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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju
Pridi, Gospod Jezus, pridi!«
Prvi kristjani, ki so s tem pobožnim klicem zaključevali svoje molitve, so pričakovali. Pričakovali Gospodov prihod. Dobro so vedeli, da mora priti, četudi niso vedeli
za čas prihoda. Zato so živeli nenehno pripravljeni na Gospodov prihod.
Vse moje življenje – kot je življenje vseh ljudi – je le pričakovanje. Tudi jaz moram pričakovati Njega, ki bo prišel, mojega Gospoda. Prišel bo, zanesljivo!
S kakšno gotovostjo so spraševali Modri po novem kralju, ki se je rodil. Prišli
so ga obiskat tako daleč, s tolikimi težavami. Vsekakor so ga želeli najti. Prinesli so
mu darila in na vsak način so mu jih hoteli izročiti. Kje je? Vprašanje je obšlo ves
Jeruzalem, krožilo je od ust do ust. Glas je prišel v Herodovo palačo in prestrašil tirana. Zbal se je, da mu nekdo ogroža prestol. Okrutni samozvanec ga ne bi nikomur
prepustil. A kje se je rodil zakoniti kralj Judov?
Modri so vztrajali s povpraševanjem. Niso hoteli odnehati. Prišli so, da bi ga
počastili. Zvezda, ki jih je vodila, je izginila. A so bili vseeno
prepričani, da niso žrtve utvare. Morali so ga najti. Ni jim bilo
mar, če so se jim mnogi posmehovali. Nič jim ni vzelo poguma.
Še naprej so spraševali: »Kje je?«
Oh, ko bi jaz tako iskal Jezusa! Tako vztrajno spraševal po
njem s tako sveto trmo, ki je nič ne ustrahuje in ji ne vzame
poguma. Vendar zlahka odneham, ko še ni odgovora, ali pa je
nejasen, skrivnosten …
Jezus se skrije, da bi ga iskali, da preizkusi mojo zvestobo in vztrajnost. Kakor se je skrila zvezda, da bi preizkusila
Modre. Spraševali so še naprej, iskali in prizadevno vztrajali. Končno je prišel jasen
odgovor: »V Betlehemu je, v Judeji.«
Če iščem Jezusa, ga bom našel. Če ga vztrajno kličem, bo prišel k meni. Iskati
je treba nenehno. Ne se prepustiti malodušnosti, če pride do zamude. Zvezda se
skrije, pa se bo spet pojavila. Preizkušnja je morda dolga, vsaj meni se zdi. A se
bo končala, zvezda bo vnovič zasijala in osvetlila mojo pot, kakor je kazala smer
Modrim, da so prišli do hišice z Jožefom, Marijo in Jezusom.
V času preizkušnje in zapuščenosti sta nujni vztrajnost in zaupanje, dokler se
Jezus skriva. Iskati, vpraševati, vztrajati v molitvi! Zvezda se bo zopet pojavila. Kakor
so se razveselili Modri ‒ ko so našli Jezusa – tako se bo razveselilo tudi moje srce
ob njegovem prihodu.
Adventni čas je ta čas, iskanje in pričakovanje. Biti ponižen in vztrajen. Ne dovo-

lite, da naše poglede kdo odvrne od iskanja. Veseli december je priložnost iskanja Boga
in nič drugega. Premislite pri sebi, kaj vas notranje bolj pogreje? Stati ob »štantih« z
vinom v roki ob glasni družbi ali v toplem domačem zavetju s svojimi najbližjimi, s katerimi živiš takšen, kakršen si v resnici.
Spoštovani! Želim vam, da bi se novorojeno Dete rodilo v vaših srcih! V vašem domu.
Ne bojte se, če je kot v »štali«. On ne gleda na to, kakšen je prostor njegovega rojstva,
ampak gleda na to, da ima prostor. Torej, ne glede na to, kakšni ste, kakšen je vaš status
… Bog se želi naseliti v tebi, v vas! Dovolite mu!
SVETE MAŠE ‒ večerne maše ob 18ʰ, ob nedeljah in praznikih pa ob 18.30
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek

(Nabirko oddamo.)

18.00 Jereka
18.00 St. Fužina
18.00 župnišče
7.00 župnišče
10.00 Dom
18.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.00 župnišče
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

10. 12.
11. 12.
12. 12.

Ponedeljek
Torek
Sreda

18.00 Jereka
18.00 St. Fužina
18.00 župnišče

13. 12.
14. 12.

Četrtek
Petek

Sobota
9. 12.

15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 1.
22. 12.
23.12.

Nedelja – 2.
ADVENTNA

7.00 župnišče
10.00 dom
18.00 župnišče
Sobota
18.00 župnišče
7.00 župnišče
Nedelja ‒
10.00 žup. c.
3. ADVENTNA
(Nabirka za župnijo.) 18.30 St. Fužina
Ponedeljek
18.00 Jereka
Torek
18.00 St. Fužina
Sreda
18.00 župnišče
Četrtek
18.00 župnišče
Petek
10.00 Dom
18.00 župnišče
Sobota
18.00 župnišče
7.00 župnišče
Nedelja
10.00 žup. c.
4. ADVENTNA
(Nabirka za župnijo.) 18.30 St. Fužina

+ Užmanovi in v dober namen (Č 18)
+ Milan Hodnik, po namenu Urhovih in Čemažarjevih
+ Alojz Vončina (2. obl)
Za zdravje.
Po namenu.
+ Hrvatovi (SV 76)
+ Franci in Francka Stare
+ Marija Hribar in Janez Hribar (J 26) in vsi + Zdarjevi
Za farane.
+ Frančiška in Martin Štros (SF 216)
+ Milan Hodnik, 30. dan
+ Ana Iskra (J 35)
+ Niko Mlakar, po namenu Čeponovih
+ Anton Stare in vsi + Stareči
+ Lucija Cosič (SV 45)
+ Šoštarjevi in Štefanovi (Č)
Po namenu.
Za žive in pokojne Petričeve (Studor 1)
+ Franc Grm (SV 51)
Za farane.
+ Matjaž in Janez Gartner
+ Jože Hodnik (SF 135)
+ Marija Dobravec, po namenu Vazarjevih
+ Ivanka in Frenk Pekovec (Studor 21)
+ Kocjanc (SV 56)
Za družine naše župnije in vse otroke.
Po namenu.
+ Janez Smukavec, obl.( J 4)
+ Rozka Zupan (Č 50)
Za farane.
+ Dimnik
+ Miroslav Zalokar (SF 192)

Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni d

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.
5. 12 in 7. 12 bom obiskal vse bolne in ostarele v naši župniji.
8. 12. praznik Brezmadežne: pri večerni sveti maši bomo imeli blagoslov ministrantov. Naša župnija se lahko pohvali z velikim številom mašnih strežnikov. Po
maši bomo imeli zanje simpatično pogostitev.
Božična devetdnevnica: s 17. 12. pričnemo z Božično devetdnevnico. Vsak večer
po sveti maši bomo imeli procesijo z Marijo. Vabljeni vsi! Otroci bodo še posebno
dobrodošli!
21. 12. bom obhajal vse bolne in ostarele v naši župniji pred božičnimi prazniki.
Če je kdo med vami bolan in bi rad prejel zakramente, naj me pokliče.
24. 12.: OTROŠKA POLNOČNICA. Ob 17.30 bo božičnica, ki jo bo pripravil naš
otroški pevski zborček Angelčki. Ob 18 ͪpa bo slovesna sveta maša. Ta maša je namenjena vsem mladin družinam, otrokom in tistim, ki ne morejo k polnočni sveti
maši. Ob 23.30 bomo v župnijski cerkvi pričeli z božičnico, ki jo bodo izvajali naši
mladinci. Opolnoči pa bo slovesna sveta maša, imenovana polnočnica.
25. 12.: slovesni praznik Jezusovega rojstva. Svete maše so po nedeljskem urniku.
26. 12.: štefanovo. Svete maše kot ob nedeljah, le večerna bo v Jereki. Po deseti
sveti maši bo tradicionalni blagoslov konj. Konjeniki in ljubitelji te lepe in plemenite živali lepo vabljeni!
28.12.: enodnevni izlet ministrantov in otroškega pevskega zbora v neznano.
Odhod ob 8.00 izpred župnišča in prihod ob 16.00. Cena izleta je 15 evrov (hrana
in prevoz). Otroci naj se prijavijo.

SMEH PRIPOROČAM
Desetletni Poldek pride v gostilno in za komandirjev rojstni dan.
»Kaj pa želite?“ vpraša prodajalka.
naroči viski.
»Viski pa ni za otroke!“ mu reče na- »Leksikon, filozofijo ali kaj lažjega?«
»Lahko je tudi kaj težjega, saj sva
takar. »Tebi lahko dam le mleko ali pa
prišla z avtom.«
sadni sok!«
Poldek prične jokati, natakar pa ga
Učiteljica je vprašala Janezka:
vpraša: »In zakaj zdaj tak jok?«
»Doma so mi rekli, da bom dobil »Koliko otrok je v vaši družini?«
»Šest fantov in vsak ima eno sestro!«
mačka, če bom pil viski.«
»Torej vas je dvanajst!«
»Ne, samo sedem!«
Policista v knjigarni kupujeta knjigo

doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon 041 393 689

POBARVANKA ZA TA PRIDNE

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

