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ADVENTNI ČAS – ČAS PRIČAKOVANJA
No, v centru Ljubljane 

božično drevo že stoji, pa še 
advent ni. Božično drevo že 
kaže na božič, ki je praznik 
Jezusovega rojstva. Bolj smi-
selno bi bilo najprej postaviti 
adventni venček in nato bo-
žično drevo. Adventni čas je 
zameglil tako imenovani ve-
seli december. Vendar v začet-
ku ni bilo tako. Adventni čas 

je čas štirih tednov pred Jezusovim rojstvom. Posvečen je naši pripravi na rojstvo 
odrešenika. Ta so neke vrste kratke duhovne vaje, ki nas duhovno usmerjajo k pri-
hodu Boga. Zelo pomembno je, da pripravimo notranje in zunanje vzdušje; le tako 
bomo lahko duhovno bolj poglobljeno obhajali praznike. Žal bi najraje priprave 
preskočili in »direktno padli« v božične praznike. Čeprav jih praznujemo tako rekoč 
vsi, pa jih  mnogi ne doživljajo v njihovem pravem pomenu. Božiča brez Jezusa ni. 
Še sam sem se včasih zalotil, da  sem praznik poimenoval kar dan miru. Ne! Božič 
ima samo v veri v Jezusa Kristusa pravi smisel in pomen. Da se Bog rodi v mojem 
življenju, pomeni, da sva jaz in Bog eno. Da on vstopi v mojo človeško naravo in jo 
naredi božjo. Štiri tedne adventa je štiri tedne aktivnega pripravljanja, da bo moje 
srce čisto, pa čeprav bi bilo kot hlev. Da bo znalo sprejeti, pa čeprav je polno vse-
ga; da bo za otroka mirno, ne pa da bo v srcu vse polno nemira, hitrega življenja, 
posvetnih misli, gluhega za bližnjega! Ne pozabi, Boga sprejemaš kot otroka! Ni 
vseeno, v koga se naseli. 

Ne preskoči adventa. Vključi se vanj. Resno ga vzemi. Spravi se z ljudmi. Ni treba 
kupovati in zapravljati, le ustavi in uredi svoje življenje. Ustvari red! Praznik ni zato, 
da uživaš »svet«; naužij se Boga. Za svečano rojstvo Boga pa potrebuješ adventni 
čas, da bosta ti in Jezus lahko eno.

V adventu bodi še posebej pozoren do bližnjega. Bodi sočuten in prijateljski. Ne 
misli samo, kako boš zase pametno izkoristil čas; zamisli se,  kako ga boš podaril 
tudi drugemu. Premisli, kako bi lahko pomagal bližnjemu. Drži se župnijskega ob-
čestva in dobro ti bo!

Res ti privoščim lepe božične praznike! A če ne boš upošteval adventa, ti že 
sedaj povem, da bodo božični prazniki minili kot sivi vsakdanjik. 



Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689.

SVETE MAŠE  
25. 11. Ponedeljek 18.00 župnišče + Alojz Sodja, Vožbačov
26. 11. Torek 7.00 župnišče V zahvalo za zdravje in ozdravitev.
27. 11. Sreda 18.00 župnišče + Preželj Alojz, 18. obl. (SV)
28. 11. Četrtek 18.00 St. Fužina Po namenu. 
29. 11. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Jože Kocjanc (SV 56)

30. 11. Sobota 18.00 župnišče + starši Dolinar (J 2)
1. 12. Nedelja 

1. adventna
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Vinko Stare in + Vuljčarjovi (Č 45)
+ Slavko Boltar, obl. (SF 193) 

2. 12. Ponedeljek 18.00 župnišče + Francelj Arh, 30. dan
3. 12. Torek 7.00 župnišče Za zdravje pri živini.
4. 12. Sreda 18.00 župnišče + Alojz Vončina (Č 28)
5. 12. Četrtek 18.00 St. Fužina + starši in vsi + Mekvavovi (SF 129)
6. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Gabrijela Stare

7. 12. Sobota 18.00 župnišče + Žmitek (Č 71 in 55)
8. 12. Nedelja

2. adventna
(Nabirka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Anton in Pepca Babnik
+ Minko Korošec z Bistrice, po namenu Zg. Švicovih
+ Ana Iskra, obl. (J 35)

9. 12. Ponedeljek 18.00 župnišče + Anton Stare in + Stareči  (Č 11)
10. 12. Torek 7.00 župnišče + Francelj Arh (SV) 
11. 12. Sreda 18.00 župnišče + Franc Grm (SV 51)
12. 12. Četrtek 18.00 St. Fužina + Janez Potočnik, obl. (Studor)
13. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Franc Stare, obl. (SV 90)

14. 12. Sobota 18.00 žup. cerkev + Martin Žvan (SV 5)
15. 12. Nedelja

3. adventna (Nabir-
ka za župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 Jereka
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Marija Bergant, po namenu sosedov
+ Marija Zalokar, 30. dan.

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

DOGODKI
APLIKACIJA MARTINOV ZVON

29. 11. ob 19ʰ bo srečanje katehumenov v naši župniji. Vljudno vabljeni! Sre-
čanje je namenjeno vsem, ki želijo prejeti zakramente uvajanja (sveti krst, sveta 
birma in obhajilo). 



Dobrodošli v vsakem času, vendar brez zamere, če župnika ni doma. Vsak čas lahko pokličete na mobilni telefon  041 393 689.

1. 12. je prva adventna nedelja. Začnimo pripravljati svoja  srca za Odrešenika,  
ki prihaja.

Prvi petek:  v sredo in v petek,  4. in 6. 12, bom obiskal vse bolne in ostarele v 
naši župniji. Če je kdo med vami bolan, me lahko pokliče.

Romanje na SICILIJO: Romanje bo med zimskimi počitnicami, od 17. 2. do 20.2. 
Prijave zbiram že sedaj. Cena romanja in program najdete v cerkvi in v župnišču.

SVETI MIKLAVŽ: dobri mož, sveti Miklavž bo obiskal tudi nas Bohinjce, in sicer 
v petek, 6. 12. Tudi letos bomo imeli lep sprevod s kočijami, angelčki in parkeljni. 
Ob 13.30 bo Miklavž v Podjelju pri »Stogilni«, ob 14ʰ v Jereki pri cerkvi, ob 14.20 v 
Češnjici na vasi (pri Košmrlju), ob 14.30 v Srednji vasi Pod lipo, ob 15.00 pod Studo-
rom, ob 15.30 v Stari Fužini pri gostilni Ančka, ob 16.00 pa bomo pri hotelu Jezero. 
Čas je okviren, ker je vse odvisno od konjev in prometa, zato prosim za potrpežlji-
vo čakanje. 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.

9. 12. bo prvo srečanje novega župnijskega pastoralnega sveta. Člani ste lepo 
vabljeni ob 19.00 v župnišče. 

MARTINOV ZVON
Naša župnija se lahko edina v Sloveniji pohvali s svojo aplikacijo. Aplikacija 

MARTINOV ZVON omogoča še boljšo medsebojno obveščenost za dogajanje v 
župniji. Uporabniki pa lahko tudi direktno komunicirajo z župnikom. Aplikacijo si 
enostavno in brezplačno prenesete. Uporabna je za vse android in IOS uporabnike. 
Najdete jo na Google play in Apple store. Enostavno si jo naložite in lahko takoj 
komunicirate z mano. J Na aplikaciji so naložena tudi aktualna oznanila. 

OBNOVITVENA DELA V CERKVI SVETE MARJETE
Pridni krajani bodo skupaj s ključarjem Markom Odarjem nadaljevali obnovit-

vena dela v cerkvi svete Marjete. Cerkev bomo še prebelili, uredili elektrifikacijo 
in zakristijo. Priporočamo se tudi za darove v ta namen. V času obnavljanja cerkve 
bodo ob ponedeljkih svete maše v župnišču. Hvala za vaše darove!

SMEH PRIPOROČAM
Sosed reče sosedu: »Ti, tvoje žene pa že dolgo 
nisem videl.« 
Sosed mu odgovori: »Blagor tebi, imaš pa res 
srečo!«

“O, mlada gospodična. Vedno kadar vas vidim, 
kako se smejite, vas želim povabiti k sebi.” 
“Ste samski?” 

“Ne, zobozdravnik sem.”

V knjigarno vstopi moški in reče prodajalki: 
“Prosim, rad bi knjigo z naslovom “Moški, 
gospodar v hiši.” 
Prodajalka ga pogleda in reče. “Poglejte zgoraj, 
znanstveno fantastiko prodajamo v prvem 
nadstropju.”



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


