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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

ČAKAJOČ NA GOSPODARJA – OTROKA
»Pridi, Gospod Jezus, 

pridi!« Prvi kristjani, ki so 
s tem pobožnim klicem 
zaključevali svoje molit-
ve, so pričakovali. Priča-
kovali Gospodov prihod. 
Dobro so vedeli, da mora 
priti, četudi niso vedeli za 
čas prihoda. Zato so živeli 
nenehno pripravljeni na 
Gospodov prihod. 

Vse moje življenje – kot je življenje vseh ljudi – je le pričakovanje. Tudi jaz 
moram pričakovati Njega, ki bo prišel, mojega Gospoda. Prišel bo, zanesljivo!

S kakšno gotovostjo so spraševali Modri po  novem kralju, ki se je rodil. 
Prišli so ga obiskat tako daleč, s tolikimi težavami. Vsekakor so ga želeli najti. 
Prinesli so mu darila in na vsak način so mu jih hoteli izročiti. Kje je? Vprašanje 
je obšlo ves Jeruzalem, krožilo je od ust do ust. Glas je prišel v Herodovo palačo 
in prestrašil tirana. Zbal se je, da mu nekdo ogroža prestol. Okrutni samozvanec 
ga ne bi nikomur prepustil. A kje se je rodil zakoniti kralj Judov?

Modri so vztrajali s povpraševanjem. Niso hoteli odnehati. Prišli so, da bi ga 
počastili. Zvezda, ki jih je vodila, je izginila. A so bili vseeno prepričani, da niso 
žrtve utvare. Morali so ga najti. Ni jim bilo mar, če so se jim mnogi posmehovali. 
Nič jim ni vzelo poguma. Še naprej so spraševali: »Kje je?«

Oh, ko bi jaz tako iskal Jezusa! Tako vztrajno spraševal po njem s tako sveto 
trmo, ki je nič ne ustrahuje in ji ne vzame poguma. Vendar zlahka odneham, ko 
še ni odgovora, ali pa je nejasen, skrivnosten …

Jezus se skrije, da bi ga iskali, da preizkusi mojo zvestobo in vztrajnost. Ka-
kor se je skrila zvezda, da bi preizkusila Modre. Spraševali so še naprej, iskali in 
prizadevno vztrajali. Končno je prišel jasen odgovor: »V Betlehemu je, v Judeji.«

Če iščem Jezusa, ga bom našel. Če ga vztrajno kličem, bo prišel k meni. Iskati 
je treba nenehno. Ne se prepustiti malodušnosti, če pride do zamude. Zvezda 
se skrije, pa se bo spet pojavila. Preizkušnja je morda dolga, vsaj meni se zdi. A 
se bo končala, zvezda bo vnovič zasijala in osvetlila mojo pot, kakor je kazala 
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smer Modrim, da so prišli do hišice z Jožefom, Marijo in Jezusom.
V času preizkušnje in zapuščenosti je nujna vztrajnost in zaupanje, dokler se 

Jezus skriva. Iskati, vpraševati, vztrajati v molitvi! Zvezda se bo zopet pojavila. Kakor 
so se razveselili Modri – ko so našli Jezusa – tako se bo razveselilo tudi moje srce 
ob njegovem prihodu.

Adventni čas je ta čas, iskanje in pričakovanje. Biti ponižen in vztrajen. Ne dovo-
lite, da naše poglede kdo odvrne od iskanja. Veseli december je priložnost iskanja 
Boga in nič drugega. Premislite pri sebi, kaj vas notranje bolj pogreje? Stati ob 
»štantih« z vinom v roki ob glasni družbi ali v toplem domačem zavetju s svojimi 
najbližjimi, s katerimi živiš takšen, kakršen si v resnici. 

Spoštovani! Želim vam, da bi se novorojeno Dete rodilo v vaših srcih! V vašem 
domu. Ne bojte se, če je kot v »štali«. On ne gleda na to, kakšen je prostor njego-
vega rojstva, ampak gleda na to, da ima prostor. Torej, ne glede na to, kakšni ste, 
kakšen je vaš status … Bog se želi naseliti v tebi! Dovolite mu!

SVETE MAŠE
11. 12. Ponedeljek 18.00 Jereka + Anton MIKELJ in Klemen (Č 98)
12. 12. Torek 18.00 St. Fužina + Tončka MLAKAR
13. 12. Sreda 18.00 župnišče + Lucija Čosič, po namenu Slavke
14. 12. Četrtek 7.00 župnišče V dober namen (Č 52).
15. 12. Petek 10.00 dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Pavel URŠIČ

16. 12. Sobota 18.00 župnišče + Tine ŠTENDLAR, po namenu Cilke Mlekuž
17. 12. Nedelja

3. Adventna 
nedelja

7.00 župnišče
10.00 Jereka
18.30 Stara Fužina

Za farane.
+ Janez POTOČNIK, 2. obletna
+ Jože in +HTOROVI (SF 135)

18. 12. Ponedeljek 18.00 Jereka + Janez ARH, po namenu Košmrljevih 
(brata Janeza in Špele)

19. 12. Torek 18.00 St. Fužina + Miroslav ZALOKAR, obl. (SF 192)
20. 12. Sreda 18.00 župnišče + Janez SMUKAVEC (J 4)
21. 12. Četrtek 18.00 župnišče + Franc STARE (SV 90), 3. obl.
22. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Marija HRIBAR, 30. dan

23. 12. Sobota 18.00 župnišče + Mirko JERŠIČ in + TESOVI 
24. 12. Nedelja

4. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.00žup. c.

Za farane.
+ Marija SMUKAVEC, po namenu Zalta
+ Cilka ČUDEN, po namenu Mencgarjevih

25. 12. Ponedeljek
BOŽIČ

00.00žup. c.
00.00sveti Janez
7.00 župnišče
10.00 žup. c. 
18. 30St. Fužina

+ Tine ŠTENDLAR, po namenu Marije Pikon
+ Barbara CVETEK (Ukanc)
Za farane.
+ Janez ARH, po namenu Branka Urha 
(Studor 10 b)
+ Štefka URH (SF 129)

26. 12. Torek
ŠTEFANOVO

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
Po namenu konjenikov.
+ Lojze ŠTROS (SF 174)

27. 12. Sreda 18.00 župnišče + Franc PEKOVEC in starši (Studor 18)
28. 12. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
29. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Cvetka GAŠPERIN ( 5. obl.) in + ZETKOVI

30. 12. Sobota 18.00 župnišče + Cilka ČUDEN, po namenu Majde in 
Barbare

31. 12. Nedelja 
SVETA 
DRUŽINA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

Za farane.
+ Tine ŠTENDLAR, po namenu Marije 
Pikon

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 dogovoru.
SPOVED PRED BOŽIČNIMI PRAZNIKI: na 3. adventno nedeljo bo v naši župniji 
pri vseh svetih mašah na voljo tuji spovednik. 
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!
15. 12. bo ob 20.00 srečanje katehumenov v župnišču.
V petek, 16. 12., ob 19.00 bo skupno srečanje za naše starše, bodoče birmance 
in mladince. Med nami bo gost Mitja Rudolf, ki nam bo pričeval, kako je biti odvis-
nik in kakšno pot je moral prehoditi do ozdravitve. Zelo priporočam.
20. 12. bom obhajal vse bolne in ostarele v naši župniji. Če je kdo med vami 
bolan in bi rad prejel zakramente, naj me pokliče. 
24. 12.: »OTROŠKA POLNOČNICA«. Ob 17.30 bo božičnica, ki jo bo pripravil naš 
otroški pevski zborček Angelčki. Ob 18h pa bo slovesna sveta maša. Ta maša je 
namenjena vsem mladin družinam, otrokom in tistim, ki ne morejo k polnočni sveti 
maši. Ob 23.30 bomo v župnijski cerkvi pričeli z božičnico, ki jo bodo izvajali naši 
mladinci. Opolnoči pa bo slovesna sveta maša, imenovana polnočnica.

25. 12.: Slovesni praznik Jezusovega rojstva. Svete maše so po nedeljskem 
urniku.



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

26. 12.: štefanovo. Svete maše kot ob nedeljah, le večerna bo v  
    Jereki. Po deseti sveti maši bo tradicionalni blagoslov konj. Konjeniki in  
 ljubitelji te lepe in plemenite živali lepo vabljeni!
27. 12.: enodnevni izlet ministrantov in otroškega pevskega zbora v neznano. 
Odhod ob 8.00 iz župnišča in prihod ob 16.00. Cena Izleta je 15 evrov (hrana in 
prevoz). Otroci naj se prijavijo.
31. 12. bomo ob 10h v župnijski cerkvi s sveto mašo zaključili staro leto. Ve-
černe maše na to nedeljo ne bo.
Obisk družin in blagoslov jaslic. Po nekaterih krajih v Sloveniji imajo običaj, da 
družine ali posamezniki pokličejo župnika na dom, da jim blagoslovi družino in 
dom. Gre za kratko srečanje in skupno molitev. Če želite, da se oglasim pri vas, me 
lahko pokličete. 
VERSKI TISK: Vabim vas, da se naročite na verski tisk. Menim, da naj bi vsako 
gospodinjstvo bilo naročeno vsaj na en verski časopis ali revijo. To nas povezuje 
s širšo Cerkvijo, nas izobražuje o naši veri, nam daje duhovne spodbude itd. Tudi 
župnija z veseljem priskoči na pomoč pri plačilu naročnine, če ste v stiski. Vabim 
vas, da bi se vas čim več nanovo naročilo na Družino, Ognjišče, Prijatelja itd. Spodaj 
prilagam cenik letnih naročnin. Naročite se lahko pri meni ali pa pri raznašalcu 
verskega tiska.  Tednik DRUŽINA: 101.40 €. Mesečnik Ognjišče: 32.00 €.
SEDEŽNINA: V naši župniji je lepa navada, da farani prispevajo »sedežnino« za 
»rezervacijo« sedeža v klopi, kjer sedijo med mašo. Tudi letos zbiramo prispevke za 
sedežnino, ki znaša 20 evrov. Hvala za vaš dar. 
Božji otrok je postal: Martin STARE iz Češnjice. Bog blagoslavljaj njega in njegovo 
družino.
ČIŠČENJE CERKVE: 16. 12. Stara Fužina in Studor; 23. 12. Srednja vas;  
30. 12. Srednja vas.
SMEH PRIPOROČAMO
Dva pijančka se srečata in prvi reče: »A grem lahko med vama dvema?«
Drugi nekaj časa opazuje, potem odgovori: »Lahko, samo eden po eden.«

V mestu se srečata znanki, ki se že vrsto let nista videli.  
Po kratkem klepetu vpraša prva: »Kaj je tvoj mož obdržal svojo lepo atletsko postavo?«
Pa pravi druga: »Kaj obdržal, še podvojil jo je!«

Učiteljica sprašuje učence, kaj bi radi postali, ko odrastejo.  
Pa pravi mala Tina: »Če bom lepa, bom fotomodel, sicer bom pa učiteljica!«


