
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Janez Krstnik!
Nedelja, 15. XI. 2020Leto XXI. številka 5

33. NEDELJA MED LETOM

16. 11.
Ponedeljek Jedrt, devica Župnišče 1800 ++ Frančišek in Frančiška Dolinar, obl.

17. 11.
Torek Elizabeta Ogerska, red. Župnišče 700 ++ Jože in Marija Mikelj, Č 28

18. 11.
Sreda

Posvetitev bazilik
Petra in Pavla Župnišče 1800 + Rozalija Odar, ob pogrebu

19. 11.
Četrtek Matilda, redovnica Župnišče 1800 + Janez Arh

20. 11.
Petek Edmund, kralj Župnišče 1730

1800
Češčenje sv. Rešnjega telesa
Po namenu

21. 11.
Sobota Darovanje Device Marije Župnišče 1800 ++ Jože in Marija Mikelj, Č 33

22. 11.
NEDELJA

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA

Cecilija, mučenka

Župnišče
Župnišče
Župnišče
Župnišče

700

830

1000

1600

Za farane in dobrotnike
+ Anton Mikelj, 6. obl., SF 157
++ Marija in France Goličič
Molitev sv. rožnega venca

23. 11.
Ponedeljek Klemen I., pp. in muč. Župnišče 1800 ++ Rozka in Janko Frelih, Č 30

                              in +++ Kuharjovi, Č 41
24. 11.
Torek Vietnamski mučenci Župnišče 700 +++ Španovi, Č 47

                       in +++ Markežičevi, Vinjole
25. 11.
Sreda Katarina Sinajska, muč. Župnišče 1800 + Franc Preželj, obl.

26. 11.
Četrtek Silvo, opat Župnišče 1800 +++ Blažovi in Zalta, SV 42

27. 11.
Petek Virgil in Modest, škofa Župnišče 1900

1800
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+++ starši Kočar in sestra Marija

28. 11.
Sobota Katarina Laboure, red. Župnišče 1800 + Alojz Preželj, obl., SV 109

29. 11.
NEDELJA

1. ADVENTNA 
NEDELJA

Saturin, mučenec

Župnišče
Župnišče
Župnišče
Župnišče

700

830

1000

1400

Za farane in dobrotnike
+ Slavko Boltar, obl., SF 193
+ Rozalija Odar, 30. dan
  Popoldanska pobožnost

30. 11.
Ponedeljek Andrej, apostol Župnišče 1800 Za zdravje

1. 12.
Torek Marija Klementina, muč. Župnišče 700 Za dobroto v ljudeh

2. 12.
Sreda Bibijana, mučenka Župnišče 1800 + Marko Frelih

3. 12.
Četrtek Frančišek Ksaver Župnišče 1800 + Tilka Pekovec in +++ Petričovi, St. 1

4. 12.
Petek

Barbara, mučenka
prvi petek Župnišče 1730

1800
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Frančiška Kranjec, ob pogrebu

5. 12.
Sobota

Saba (Savo), opat
prva sobota Župnišče 800

1800 
Za naše družine
+ Alojz Vončina, Č 28

6. 12.
NEDELJA

2. ADVENTNA NEDELJA
Nikolaj (Miklavž), škof

Župnišče
St. Fužina ?
Žp. cerkev ?

Župnišče

700

830

1000 

1400

Za farane in dobrotnike
+++ Žvanovi in Gošperinovi
+ Jakob Rajšek
Popoldanska pobožnost

Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, želimo našim 
zborovodjem, organistom in vsem pevcem obilo Božjega blagoslova ter 

veselja v službi zemeljskega in nebeškega bogoslužja.

KAKO OSTATI MLAD:
1. Odvrzite nepomembne številke. To vključuje starost, težo in višino. Prepustite zdravnikom 
skrb za to. Saj so zato hodili v šole.
2. Zadržite samo vesele prijatelje. Slabega razpoloženja je že tako povsod preveč.
3. Nadaljujte z učenjem. Berite sveto Pismo, molite, učite se raznih ročnih spretnosti.  Česar 
koli. Nikoli ne pustite možganom, da so brezposelni. “Brezposeln um je delavnica slabega.” A 
to slabo vodi tudi v Alzenheimerjevo bolezen.
4. Uživajte v enostavnih stvareh. Bog nam jih je veliko podaril.
5. Pogosto se smejte in to dolgo in glasno. Smejte se, dokler ne izgubite diha.
6. Solze - se dogajajo. Vzdržite, prebolite in nadaljujte. Oseba, ki je z nami vse življenje, smo mi 
sami. Bodite ŽIVI, dokler ste živi. Bog to od vas pričakuje. Tudi On je vedno z vami.
7. Obkrožite se s tistim, kar imate radi, naj bo to družina, vsi, ki jih imate radi, spomini, glasba, 
rože, hobiji, kar koli. Vaš dom naj bo prostor veselja in hvaležnosti, Bogu in ljudem.
8. Cenite svoje zdravje: Če je dobro, ga očuvajte. Če je nestabilno, ga popravite. Če ga ne morete 
popraviti, najdite pomoč.
9. Ogibljite se krivice. Pojdite na pot do sprehajališča, do bližnje pokrajine, do tuje države, a NE 
tja, kjer je krivica.
10. Recite ljudem, ki jih imate radi, da jih imate radi - vedno in  povsod.

IN NIKOLI NE POZABITE:
Življenje se ne meri s številom vdihov, ki jih naredimo,

temveč s trenutki, ki nam dih vzamejo.



33. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                                      15. X. 2020
 Tudi v teh dneh vsak dan pred Jezusom, skritim v zakramentu svetega Rešnjega telesa, molim za vas 
in vaše družine. Čeprav ne moremo moliti skupaj, smo lahko povezani v duhu. Pridružite se mi!
 Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu. Vsak dan molim pred Najsvetejšim 
tudi po vaših namenih in seveda za vas. Prav tako vas tudi vsak dan blagoslovim in prosim Gospoda, naj 
vas varuje in brani.
 Veroučnih srečanj do bolj zdravih časov ne bomo imeli. Vesel bom, če bodo otroci vsak teden naredili 
nalogo ene veroučne lekcije. Starši, lepo vas prosim, da otrokom posredujete gradivo, ki vam ga pošiljam 
po elektronski pošti. Vesel in hvaležen bom tudi za potrdilo, da ste gradivo dobili. Otroci naj, prosim, na 
elektronski naslov župnije pošljejo slike opravljenih domačih nalog. Na takšen način bomo ostali povezani. 
Seveda se bomo vsi trudili za redno družinsko in osebno molitev.
 V tednu od 15. do 21. novembra bomo tudi letos obhajali teden zaporov. Vsako leto ga pripravimo v 
okviru Katoliške cerkve in tudi drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se 
kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor. Naj nas letošnji teden zaporov med 
seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih 
dimenzijah.
 
KRISTUS KRALJ:                                                                                                                                         22. XI. 2020
 »Praznik Kristusa Kralja je novejšega datuma. Vendar pa moramo reči, da je krščanska skupnost že 

 

od vsega začetka priznavala in dajala Kristusu kraljevski naslov “Kyrios“ - Gospod. Ime Gospod (Kyrios) 
najbolje izraža Kristusovo človečnost in božanstvo, njegovo slavo na Očetovi desnici in njegov eshatološki 
prihod kot sodnika. Kristus je posebej od svojega vnebohoda dalje tudi kot človek deležen tiste najvišje časti 
in oblasti nad vesoljstvom, ki jo ima Bog.« /…/ »Tako ta praznik govori, da je bil Kristus s svojim vstajenjem 
postavljen za Gospoda, ki mu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji. In z močjo svojega duha že deluje v 
srcih ljudi; v njih ne budi le hrepenenja  po prihodnjem veku, ampak že s tem tudi oživlja, očiščuje in krepi 
tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj človeško 
in bi si v ta namen podvrgla vso zemljo“ (CS 38, I). Vir: Kapitelj.com: Kristus Kralj)
Lepo vabljeni, da se pridružite prenosu svete maše na ta veliki praznik. Povezavo boste našli na naši spletni 
strani: martinov.zvon.si.
Gotovo si bomo v tem tednu pripravili adventni venec in sveče, ki nam bodo pomagale živeti adventno 
pričakovanje. Kakor sveča, da sveti in greje, použiva sebe, tako naj tudi naše srce v podarjajoči ljubezni 
ogreva in razsvetljuje naše družine in našo župnijo. Adventni venec naj v nas razvnema hvaležnost nad 
rojstvom Odrešenika in nas vabi k spreobrnjenju.
Pred nami je prva adventna nedelja, ki tudi začenja novo cerkveno leto. Kakšen je namen cerkvenega leta? 
Namen cerkvenega leta je, da bi ob vedno vnovičnem podoživljanju odrešenjske skrivnosti Jezusa Kristusa 
tudi sami globlje in globlje vstopali v to skrivnost in sredi tega sveta že v sebi nosili začetke večnosti, ki 
nam jih Bog polaga na pota cerkvenega leta.
        
1. ADVENTNA NEDELJA:                                                                                                                      29. XI. 2020
 Če bodo razmere dopuščale, ste ob 14. uri lepo vabljeni v kapelo k molitvi in prošnji za blagoslov. Naj 
nam izkušnja minulih dni pomaga razumeti moč in pomen molitve. Sam molim tudi za vas in vse vaše 
domače. Pridružite se mi pri molitvenem »trkanju« na Jezusovo Božje srce.
V ponedeljek, 30. novembra, začnemo z devetdnevnico v čast Brezmadežni. K spremljanju bogoslužja 
povabljeni v čim večjem številu. Ne dovolimo, da nas hrup decembrskega vrveža odtrga od Marijine lepote, 
ki nas vabi v območje Božjega in resničnega. Ker je Marija tudi zarja, ki napoveduje Jezusov ponovni prihod, 
je toliko bolj prav in primerno, da radi pridemo k Njej. V varstvu Njenega brezmadežnega Srca smo varni 
pred stranpotmi in temo tega sveta. Ne spreglejmo časa milosti!
Prvi petek je v tem tednu. Zaradi okoliščin, ki jih določa Covid 19, bolnih in starejših ne bom obiskoval. 
Če pa bi kdo želel, da ga z Jezusom obiščem, naj mi to, prosim, telefonsko sporoči.
Tudi sobota je prva v mesecu. Na ta dan obnovimo svojo posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Če 
bodo okoliščine dopuščale, bo ob 8. uri zjutraj sv. maša z mašnim namenom “za naše družine”. Molili in 
prosili bomo za duhovno in telesno zdravje naših družin ter dodali prošnjo, naj Bog tudi iz naše župnije 
pokliče fanta ali dekle na delo v Njegov vinograd.
Ostanimo povezani v molitvi!
Dobre misli, svetle misli, pobožne misli naj določajo naš dan. Ogibljimo se slabih misli, žalosti in jeze, 
kot se hudič na daleč ogiba križa. Če bomo prizadevni za dobro in hvalevredno, nas sv. Miklavž gotovo 
ne bo spregledal :)

SPLOŠNA NAVODILA
◆ Svete maše duhovniki darujemo tudi v času ukrepov ob epidemiji, in sicer BREZ UDELEŽBE 

VERNIKOV, po vaših namenih, ki so objavljeni v oznanilih za tisti dan.
◆ Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven 

maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom 
istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno 
dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v kapeli ali na drugem primernem 
kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo 
simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

◆ V cerkvi oz. kapeli je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene 
družine ali članov istega gospodinjstva.

◆ Sveto obhajilo bomo vedno delili v kapeli župnišča ali na dvorišču župnišča.
◆ V kapelo prihajajte tako, da boste upoštevali priporočeno razdaljo in da se boste izogibali 

nepotrebnemu srečevanju. Pred obhajilom sami (ali z drugimi) zmolite kesanje in molitev očenaš. 
Nato vam duhovnik podeli sveto obhajilo in vas blagoslovi. Verniki od obhajila odhajajte tako, 
da se ognete odvečnemu srečevanju. Ob odhodu lahko darujete za cerkev, vzamete oznanila ...

◆ Zakrament svete spovedi bomo obhajali po dogovoru. Čas pred praznikom vseh svetnikov je 
zelo primeren čas za srečanje z Gospodom v skrivnosti tega zakramenta. Vedno me lahko pok-
ličete po telefonu (041 926 898, župnik Matjaž).

◆ URADNE URE: Če bi kdo želel »dati« za mašo, oddati dar za molitvene namene idr., to lahko 
stori vsak dan. Večino časa bom doma ali zelo blizu doma. Vseeno prosim, da predhodno pok-
ličete po telefonu (041 926 898).

 ◆ Ob smrti svojcev pokličite v župnišče/župnika in se bomo uskladili in dogovorili za pogreb. 
Pogrebi so lahko do nadaljnjega samo v ožjem/družinskem krogu – samo pokop, brez svete maše. 
Povabljeni pa, da darujete za svete maše za rajnega/rajno ob 7. in 30. dnevu.

 ◆ Svete maše lahko spremljate po TV, radiu, oz. spletu (ned. ob 10h na TV SLO 2; vsak dan na: 
TV-EXODUS ob 6h, 12h ali 18h in RADIO OGNJIŠČE ob 19h, ned. ob 10h) in prejemajte duhovno 
obhajilo.

 ◆ Vsak dan radi molimo drug za drugega. Čas, ki ga doživljamo, gotovo in primeren za pogla-
bljanje brezbrižnosti do Boga in bližnjega.

Glasilo pripravlja in oblikuje: župnik Matjaž Zupan, Srednja vas 33, 4267, Sred-
nja vas v Bohinju, tel. 041 926 898, E pošta: srednja.vaszupnija@gmail.com

Kdor moli, se rešuje, in kdor ne moli, se pogublja. (Sv. Alfonz)
Vera pomeni »DA« Bogu. Vera vključuje, da se pustimo voditi Bogu. 

(Robert Sarah)
Če ne boste verovali, ne boste obstali. (Iz 7,9)


