
Glasilo župnije Srednja vas
v Bohinju 

Prosi za nas!Sveta Marjeta!

Nedelja, 17. I. 2021Leto XXI. številka 8
2. NEDELJA MED LETOM

PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM
Jn 1,35-42

   Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se 
je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj je 
rekel, in odšla za Jezusom.

Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« 
Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in 
bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je 
okrog desete ure.

Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat 
Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel: »Našli smo 
Mesija« (kar pomeni Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj 
in rekel: »Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (kar pomeni Peter).

18. 1.
Ponedeljek Marjeta Ogrska, red. Žup. cerkev 18.00 Za zdravje

19. 1.
Torek Suzana, mučenka Župnišče 7.00 ++ Rozka Repinc in Minka Beznik,

po namenu Ivanke Gašperin
20. 1.
Sreda Fabijan in Boštjan, muč. Župnišče 18.00 Za Božji blagoslov

21. 1.
Četrtek Neža, devica in mučenka Župnišče 18.00 + Minka Odar (Frjanova), ob pogrebu

22. 1.
Petek Lavra, devica Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Janez Sodja, ob pogrebu

23. 1.
Sobota Henrik, duhovnik Župnišče 18.00 +++ Grabnarjovi, J 12

24. 1.
NEDELJA
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LETOM

Frančišek Saleški, škof

Župnišče
Župnišče
Župnišče
Župnišče

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
++ Cilka in Janez Sodja, Č 26
++ Rozka Frelih, 3. obl., in Anica Torkar, 16. obl.
Popoldanska pobožnost

25. 1.
Ponedeljek Spreobr. apostola Pavla Žup. cerkev 18.00 Po namenu

26. 1.
Torek Timotej in Tit, škofa Župnišče 7.00 Za srečno zadnjo uro (Brumec)

27. 1.
Sreda Angela Merici, red. ust. Župnišče 18.00 ++ Alojzij in Marija Berce

28. 1.
Četrtek Tomaž Akvinski, c. u. Župnišče 18.00 Za zdravje

29. 1.
Petek Julijan ubogi, spokornik Župnišče 17.30

18.00
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+++ Ravnik, Jereka

30. 1.
Sobota Martina, mučenka Župnišče 18.00 +++ Sajmanovi, SV 16

31. 1.
NEDELJA
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Janez Bosco, red. ust.

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

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Frančiška Kovačič
+ Minka Odar (Frjanova)
Popoldanska pobožnost

1. 2.
Ponedeljek Pavlin Oglejski, škof Žup. cerkev 18.00 Za Božji blagoslov in Marijino varstvo

2. 2.
Torek

Jezusovo darovanje- 
svečnica Župnišče 10.00

18.00
Po namenu (M. Z.)
+ Minka Kocjanc, SV 56, za god

3. 2.
Sreda Blaž, škof Župnišče 18.00 + Ivan Preša

4. 2.
Četrtek Leon, mučenec Župnišče 18.00 + Janez Sodja, 30. dan

5. 2.
Petek Agata, dev. in muč. Župnišče 18.00 V čast angelom varuhom, SV 114A

6. 2.
Sobota Doroteja, mučenka Župnišče 18.00 + Mirko Jeršič, Č 69

7. 2.
NEDELJA
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Koleta, redovnica

Župnišče
Žp. cerkev ?
Žp. cerkev ?
Župnišče ?

7.00
8.30

10.00
14.00

Za farane in dobrotnike
+ Anton Frelih, SV 81
+ Albin Kunavec in +++ starši, St 18
Popoldanska pobožnost

NAŠ PRAVI DOM
 Na začetku Janezovega evangelija smo 
tudi mi, skupaj z radovednima učencema, 
povabljeni k Jezusu, s povabilom, ki jima 
je bilo izrečeno: »Pridita in poglejta!« Sicer 
pa na drugačen način, kot je bilo takrat 
učencema dano iti na kraj, kjer je stanoval, 
se pravi na njegov dom. Za nas, ki imamo 
pred seboj ves evangelij, velja približati se 
Jezusu, ki nas v svojem poslednjem govo-
ru vabi domov, v hišo svojega Očeta, kjer 
je pripravljeno mnogo bivališč. Jezusu se 
bližati, da bi ga bolje spoznali, pomeni, 
bližati se »Očetovi hiši«. Se pravi Očetovi 
ljubezni, v kateri Jezus prebiva.

    Za Jezusova učenca je rečeno, da sta 
tistega dne ostala z Jezusom na njegovem 
domu. Za nas pa priti k Jezusu in pri njem 
ostati dobiva nov pomen. »Dejanje hoje za 
Jezusom«, ki sta ga storila učenca, pome-
ni prvi korak k veri v Kristusa, kateremu 
sledi dejanje »ostajanja« s Kristusom, ne 
samo enega dne, marveč trajnega bivanja 
v skupnosti z Njim, piše Schnackenburg.
   Pred svojim odhodom na pot trpljen-
ja, smrti in vstajenja je Jezus spet vabil 
učence, naj ostanejo z njim, v njegovi 
ljubezni: »Ostanite v moji ljubezni! Če 
boste spolnjevali moje zapovedi, boste os-
tali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz 



2. NEDELJA MED LETOM:                                                                               17. I. 2021
 Svete maše bomo v tem tednu obhajali po oznanjenem razporedu.
 Ob ponedeljkih je sveta maša v cerkvi. Čeprav je cerkev velika, upoštevajmo predpisana navodila za 
preprečevanje širjenja okužb.
 Z današnjo nedeljo začnemo molitveno osmino za edinost vseh kristjanov. Da bi ohranili edinost ali 
ponovno pridobili njeno gostoljubje, ne spreglejmo moči molitve in z njo povezanega Božjega blagoslova. 
Naj molitev utrdi tudi edinost v naši družinah in naši župniji.

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

 Med tednom se lahko svete maše udeležite tisti, ki ste darovali za mašni namen.
 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.
 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.
 DAR ZA SEDEŽNINO. Lahko prinesete dar za sedežnino ‒ po navadi je to 20 evrov. Bog povrni za 
vaš dar!
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ob slovesu od Kocjanc Marije - Špančeve Minke, so sosedje darovali večjo vsoto za cerkvene prte. Bog 
povrni vsem skupaj in vsakemu posebej.
 Ostanimo povezani v molitvi!

3. NEDELJA MED LETOM:                24. 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.
 Jutri bomo obhajali praznik spreobrnjenja apostola narodov, apostola Pavla. Sklenili bomo tudi 
molitveno osmino za edinost vseh kristjanov. Še naprej pa bomo radi molili drug za drugega in tako 
utrjevali prijateljske vezi. V ponedeljek je sv. maša v župnijski cerkvi.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

4. NEDELJA MED LETOM:                     31. I. 2021
 Lepo vabljeni k sooblikovanju naših nedeljskih bogoslužij. Nedelja je dan Jezusovega vstajenja, zato se 
še posebej potrudimo za srečanje z Njim. Da bi v teh spremenjenih okoliščinah vero ohranili in jo utrdili, si 
moramo dejavno prizadevati. Sodelovanje pri župnijskem bogoslužju je lepa priložnost za to. Lepo vabljeni!
 V torek, 2. februarja, je praznik Jezusovega darovanja v templju ‒ svečnica. Ta praznik nam sporoča, da 
se je sam Božji Sin povsem podredil Očetovi volji in nam na tak način dal zgled upoštevanja in izvrševanja 
Božje volje. Potrudimo se, da bomo še bolj molili in spremljali bogoslužje. Na ta dan blagoslavljamo sveče.
 V sredo je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Na ta dan delimo blagoslov sv. Blaža, ki nas varuje pred 
boleznimi grla in vsakega drugega zla.
 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Če bi kdo od bolnih ali starejših želel, da ga obiščem, naj 
me, prosim, pokliče. Vedno sem tudi na voljo za sv. spoved. Pokličite me in se bomo dogovorili. Kljub 
spremenjenim okoliščinam se varujmo, da ne bi lahkomiselno ali z velikim grehom pristopali k sv. obhajilu.
 Pregovor pravi: »Čuvaj red in red bo čuval tebe.« Starše prosim, da pomagate otrokom osvojiti red tudi 
pri domačih veroučnih nalogah. Tudi zato, da se bomo ognili slabi volji in odvečnim besedam.
 Če se bo zdravstvena situacija spremenila, bomo oznanila dopolnili z aktualnimi in ažurnimi obvestili.
 Ostanimo povezani v molitvi!

Ob pogrebih ste lepo naprošeni, da namesto za cvetje in sveče darujete za 
potrebe naših cerkva ali za druge dobrodelne namne. Bog vam povrni vidne 

darove z nevidnimi milostmi!

spolnil zapoved svojega Očeta in bivam 
v njegovi ljubezni« (Jn 15,11). Učenci naj 
bi rasli iz njega, kot poganjajo mladike iz 
debla vinske trte. Popolnoma naj bi bili 
prepojeni z Njegovim Duhom.
     Ko se torej danes želimo približati Je-
zusu, velja pomisliti na to, da na primer 
ne bi bilo dovolj potovati v Sveto deželo, 
na kraje, kjer je Jezus živel. Ne bi bilo do-
volj prebrati evangelije ali jih celo radov-
edno preučevati. Pač pa pomeni »obiskati 
Jezusa na njegovem domu«, usmeriti se k 
Njemu kot k vse osvetljujoči Luči; izkusiti 
ob Njem zanesljivost upanja, osmišljenost 
delovanja in vztrajnostno moč. Pomeni 
najti v Jezusu svoj trdni kraj odrešenega 
življenja; pomeni najti v Njem svoj dom.
    Jezusu se bližamo, ko se z Njim isti-
mo z vsem svojim življenjem in za vedno. 
Za našo družbo očitno velja, da postaja 
vedno bolj »mobilna«, razgibana. Ljudje 
hitreje menjajo domove, kot so to počeli 
nekdaj; tudi pri nas, 
ne samo v Ameri-
ki. Hitreje menjamo 
službo in se lotimo ra-
zličnih nalog. Pred tel-
evizijskim zaslonom 
morda pokukamo v 
nešteto programov, 
a se v nobenem ne 
znajdemo. Ob vsej 
provizoričnosti stvari, 
ki se vrste pred naši-
mi očmi, pri vseh po-

tovanjih v različne kraje, pri vsej pisani 
ponudbi pa si v svoji duši človek zaželi 
osnovne trdnosti, urejenosti in seveda 
obvezujoče osmišljenosti.
  V mnogih izkušnjah in doživetjih, o kat-
erih govore naše življenjske zgodbe, nam 
je vsem lahko poučna biblična zgodovi-
na izvoljenega ljudstva. Na svoji poti je 
to ljudstvo bilo vedno znova postavljeno 
pred izziv: bo ostalo zvesto edinemu 
Bogu ali se bo izživljalo v češčenju ma-
likov in poganskih bogov? Bo ostalo njih 
srce razdeljeno ali pa bo Gospoda ljubilo 
z vsemi močmi, z vso dušo, vsem mišljen-
jem ...?
  Verovati za učence pomeni odgovoriti 
na Jezusovo vabilo, da ostanemo v njegovi 
ljubezni, v Njem. Vedno najti v Njem svoj 
dom: trdnost, toplino, moč.
Vse do tistega zadnjega vabila, da za 
vedno vstopimo v bivališče, ki nam ga je 
pripravil Oče.


