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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

A SE KAJ MOLI?
Moliti vsiljivo, vztrajno, brez sramu!
Ko Gospoda nekaj prosimo, moramo biti pogumni, Bog je prijatelj, ki nam 

lahko da to, kar potrebujemo.
Moli vsiljivo. Prosi vsiljivo. Kot je dodal sveti oče, nas Gospod želi naučiti, 

kako moliti: »Moli se s pogumom, kajti ko prosimo, običajno nekaj potrebujemo. 
Prijatelj je Bog. Je bogat prijatelj, ki ima kruh, ima tisto, kar mi potrebujemo. Kakor 
da bi Jezus rekel: ‚Pri molitvi bodite vsiljivi. Ne utrudite se.‘ A ne utrudite se? Za-
radi  česa? Zaradi prošenj. Prosite in vam bo dano.«

Toda molitev ni »čarovniška palica«. Ne gre 
tako, da mi takoj, ko prosimo, prejmemo; da zmo-
limo dva očenaša, potem pa odidemo. »Molitev je 
delo. Je delo, ki zahteva voljo, zahteva vztrajnost, 
zahteva odločnost, brez sramu. Zakaj? Ker jaz trkam 
na vrata svojega prijatelja. Bog je prijatelj. In s 
prijateljem lahko delam na ta način. Stalna, vsiljiva 
molitev. Pomislimo na sv. Moniko, na primer, koliko let je tudi s solzami molila za 
spreobrnjenje svojega sina. Gospod  je na koncu odprl vrata.«

Neki možakar, delavec, je imel hčerko, ki je bila na koncu življenja. Zdravniki 
mu niso dali nobenega upanja več. On pa se je podal na sedemdesetkilome-
trsko pot do Marijinega svetišča. Ko je prispel tja, je bila že noč in cerkev je 
bila zaprta. On pa je vso noč molil zunaj in prosil Marijo: »Hočem svojo hčerko, 
hočem svojo hčerko. Ti mi jo lahko daš.« In ko se je zjutraj vrnil v bolnišnico, je 
tam našel svojo ženo, ki mu je rekla: »Veš, zdravniki so ji naredili še en pregled. 
Niso si mogli razložiti, kako to, da se je zbudila in prosila jesti. Ni več bolna, dobro 
je, zunaj nevarnosti je.« Ta človek je še kako znal moliti.

Kako pa jaz molim? Pomislimo na mnoge muhaste otroke, kako kričijo in 
jočejo, kadar  kaj hočejo: »Hočem, hočem …« In na koncu starši popustijo. Nek-
do bi se lahko vprašal, če se Bog ne razjezi, kadar počnemo tako. Jezus nam je 
rekel: »Če torej vi, ki ste hudobni, znate dobre darove dajati svojim otrokom, koliko 
bolj bo vaš nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.Je prijatelj, vedno 
daje dobro. Daje še več: jaz te prosim, da rešiš ta problem, on ga reši in pošlje tudi 
Svetega Duha. Razmislimo: Kako molim? Kakor papagaj? Molim s stisko v srcu? Se 
bojujem z Bogom v molitvi, da bi mi dal tisto, kar potrebujem, če je prav? Učimo se 
iz tega evangeljskega odlomka, kako moliti.«
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SVETE MAŠE ‒ večerne maše ob 18ʰ, ob nedeljah in praznikih pa ob 18.30.  
12. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka Za zdravje.
13. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Justina Žvan (SF 187)
14. 11. Sreda 18.00 župnišče + Franc Preželj in starši, obl.
15. 11. Četrtek 7.00 župnišče + Pavel Uršič, po namenu Češnjice
16. 11. Petek 18.00 župnišče + starši Kočar in + Marija Pirc
17. 11. Sobota 18.00 župnišče + Marija in Jože Mikelj (Č 33)
18. 11. Nedelja – 33. 

NEDELJA MED 
LETOM
(Nabirko oddamo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Marija in Janez Sodja (J 40)
+ Martin Konavec, za rojstni dan in god (SF 203)
+ Aufarjovi (SF 162)

19. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + Kuharjovi (Č 41)
20. 11. Torek 18.00 St. Fužina + dobrotniki in sorodniki (SF 24)
21. 11. Sreda 18.00 župnišče + Marjan

 in Milan Langus (Ribčev Laz 132)
22. 11. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
23. 11. Petek 18.00 župnišče + Frančiška Markež, po namenu Klemena
24. 11. Sobota 18.00 župnišče + Jelka Gorjana Štros
25. 11. Nedelja ‒  

34. NEDELJA MED 
LETOM,
Kristus Kralj
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 Jereka
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Frančiška in Frančišek Dolinar, obl. (J 44a)
+ Anton Mikelj (SF 157)

26. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + Arhovi (Č 61)
27. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Antonija Traven, 30. dan
28. 11. Sreda 18.00 župnišče + Blažovi in Zalta
29. 11. Četrtek 7.00 župnišče Po namenu.
30. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Alojz Gartner in Marina, po namenu družine 
Lutman (SV 128)

1. 12. Sobota 18.00 župnišče + iz družine Žmitek (Č 71)
2.12. Nedelja

1. adventna nedelja
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc Stare( SV 90)
+ Slavko Boltar

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.

Vsak petek ob 17.30 imamo v župnišču češčenje svetega Rešnjega telesa. Molili 
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.

V sredo, 21. 11., na predvečer godu svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, 
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vabim vse pevce, zborovodje, organiste in pritrkovalce naše župnije k sveti maši in 
nato na skupno večerjo v gostilno pri Hrvatu. 

Adventni venčki: v nedeljo, 25. 11., boste lahko pri vseh mašah kupili adventne 
venčke, izdelke naše mladine in otrok. Priporočeni dar za venček je 15 evrov. 

Na nedeljo Kristusa Kralja ne bo svete maše v župnijski cerkvi, kajti imeli jo 
bomo ob 10ʰ v Jereki pri sveti Marjeti.

SVETI MIKLAVŽ: Dobri mož, sveti Miklavž, bo najprej obiskal nas Bohinjce, in 
sicer v soboto, 1. 12. Tudi letos bomo imeli lep sprevod s kočijami, angelčki in par-
keljni. Ob 13.30 bo Miklavž v Podjelju pri »Stogilni«, ob 14ʰ v Jereki pri cerkvi, ob 
14.20 v Češnjici na postaji, ob 14.40 v Srednji vasi Pod lipo, ob 15.10 pod Studorom, 
ob 15.40 v Stari Fužini pri gostilni Ančka, ob 16.10 pa bomo pri hotelu Jezero. Čas je 
okviren, ker je vse odvisno od konjev in prometa, zato prosim za potrpežljivo čaka-
nje. Po vaseh ste povabljeni, da pripravite kakšen čaj in piškote za otroke, Miklavža, 
kočijaže, parkeljne in angele. Zahvaljujem se vsem, ki pomagate pri tem projektu. 
Še posebno KS Stara Fužina in KS Srednja vas.

Prižig lučk v Srednji vasi: Naši mladi se organizirajo, da bodo prižgali lučke na 
lipi v Srednji vasi. Lepo ste vabljeni, da se jim 1. decembra ob 19ʰ  pridružite Pod 
lipo. 

ZAHVALA
Ob zahvalni nedelji, ki smo jo praznovali 4. 11. 2018, se vsem zahvaljujem za 

vse dobro, kar ste storili za našo župnijo. Hvala vsem od zvonika, preko kora in vse 
do zakristije. Zahvala krasilkam in čistilkam naših cerkva. Hvala mežnarjem in klju-
čarjem, župnijskemu pastoralnemu svetu, gospe Olgi Rijavec, ki skrbi za spodnje 
župnijske prostore in za lepe rože pred župniščem. Hvala mojima gospodinjama, 
gospema Alenki Jensterle in Marjani Zupanc. Zahvala gospe lektorici, prof. dr. Ma-
riji Cvetek, ki skrbi za urejenost teksta v oznanilih. Zahvaljujem se za vse darove 
in dobrote, ki jih namenite meni osebno in za našo župnijo. Hvala vsem tistim, ki 
velikodušno molite in Bogu darujete svoje trpljenje. Zahvala gre tudi vsem tistim, 
ki pomagate pri obnavljanju in vzdrževanju sakralne kulturne dediščine.

SMEH PRIPOROČAM
Janezek: »Babi, a ti res spiš tako, da 

imaš noge pokrčene?«
Babi: „ »Ja, sinko, tako je.«
Janezek: »Kdaj jih boš pa stegnila?«
Babi: »Ja, zakaj te pa to zanima?«
Janezek: »Oči je rekel:  ‚Samo da se ta 

stara stegne, pa bomo kupili nov avto!‛« 

Gorenjec  sodelavcu razkazuje prav-
kar zgrajeno hišo: kuhinjo, spalnico, 
dnevno in otroško sobo ... 

Potem pa prideta v sobo brez stropa 
in sodelavec vpraša:  »Kaj pa je to? Za-
kaj pa tu ni strehe?« 

»To je pa tuš,« mu pojasni Gorenjec.



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

POBARVANKA ZA TA PRIDNE

Ženska pride v kuhinjo in vidi moža 
z muholovko. 

»Kaj pa delaš?« ga vpraša.
Mož ji odgovori: »Pobijam muhe.«
»In si že kakšno ubil ?«
»Ja, tri samce in dve samici!«

Žena začudeno vpraša: »Kako pa 
veš , katera je samec  in katera sami-
ca?«

On odgovori: »Tri so sedele na pivu 
in dve na telefonu!«


