
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveti Martin!

Nedelja, 27. XII. 2020Leto XXI. številka 7
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN
Mr 1,7-11

    Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem 
vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal jermen njegovega obuvala. Jaz sem 
vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«
        Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in se je dal Janezu krstiti v 
Jordanu. In ko je stopal iz vode, je videl odpirajoča se nebesa in Duha, ki je kakor 
golob prihajal nadenj in na njem ostal; in zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj 
ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

SVETI KRST
  Vse predpodobe stare zaveze najdejo svojo 
izpolnitev v Jezusu Kristusu. Jezus začen-
ja svoje javno delovanje, potem ko se je 
dal krstiti sv. Janezu Krstniku v Jordanu, in 
po svojem vstajenju izroča apostolom tole 
poslanstvo: “Pojdite torej in naredite vse 
narode za moje učence. Krščujte jih v imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih 
spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal!”
  Naš Gospod se je prostovoljno podredil 
krstu sv. Janeza, namenjenemu grešnikom, 
da je spolnil “vso pravico”. To Jezusovo de-
janje je razkritje njegovega “izničenja”. Duh, 
ki je plaval nad vodami prvega stvarjenja, 
pride zdaj nad Kristusa kakor za predigro 
novega stvarjenja, in Oče razodene Jezusa 
kot svojega “ljubljenega Sina”.
  “Poglej, kje si bil krščen, odkod prihaja krst, 
če ne s Kristusovega križa, iz Kristusove sm-

rti. Tu je vsa skrivnost: on je trpel zate. V njem 
si odkupljen, v njem si odrešen, in - ob svojem 
času - postani rešitelj” (sv. Ambrož, Sacr. 2,6).

KKC 1223 -1224

28. 12.
Ponedeljek Nedolžni otroci Župnišče 18.00 + Franc Korošec in +++ Podkokarjovi

29. 12.
Torek Tomaž Becket, škof Župnišče 7.00 + Marica Mencinger (ob pogrebu)

30. 12.
Sreda Vincencija, red. ust. Župnišče 18.00 Po namenu (K. O.)

31. 12.
Četrtek

Silvester, papež
Drugi sveti večer Župnišče 18.00 + Marija Stare (po namenu sosedov)

1. 1. 2021
Petek Sveta Božja mati Marija Župnišče

10.00
17.30
18.00

++ Janez in Marija Prosen
Češčenje sv. Rešnjega telesa
Za zdravje in po namenu

2. 1.
Sobota Gregor in Bazilij, škofa Župnišče 18.00 + Ljudmila Hostnik

3. 1.
NEDELJA

2. NEDELJA PO BOŽIČU
Presveto Jezusovo ime

Genovefa, devica

Župnišče
Župnišče
Župnišče
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
Za zdravje in dobro okrevanje
++ Oče in mož Stare, Č 1
Popoldanska pobožnost

4. 1.
Ponedeljek Angela, redovnica Župnišče 18.00 + Magda Barle

5. 1.
Torek

Simeon, puščavnik
Tretji sveti večer Župnišče 7.00 Za Božji blagoslov

6. 1.
Sreda

GOSP. RAZGLAŠENJE
Gašper, Miha, Boltežar Župnišče 10.00

18.00
Po namenu (M. Z.)
+ Valentin Arh, 7. obl., SV 15

7. 1.
Četrtek Rajmund Penjafortski, r. Župnišče 18.00 + Minka Kocjanc, SV 56, ob pogrebu

8. 1.
Petek Severin, opat Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Jože Markelj, 3. obl., SV 79

9. 1.
Sobota Hadrijan, papež Župnišče 18.00 ++ Roman in Marija Cvetek, SV 97

10. 1.
NEDELJA

NEDELJA JEZUSOVEGA 
KRSTA

Gregor iz Nise, škof

Župnišče ?
Žp. cerkev ?
Žp. cerkev ?
Župnišče ?

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Frančiška Kovačič
+ Jože, +++ Htorovi in + brat Drago
Popoldanska pobožnost

11. 1.
Ponedeljek Pavlin Oglejski, škof Župnišče 18.00 + Marica Mencinger, po namenu Ceklinovih

12. 1.
Torek Tatjana (Tanja), muč. Župnišče 7.00 + Janez Svoljšak

13. 1.
Sreda Veronika, devica Župnišče 18.00 V čast in zahvalo Svetemu Duhu za 

zdravje na duši in na telesu
14. 1.

Četrtek Malahija, prerok Župnišče 18.00 + Janez Košir

15. 1.
Petek Pavel, puščavnik Župnišče 18.00 + Avgust Doljak

16. 1.
Sobota Marcel, papež Župnišče 18.00 ++ Marija Mikelj in Alma Berce Šuštar, 

ob rojstnem dnevu

17. 1.
NEDELJA

2. NEDELJA MED 
LETOM

Frančišek Saleški, š. c. u.

Župnišče
Žp. cerkev ?
Žp. cerkev ?
Župnišče ?

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Branko Habjan
+ Valentin Žvan, St 39
Popoldanska pobožnost



NEDELJA SVETE DRUŽINE:                                                                                                  27. XII. 2020
 Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu.
 Božična osmina, ki obdaja rojstvo Jezusa Kristusa, je en sam praznik in želi poudariti veličino skrivnosti 
Božjega učlovečenja.
 V četrtek zvečer je DRUGI SVETI VEČER. Pokadili in blagoslovili bomo svoje domove ter prosili Boga 
za obilen blagoslov skozi vse novo leto. Stopite v novo leto mirno in zbrano. Naši predniki so pred vsako 
letnico zapisali črki A. D. ‒ kar pomeni Anno Domini ‒ leto Gospodovo. Naj bo tudi leto 2021 Gospodu 
posvečeno; le tako bo nam v duhovno in telesno korist.
 Na prvi dan leta je praznik ‒ Marija, sveta Božja Mati. Naj nas na nemirnih poteh novega leta spremlja 
mogočna in blaga priprošnja naše nebeške Matere. Začnimo novo leto z mislijo na Boga. Prosimo in molimo 
vsak zase in drug za drugega, da nam Bog podeli svoj blagoslov. Blagoslov je znamenje Božje naklonjenosti 
in ljubezni.  Ne prezrimo zlahka njegove darežljivosti.
 Radi se z mislijo pomudite pri jaslicah. Naj nam jaslice vedno znova in znova pripovedujejo, kako 
neizmerno nas Bog ljubi.
 Lepo pa bi se rad zahvalil vsem, ki ste bodisi s svojim sodelovanjem ali s svojo pozornostjo ali s prijazno 
besedo polepšali in obogatili obhajanje prazničnih dni. Naj vam Bog podeli notranjega miru in veselja ter 
vam z lučjo svoje ljubezni razsvetljuje poti in dni novega leta.
 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. Lepo ste tudi povabljeni k sodelovanju in sooblikovanju sv. maš, ki jih delimo tudi 
na Youtubu.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.

2. NEDELJA PO BOŽIČU:                    3. I. 2021
 Lepo vabljeni, da se pridružite prenosu svete maše na vsak nedeljski in praznični dan. Lepo vabljeni 
tudi k dejavnemu sodelovanju pri njej. Povezavo boste našli na naši spletni strani: martinov.zvon.si.
 V torek, 5. januarja, je tretji sveti večer, ki naznanja prihod svetih treh kraljev in Gospodovo razglašenje 
vsem narodom sveta. Zopet pokadimo in blagoslovimo svoje domove ter skupaj s tremi kralji molimo ob 
jaslicah.
 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Zaradi negotovih razmer, povezanih z virusom Covid 
19, bolnih in starejših ne bom obiskoval. Če pa bi kdor koli želel, da ga duhovnik obišče in mu podeli 
zakramente, naj me, prosim, pokliče.
 Otroci, prosim, ne pozabite oddati svojih adventnih in božičnih darov za svoje prijatelje, ki širom po 
svetu živijo v stiski in pomanjkanju. Vaše darove bomo po misijonski pisarni posredovali tistim, ki so jim 
namenjeni. Na šparovčke napišite ime, priimek in razred.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA:               10. I. 2020

Nedelja, ki je pred nami, je 2. med letom. Na to nedeljo začnemo z molitveno osmino za edinost vseh 
kristjanov. Kako pomembna je edinost v družinah in na vseh drugih področjih skupnega življenja, verjetno 
ni potrebno posebej razlagati. Da bi ohranili edinost ali ponovno pridobili njeno gostoljubje, ne spreglejmo 
moči molitve in z njo povezanega Božjega blagoslova. Več o tem lahko preberete na spletni strani ekumenskega 
gibanja.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

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

PREGLED VERSKEGA ŽIVLJENJA V ŽUPNI-
JI_SREDNJA VAS:

v A. D. 2020 (v oklepaju za leto 2019).
KRSTI: Starši ste prejem zakramenta svetega krs-

ta omogočili in obljubili versko vzgojo:
55 otrokom (lani 41); 26 (27) dečkov, 29 (14) 

deklic. Od tega je bilo 13 (16) otrok iz naše župni-
je: 9 (8) dečkov in 4 (8) deklice. Iz cerkveno urejene 
družine sta bila 2 (4) otroka; 11 (12) pa od cerkveno 
neporočenih staršev.

Opažamo, da se mladi starši za krst svojih otrok 
vse bolj poredko odločajo.

Vsem staršem želimo obilo poguma in dobre vol-
je, da bi svoje otroke tudi versko vzgajali, predvsem 
z zgledom svojega krščanskega življenja. To je tudi  
obljuba, ki so jo izrekli pri krstnem obredu in zakra-
mentalni poroki. Botri morajo biti zgled in verska 
opora otroku (in tudi staršem), zato more biti boter 
le tisti, ki sam živi povezan z Bogom in Cerkvijo, ki 
je Kristusovo skrivnostno telo. Ob tem postane ra-
zumljivo, da ne more biti boter tisti, ki zavrača ali 
opušča katerega od zakramentov (spoved, obhajilo, 
nedeljska maša, sv. zakon ...), oz. ne moli, saj bi bil 
bolj ovira kot pa opora na poti vere. Prav je, da smo 
pošteni do Boga, do sebe in do bližnjih!

POROKE: V letu 2020 so sveti zakon sklenili:
5 parov (12) in s tem povabili Boga v svoj odnos 

in ga tako »gradili na skalo«. Štirje pari so se prišli 
v našo župnijo poročit od drugod (8). Nizko število 
porok je, žal, tudi znak nevere in izrivanja Boga iz 
osebnega življenja, morda tudi zanašanja le na svo-
je sposobnosti. Krščanski zakon je podoba ljubez-
ni Jezusa do Cerkve (do nas) in zato Bogu hvala za 
vse, ki z življenjem v zvestobi pričujete Zanj, ki je 
Ljubezen in tako jo posredujete naprej. V primerih, 
ko so se starši po več letih odločili tudi za cerkveno 
poroko, so otroci pozakonjeni. Marsikateri zakon se 
da urediti, če je dobra volja. Vedno se lahko oglasite 
pri svojem duhovniku.

POGREBI: S krščanskim pogrebom smo se 
poslovili od:

18 župljanov (lani 22): 3 (10) moški in 15 (12) 
žensk. Povprečna starost umrlih je: moški 92 (81) let 
in ženske 87 (87) let. Previdenih za odhod v večnost 
(sv. spoved, sv. maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 17 
(20) rajnih; 0 (2) pa neprevidenih, ... Letos smo lah-
ko zadovoljni, sicer pa je bilo v prejšnjih letih samo 
nekaj neprevidenih zaradi nagle smrti. Ker ne vemo 
ne dneva ne ure, se varujmo odlašanja.

Starejši in bolniki (če ne morejo več v cerkev) so 
najlepše pripravljeni, če jih za prvi petek obiskuje 
duhovnik. Sam se bom pri vas z veseljem oglasil, če 
me boste pred prvim petkom poklicali. Varujmo in 
ogibajmo se temnih misli, da bi ne bil vzrok smr-
ti samomor. Obup je velik greh. Če nas obletavajo 
temne misli, pojdimo hitro k spovedi, da nas ozdra-

vi Božji Zdravnik. Ko se nekdo preseli v večnost, je 
prepozno za katerikoli zakrament, vedno pa je čas in 
priložnost za molitev. Bolniško maziljenje je zakra-
ment ozdravljenja in ne umiranja. Prejemati zakra-
mente zato pomeni upati v življenje – v zemeljskem 
in večnem življenju.

OBISK NEDELJSKE MAŠE in OBHAJILO: 
Povprečno se nas pri nedeljski sv. maši zbere:

 390. Od tega približno 100 moških, 250 žensk, 
40 otrok.

Žal obisk nedeljskega bogoslužja iz leta v leto 
vztrajno pada. Starejši (redni nedeljniki) stopajo 
na pot večnosti, mladim pa srečanje z Bogom ob 
nedeljah na žalost ne pomeni veliko. Ne smemo pa 
pozabiti, da kristjan, ki po lastni krivdi v nedeljo ali 
zapovedan praznik ni pri sveti maši, smrtno greši, 
in če ni bil pri spovedi, ne sme pristopiti k obhajilu 
(glej KKC člen 2181). Še zlasti glede nedeljske maše 
velja stari rek: OHRANI RED IN RED BO OHRA-
NIL TEBE. K redu spada tudi to, da se, če je le mog-
oče, udeležujemo maše v domači župniji. To je tudi 
stvar pravičnosti. Kakor je lepo, da smo pri nedel-
jskem obedu v domači družini, tako je prav, da smo 
pri evharističnem slavju v domači župniji. Za obisk 
drugih župnij je še dosti ostalih priložnosti.

Obhajil je bilo razdeljenih približno 15.000. Varu-
jmo se, da ne bomo obhajila prejemali nepriprav-
ljeni, brez posvečujoče milosti, v smrtnem gre-
hu. Trudimo se, da bomo Božje zapovedi in nauk 
Cerkve jemali resno, ker nam jih Bog daje predvsem 
zato, da bi bili srečni. Greh ne prinaša sreče, ampak 
razdira prijateljstvo z Bogom in ljudmi. K obhajilu 
gremo lahko dvakrat na dan, če smo dvakrat pri 
sveti maši. Vedno lahko tudi prosite za zakrament 
svete spovedi, ki obnavlja prijateljstvo z Bogom in 
srcu vrača mir in veselje.

Obhajilo je Jezus sam, ki se nam podarja. Varujmo 
se nedopustne prakse, da bi nepripravljeni pristopali 
k sv. obhajilu (npr.) ob pogrebih ali za praznike.

Za prve petke duhovnik prinese obhajilo osmim 
bolnikom. Še drugim bolnikom in ostarelim omog-
očite srečanje z duhovnikom in po njem z Bogom.

VEROUK: Veroučno šolo obiskuje:
121 otrok. Pri  prvem obhajilu je bilo lani (2019) 

21 otrok (10 dečkov in 11 deklic), leto prej 17 otrok 
(12 dečkov, 5 deklic). Zelo žalostno in zaskrbljujoče 
je, da že skoraj dve tretjini otrok iz veroučne šole ne 
hodi redno k nedeljski sveti maši. Toda jedro prob-
lema ni pri otrocih, ampak pri starših. Radi molimo 
drug za drugega in si pomagajmo na poteh zemel-
jskega življenja, ki v sebi že skriva prvine večnosti. 
Drug drugemu pomagajmo na poti vere, ki edina 
zagotovo odpira vrata večnega življenja in po Mariji 
vodi k Jezusu.

Ker je vsak zakrament velik Božji dar, se moramo 
varovati vsake preračunljivosti (primerjaj Mt 25, 14-30).

VERSKI TISK:
Ohranite zvestobo verskemu tisku. Še vedno velja ugotovitev, da človek, ki veliko bere, tudi veliko ve in ima 

urejene misli. Branje nas ohranja miselno sveže. Zato ostanimo zvesti verskemu tisku ali se na novo naročimo 
nanj. Zlasti mlajše družine in mladi.


