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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju
PA RAVNO ZDAJ …
Poznate občutek, ko ste sredi prazničnega družinskega kosila s čudovito in z okusno hrano, pa nenadoma pozvoni zvonec in na obisk pride sodelavec? Takrat po navadi zavzdihneš: »Pa lih zdaj!«
Tudi na poti se ti med pomembnim telefonskim pogovorom lahko zgodi, da se ti v
trenutku sprazni baterija. In takrat si rečeš: »Pa lih zdaj!« Dajmo še kak primer: »Pa lih
zdaj je moral dež začeti, ko bi šel lahko delat na vrt!« »Pa lih zdaj je moralo to vmes
priti, ko imam dovolj drugih stvari!«
Ko otroka pošlješ v trgovino, se začne izgovarjati: »Zakaj prav jaz?« Ko te v službi
doleti, da moraš delati za novo leto, si misliš: »Zakaj prav jaz?« Mati po kosilu utrujena pospravlja posodo: »Zakaj moram ravno jaz to pospravljati, saj imam moža in tri
velike otroke, ki bi mi lahko pomagali.«
Se najdete v vsem tem? Se tudi vam kdaj zgodi, da se v vaše življenje vrine »lih
zdaj« in da se sprašujete: »Zakaj ravno jaz?« Če se vam postavljajo takšna vprašanja,
to pomeni, da ste normalni in da v vaše življenje vstopa Bog. Naj vam pokažem, da
Bog vstopa takrat, ko mi mislimo, da ga ne bi bilo treba. In ob njen smo tudi izbranci.
Ko je bila Marija tik pred porodom, je prišel ukaz cesarja Avgusta, da se morajo
vsi popisati. Ker je bil Jožef po svojih prednikih iz Davidove rodbine iz Betlehema, sta
morala Marija in Jožef na pot. Prepričan sem, da je bilo v njunih glavah polno vprašanj: »Pa ravno zdaj, pa lih zdej!« In Jezus je bil rojen v Betlehemu.
Poglejte, Bog se ne rojeva takrat, kadar mi mislimo, da bi bilo najbolje zanj. Bog se rojeva takrat, kadar on misli, da je najbolje za nas. Rodi se vedno v hlevčku, v katerem ni preveč pospravljeno, ni vse na svojem mestu in v katerem je vedno neka stiska. Ta hlevček je
naš srček. Naše življenje. Ja, dragi bralec, bralka! »Lih zdej« sprejmi Boga v svoje srce in ne
čakaj na pomlad. Prav tebe Bog ljubi in želi, da se v tebi rodi, da spremeni tvoje življenje.
Ja, spoštovani, ravno zdaj, ko mislimo, da
Boga ne potrebujemo, on prihaja, da ga
sprejmemo v svoja srca. Ja, prav v tebi se
želi roditi, čeprav misliš, da si tako grešen,
da te Bog ne mara. Ali mislite, da si bo Bog
izbral kraj rojstva po lepoti in bogastvu?
Bog se bo rodil tam, kjer mu bomo dovolili. Ko se je Jezus rodil pred dva tisoč leti,
so ga medse sprejeli pastirji in mu ponudili svoj hlevček. Drugje je bilo vse polno in
zanj ni bilo prostora.

Dajmo Jezusu prostor, dovolimo, da se rodi v nas. Nato pa se mu zahvalimo, da se želi
roditi prav zdaj in prav v nas.
Spoštovani, vsem želim, da bi se v božičnih praznikih v vaših hišah rodil Bog miru, ljubezni in razumevanja. Leto 2019 pa naj bo polno dobre volje in poguma!
SVETE MAŠE – večerne maše ob 18.00, ob nedeljah in praznikih pa ob 18.30.
24. 12. Ponedeljek

18.00 žup. cer.

+Marija Dobravec, po namenu Zgornji Medjevi

25. 12. Torek
BOŽIČ

24.00 žup. cer.
24.00 sv. Janez Krs.
7.00 župnišče
10.00 žup. cer.
16.00 dom
18.30 Stara Fužina
7.00 župnišče
10.00 žup. cer.
18.30 Stara Fužina
7.00 župnišče
10.00 dom
18.00 župnišče
18.00 župnišče
7.00 župnišče
10.00 žup. c.

5. 1.

Sobota

18.00 župnišče

6. 1.

Nedelja ‒
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
(Nabirka za
župnijo.)
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
17.30 St. Fužina
20.15 KOMNA

+Minka Jeromova, po namenu Bajtnikovih
+Barbara Cvetek in +Ukčevi
Za farane
+In živi družine Grušovnik
+Marija Dobravec, po namenu Johane Mlakar
+Štefka Urh, SF 129
+Milan Hodnik, po namenu družine Hajdič
+Marija Dobravec, po namenu Bajtnikovih
+Vorenčeve, Studor 21
Za zdravje
Po namenu
+Stanko Mikelj, Č58
+Stanislav Rainer, obl. Č49
Za farane
+V zahvalo za 10 let delovanja doma sv. Martina
+Milan Hodnik, po namenu Ozmec
+Valentin Štros in sin Tinko Štros SF 96, po namenu Elice
V zahvalo za uspešno leto 2018
+Milan Hodnik, po namenu brata Draga z družino
+Roman in Marija Cvetek
+Suhelnove SF 195
+Marija Urh in +Marovtove, Studor 10b
Po namenu
Po namenu
+Mama in oče Ivan in Marija Zupanc, za rojstni dan, po
namenu Podlipnjak
+Jani Alič
+Anton Frelih SV 81
Za farane
+Valentin Arh (SV 15)
+Rihtarjevi (SF76)
Za vse rajne v letu 2018

18.00 Jereka
18.00 St. Fužina
18.00 župnišče
7.00 župnišče

+Janez Kocjanc, Boh. Bistrica
+Julijana in Janez Urh, SF 140
+Jože Markelj, 1. obl.
Za družine naše župnije in vse otroke

26. 12. Sreda
ŠTEFANOVO
27. 12. Četrtek
28. 12. Petek
29. 12. Sobota
30. 12. Nedelja
– SVETA
DRUŽINA

18.30 St. Fužina
31. 12. Ponedeljek
10.00 žup. cer.
1. 1.
Torek
7.00 župnišče
MARIJA, BOŽJA 10.00 žup. cer.
MATI
18.30 St. Fužina
2. 1.
Sreda
18.00 župnišče
3. 1.
Četrtek
7.00 župnišče
4. 1.
Petek
10.00 dom
18.00 župnišče

7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.

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

11. 1.
12. 1.
13. 1.

Petek

10.00 Dom
18.00 župnišče
Sobota
18.00 župnišče
Nedelja
7.00 župnišče
JEZUSOV KRST 10.00 žup. c.
(Nabirka za
18.30 St. Fužina
župnijo.)

Po namenu
+Anton
+Alojz Gartner, 1. obl.
Za farane
+Za vse krščene v letu 2018
+Tinčkove (SF 128)

SPOVEDOVANJE: Zdaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi. V
njej sem na voljo vsako nedeljo od 9.00 do svete maše in po vsaki sveti maši. Lahko
tudi po dogovoru.
Vsak petek ob 17.30 imamo v župnišču čaščenje Svetega Rešnjega telesa. Molili
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.
24. 12.: OTROŠKA POLNOČNICA. Ob 18.00 bo slovesna sveta maša. Ta maša je namenjena vsem mladim družinam, otrokom in tistim, ki ne morejo k polnočni sveti maši.
Ob 23.30 bomo v župnijski cerkvi začeli božičnico, ki jo bodo izvajali naši mladinci. Opolnoči pa bo slovesna sveta maša, imenovana polnočnica. Ena polnočnica
bo v župnijski cerkvi. Prav tako pa bo polnočnica tudi v cerkvi svetega Janeza Krstnika, ki jo bo daroval p. Lojze Markelj.
25. 12.: slovesni praznik Jezusovega rojstva. Svete maše so po nedeljskem urniku. Ob 16.00 je sveta maša v domu svetega Martina.
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.
28. 12.: ob 19.00 bomo imeli v župnijski cerkvi svetega Martina koncert Triglavskih rožic z gosti Garažni decet. Vabljeni!
30. 12. nas bo obiskal nadškof dr. Stanislav Zore. Ob 10.00 bo imel slovesno sveto mašo ob 10-letnici doma svetega Martina. Dom svetega Martina je naš skupni
ponos. Povabljeni so tudi vsi prejšnji duhovniki, naši bohinjski rojaki. Vabljeni ste
vsi vi, dragi Bohinjci, da se udeležite te slovesnosti. Po maši bo še slavnostna akademija. Zelo bo slovesno. Vabljeni!
31. 12. bomo ob 10.00 v župnijski cerkvi s sveto mašo sklenili staro leto.
6. 1. bo nočni pohod na Komno. Ob 20.15 bo v koči na Komni sveta maša. Lepo
vabljeni.
13. 1. bo nedelja Jezusovega krsta. Pri 10. sveti maši bomo blagoslovili vse otroke. Posebno vabljene družine, ki ste dale svoje otroke krstiti v letu 2018.
Obisk družin in blagoslov jaslic. Po nekaterih krajih v Sloveniji imajo običaj, da družine ali posamezniki pokličejo župnika na dom, da jim blagoslovi družino in dom. Gre za
kratko srečanje in skupno molitev. Če želite, da se oglasim pri vas, me lahko pokličete.

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

VERSKI TISK: Vabim vas, da se naročite na verski tisk. Menim, da naj bi
bilo vsako gospodinjstvo naročeno vsaj na en verski časopis ali revijo. To nas
povezuje s širšo Cerkvijo, nas izobražuje o naši veri, nam daje duhovne spodbude itn. Tudi župnija z veseljem priskoči na pomoč pri plačilu naročnine, če
ste v stiski. Vabim vas, da bi se vas čim več na novo naročilo na Družino, Ognjišče, Prijatelja itn. Spodaj prilagam cenik letnih naročnin. Naročite se lahko
pri meni ali pa pri raznašalcu verskega tiska.
Tednik Družina: 88,4 EUR (letna naročnina)
Mesečnik Ognjišče: Letna naročnina za naročnike pri župnijskih uradih je
33,50 €, za naročnike po pošti 34,30 €.
SEDEŽNINA: V naši župniji je lepa navada, da farani prispevajo »sedežnino« za »rezervacijo« sedeža v klopi, v kateri sedijo med mašo. Tudi letos zbiramo prispevke za sedežnino, ki znaša 20 evrov. Hvala za vaš dar. Lani smo s
prispevki sedežnine nabavili nove klopi v župnijski kapeli.

SMEH PRIPOROČAM

V petek ob 19.00 bodo otroci
z oratorija v župnijski avli
uprizorili Shakespearovega
Hamleta. Župljani ste vabljeni,
da se udeležite te tragedije.

POBARVANKA ZA TA PRIDNE

Drage gospe, ne pozabite
na dobrodelni sejem! To je
odličen način, da se znebite
vseh tistih neuporabnih stvari,
ki vam jemljejo prostor v
stanovanju. Pripeljite svoje
može.
V torek zvečer bo v župnijski
avli večerja na osnovi fižola.
Sledil bo koncert.
Župnik bo prižgal svojo svečo
pri oltarni sveči. Ministrant
bo prižgal svojo svečo pri
župnikovi, potem se bo obrnil
in prižgal vse vernike v prvi
vrsti.
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

