
nje. Gre za čudovit program, kako duhovno živeti v vsakdanjem življenju.

Vabljeni vsi, ki ste stari nad 20 let. Predvsem vabim starše mojih veroučencev. Za 
delavnico niso določeni nobeni pogoji. Pomembno je le to, da si želite od sebe in 
Boga več. Več o tem si lahko preberete na spletni strani: www. DMZ.si
SVETI MIKLAVŽ: Dobri mož, sveti Miklavž, bo najprej obiskal nas Bohinjce, in 
sicer v soboto, 2. 12. Tudi letos bomo imeli lep sprevod s kočijami, angelčki in par-
keljni. Ob 13.30 bo Miklavž v Podjelju pri »Stogilni«, ob 14h v Jereki pri cerkvi, ob 
14.20 v Češnjici na postaji, ob 14.40 v Srednji vasi Pod lipo, ob 15.10 pod Studorom, 
ob 15.40 v Stari Fužini pri gostilni Ančka, ob 16.10 pa bomo pri hotelu Jezero. Čas 
je okviren, ker je vse odvisno od konjev in prometa, zato prosim za potrpežljivo 
čakanje. Po vaseh ste povabljeni, da pripravite kakšen čaj in piškote za otroke, 
Miklavža, kočijaže, parkeljne in angele. Zahvaljujem se vsem, ki pomagate pri tem 
projektu. Še posebno KS Stara Fužina in KS Srednja vas.
Na Praznik Marijinega brezmadežnega spočetja bomo imeli dve sveti maši. Eno 
dopoldne v župnijski cerkvi ob 10h in zvečer ob 18h. Med večerno mašo bo blagos-
lov ministrantov in po njej pogostitev zanje. 
Božji otrok je postal: Filip Hodnik iz Srednje vasi. Bog blagoslavljaj njega in nje-
govo družino.
POSLOVILI STA SE: Antonija Mlakar, rojena 7. 1. 1940 in Marija Hribar, rojena  
8. 9.1938. Bog jima daj večni mir in pokoj!
ČIŠČENJE CERKVE: 25. 11.,  Jereka in Podjelje;  2. 12., Jereka in Podjelje; 9. 12. Stara 
Fužina in Studor.
SMEH PRIPOROČAMO
»Si pustil svoje dekle zato, ker je začela nositi 
očala?« 
»Ne, ona me je zapustila, ko je začela nositi očala.«

»Ne smeš se pudrati!« je rekel Maksi svojemu 
prijatelju Lojzetu, ki se je pudral. 
»Zakaj pa ne?« 
»Ker se pudrajo le ženske, moški se moramo pa 
umivati!«

Študent je mami poslal telegram: 
»Pripravi očeta. Izpiti se niso posrečili!« 
Mama mu je odgovorila: 
»Oče je pripravljen! Pripravi se še ti!«


