
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Posveti nas!Sveti Duh!

Nedelja, 6. XII. 2020Leto XXI. številka 6
2. ADVENTNA NEDELJA

7. 12.
Ponedeljek Ambrož, škof in c. u. Župnišče 18.00 Za zdravje

8. 12.
Torek

BREZM. SPOČETJE 
DEVICE MARIJE Župnišče 7.00 + Peter Osolnik

9. 12.
Sreda Bernard Jezusov, red. Župnišče 18.00 + Milena Sodja, po namenu Zg. Švicovih

10. 12.
Četrtek Judita, sp. žena Župnišče 18.00 Za zdravje

11. 12.
Petek Damaz I., papež Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
++ Franc in Franjo Stare, Č 1

12. 12.
Sobota Amalija, mučenka Župnišče 18.00 + Franc Grm, SV 51

13. 12.
NEDELJA

3. ADVENTNA NEDELJA
GAUDETE

Lucija, mučenka

Župnišče
Župnišče
Župnišče
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

+ Antonija Iskra, 30 dan
Za farane in dobrotnike
++ Minka in France Goličič
Popoldanska pobožnost

14. 12.
Ponedeljek Janez od Križa, c. uč. Župnišče 18.00 + Milena Sodja, 30. dan

15. 12.
Torek Kristina, mučenka Župnišče 7.00 ++ Ivanka Polak in Branko Avsec

16. 12.
Sreda David, kralj Župnišče 18.00 + Cvetka Gašperin, 8. obl., SF 147

17. 12.
Četrtek Lazar iz Betanije Župnišče 18.00 + Silva Smukavec, 1. obl.

18. 12.
Petek Teotim, redovnik Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
++ Frančiška (30. dan) in Ivan Kranjec

19. 12.
Sobota Anastazij, papež Župnišče 18.00 + Marija Stare, ob pogrebu

20. 12.
NEDELJA

4. ADVENTNA NEDELJA
Evgen, mučenec

Župnišče ?
St. Fužina ?
Žp. cerkev ?
Župnišče ?

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Ivanka Polak, SF 166, po namenu Branka Avsca
+ Jakob Rajšek
Popoldanska pobožnost

21. 12.
Ponedeljek Peter Kanizij, duhovnik Župnišče 18.00 + Janez Smukavec, obl., J 4

22. 12.
Torek Frančiška Cabrini, red. u. Župnišče 7.00 + Milena Sodja (namesto 7. dan)
23. 12.
Sreda Ivo, škof Župnišče 18.00 + Ana Sodja, 2. obl., SV 2

24. 12.
Četrtek

Adam in Eva, prastarša
SVETI VEČER Žp. cerkev ? 18.00 + Antonija Iskra

25. 12.
Petek

BOŽIČ
GOSPODOVO 

ROJSTVO

Žp. cerkev ?
Župnišče ?
St. Fužina ?
Žp. cerkev ?
Župnišče ?

0.00
7.00
8.30

10.00
14.00

+ Stanislav Mikelj in +++ Pavčovi, Č 58
Za farane in dobrotnike
+ Marica Mencinger (Fatova), 30. dan
+ Jože Goličič
Božična pobožnost

26. 12.
Sobota

Štefan, diakon in muč.
Dan samostojnosti Župnišče 10.00

18.00
+ Marko Frelih
+++ Žmitek, Č 71 in 55

27. 12.
NEDELJA

NEDELJA SVETE 
DRUŽINE

Janez, ap. in evang.

Župnišče
St. Fužina ?
Žp. cerkev ?

Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
Za Božji blagoslov
+ Lovro Odar, St 11
Popoldanska pobožnost

GLEJ, SPOČELA BOŠ IN RODILA SINA
Lk 1,26-38

    V šestem mesecu pa je bil angel Gabrijel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se 
imenuje Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in 
devici je bilo ime Marija. In stopil je k njej in ji rekel: »Zdrava, milosti polna, Gospod 
je s teboj!« ...
    Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. Glej, spočela boš 
in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo 
dal prestol njegovega očeta Davida in bo vladal v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu 
kraljestvu ne bo konca.«
     Marija pa je rekla angelu: ... »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji 
besedi!« In angel je šel od nje.

Tako majhen in droben si,
ko prihajaš.
Tako ubog in preprost,
da te moja uboga
in žalosti polna duša komaj opazi.

Pa vendar napolniš srce
z veliko ljubeznijo,
ga blagoslavljaš in razsvetljuješ.
In veselje se lesketa
v najbolj skritih biserih sreče.

Želim vam blagoslovljen Božič, poln Božje in Marijine bližine,
ki vrača srcu mir, veselje in tolažbo.
V vsakem trenutku novega leta pa naj bo Bog z vami in vi z Njim,
da bi tako imeli voljo, moč ter pogum za hojo po njegovih poteh.



povezavo« in na prijateljsko srečanje preko te aplikacije. Povezavo boste našli na naši spletni 
strani: martinov.zvon.si.
 V sredo, 16. decembra, začnemo z božično devetdnevnico. Povabljeni smo, da spremljamo 
Marijo in Jožefa na poti v Betlehem. Neposredna priprava na praznik Gospodovega rojstva 
nas vzpodbuja, da se z molitvijo in dobrimi deli pripravljamo na sprejem Boga.
 Svet se bo spremenil samo, če se bodo spremenili ljudje, in da bi se spremenili. potrebujejo 
luč, ki prihaja od Boga, tisto luč, ki je na božično noč tako nepričakovano vstopila v našo 
noč (pp. Benedikt XVI.).
 Vsi bi radi spremenili svet in velika večina meni, da ve, kako. Edina težava, da se nič ne 
spremeni, pa je v tem, da nihče noče začeti sveta spreminjati pri sebi. Naj ta misel velja kot 
povabilo k zakramentu sv. spovedi. V dneh tega tedna me lahko pokličete, da se dogovorimo 
za dan in uro.
 

Adventno srce je srce,
ki gori za prihodnost,
je srce, ki ve, po kom hrepeni
in koga lahko pričakuje,
je srce, ki sočutno gori
in se za vse zahvaljuje,
je srce, ki strastno gori
in išče čudovito lepoto,
je srce, ki v molitvi gori
in se skozi kri in bolečino potrjuje.

Kako čakam na ta požar srca,
ki bo zanetil usmiljenje pri vseh.!

Gospod, naj zagorijo srca v tej lepoti,
naj se v dotiku topline in življenja,
v okusu zvestobe in resnice
spremenijo v blagoslov;
naj zagorijo v lakoti po skrivnosti
in želji po bližini in pripadnosti,

naj zagorijo v svobodi Duha,
pa čeprav z bolečino samote,
in naj spregovorijo v novem jeziku,
ki bo pretrgal molk Boga.

Dokler čakam na to, bom vratar srca;
da bi kdo ne opustošil tega doma ljubezni,
da mu kdo ne bi ukradel hrepenenja …
V tem času bom sklenil zavezo z očmi,
da ne bodo gledale napačnih stvari,
sklenil bom zavezo z usti,
da ne bodo govorile napačnih stvari,
sklenil bom zavezo z ušesi,
da ne bodo poslušale zavajajočih besedi.
Dokler čakam na to, bom vratar srca:
Vsak dan bom zasajal vanj rože in dreve-
sa,
ki bodo vzcvetela ob Njegovem prihodu. 

p. Pavle Jakop

ADVENTNO SRCE

2. ADVENTNA NEDELJA:                                                                                       6. XII. 2020 
 Vstopamo v drugi adventni teden. Adventni venec nas z drugo prižgano svečko vabi 
k molitvi in po njej k pripravi na praznik božiča. Ker je advent čas prihoda, v srcih tudi 
obnavljamo misel na Jezusov prihod ob dogodku sklepa zgodovine in vesoljne sodbe. Molitev 
nam bo pomagala, da ohranimo vero, da ostanemo trdni v upanju in dejavni v ljubezni.
 V torek, 8. decembra, bomo slovesno obhajali praznik Marijinega brezmadežnega 
spočetja. Praznik je lepa priložnost, da se kot posamezniki in kot skupnost posvetimo 
Marijinemu brezmadežnemu Srcu, ki je za nas varno zavetje v divjanju nepostavnosti in 
v noči nevere. Posvetitev, prosim, zmolite v krogu družine. Radi izpolnimo to Marijino 
željo.
 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.
 Otroci ste še naprej povabljeni, da opravljate veroučne naloge. V družini se potrudite 
za redno in zbrano molitev. Ob nedeljah se boste gotovo pridružili našemu skupnemu 
bogoslužju. Povezavo najdete na naši spletni strani.

3. ADVENTNA NEDELJA:                     13.XII.2020 
 Lepo vabljeni, da se pridružite prenosu svete maše na vsak nedeljski in praznični dan. 
Lepo vabljeni tudi k dejavnemu sodelovanju pri njej. Po sveti maši vabljeni tudi na »zoom

4. ADVENTNA NEDELJA:                            20. XII. 2020 
 Četrta adventna nedelja sklepa venec prižganih sveč. Gospodov prihod je blizu.
 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.
 Pri sveti maši bom blagoslovil vodo, ki jo boste lahko vzeli domov za blagoslov ob 
praznikih. Skavti bodo gotovo prinesli tudi luč miru iz Betlehema. Blagoslovljeno vodo in 
luč miru boste med tednom našli pred župniščem.
 Razmere v tem času bodo določale, ali bodo svete maše v cerkvi ali v župnišču v kapeli. 
Molimo in prosimo, da bi praznik Gospodovega rojstva obhajali skupaj.
 V četrtek je prvi sveti večer. Med molitvijo rožnega venca pokadimo in pokropimo 
prostore in okolico hiše ter pojemo božične pesmi. Televizija in računalnik naj ta večer 
ostaneta ugasnjena. Čas svetega večera posvetite molitvi, medsebojnim pogovorom in 
premišljevanju skrivnosti Božjega učlovečenja. Poleg družinskih jaslic pomagajte drug 
drugemu pripraviti prostor za bivanje Boga med vami.
 V petek je sveti božični dan - Gospodovo rojstvo. Zaradi ljubezni do Jezusa se udeležimo 
večerne in dnevne maše. Božični dan preživimo v krogu družine ob prepevanju ali 
poslušanju božičnih pesmi in duhovnem pogovoru. Radi pa se pomudimo tudi pri jaslicah. 
 V soboto, 26. decembra, bomo obhajali praznik svetega Štefana, prvega mučenca in 
pričevalca za evangelij. Na njegov dan se spominjamo tudi samostojnosti naše države in 
se za ta veliki dar Bogu tudi zahvalimo. Obenem bomo molili tudi za pravo modrost vseh, 
ki vodijo našo državo. Na ta dan bom pri svetih mašah blagoslovil sol. Blagoslovljeno sol 
lahko dodajamo hrani za živino, lahko jo potresemo po poljih in travnikih, lahko pa jo 
zmešamo s  kuhinjsko soljo in jo uporabljamo za soljenje hrane. Na takšen način kristjani 
pokažemo željo, da bi nam bil Bog vedno in povsod blizu.
 Božična osmina, ki obdaja rojstvo Jezusa Kristusa, je en sam praznik in želi poudariti 
veličino skrivnosti Božjega učlovečenja.
 Naslednji teden bomo obhajali nedeljo Svete Družine. Pri svetih mašah praznika Svete 
Družine bo blagoslov otrok. Blagoslov je znamenje Božje naklonjenosti in ljubezni. Ne 
prezrimo zlahka njegove darežljivosti.
 Ostanimo povezani v molitvi!

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


