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ROJSTVO ODREŠENIKA
Se kdaj v tihoti svojega srca vprašaš, po čem hrepeni tvoje 

srce? Je to ljubezen? Mir? Sprava? Mogoče odrešenje?
Po čem današnji človek sploh še hrepeni? Ko prebiram sta-

ro zavezo Svetega pisma, v njem razberem močno hrepene-
nje po odrešeniku, ki bo odrešil ljudstvo. Nova zaveza Svetega 
pisma pa je zgodba odrešenja. Mi smo že odrešeni. Smo že del 
odrešenja. Okovi so nam bili sneti. Nismo več sužnji. Pa vendar 
še vedno tako živimo? Zakaj? Kaj smo spregledali?

Na odrešenje smo malo pozabili. Pozabljamo na svoj krst, 
po katerem smo postali novi ljudje. Nismo doživeli izkušnje odrešenja. Lep primer, 
kaj pomeni ta izkušnja, je lahko naslednji: predstavljaj si, da so te po nesreči, ker so 
mislili, da si mrtev, dali v krsto in te že položili v jamo. Ti se v zaprti krsti prebudiš 
in se na vse možne načine trudiš rešiti. Uničuješ prste in nohte, ko praskaš po po-
krovu krste. Nekdo opazi, da se v krsti nekaj dogaja in te začne reševati. Slišiš, kako 
nekdo z izvijačem odpira pokrov. Pokrov se dvigne in zadihaš. Pogledaš okoli in 
vidiš človeka, ki te je osvobodil. Iz hvaležnosti mu rečeš, da je on tvoj odrešenik in 
da mu želiš v zameno služiti v vsej ljubezni. To je doživetje odrešenja. Naša »truga« 
so naši okovi, zasužnjenost, nerazčiščeni odnosi, zamere, jeza, krivice, zasužnjenost 
svetu itn. Bog pa prihaja med nas, da nas osvobodi vsega tega. In nas je že!!! Mi 
smo že osvobojeni, vendar tega nismo ponotranjili. Zato nam Cerkev vsako leto 
znova  nenehno oznanja in pričuje: Kristjan, svoboden si v Kristusu, on te je odrešil. 
Je Odrešenik, ki prihaja k tebi! Ne pozabi tega!

Kako lepo bi bilo, da bi za božične praznike vsi odpustili drug drugemu. Srečal 
sem nečaka Rada in Ksenije Hribar, ki sta bila lastnika gradu Strmol. Po krivici so 
ju ubili na grozovit način. Nečak, velikega srca, z enakim priimkom, je kot krščansko 
dolžnost sprejel poslanstvo, da krvnikom odpusti. Da odpusti javno. Govoril mi je, 
da so se začeli dogajati čudeži. Ljudje so k njemu prihajali v solzah in mu hoteli 
slediti. Največji čudež pa je bil, da ko je odpustil, je postal svoboden. Do trenutka 
odpuščanja je v srcu nosil jezo, gnus, zamero, razočaranje … Po odpuščanju pa mir 
in široko pot možnosti za pogovor. Zgled Jezusa in Njegova navzočnost mu je pri 
tem pomagala, je dejal.

V naših družinah je ogromno zamer, hlada, zaprtosti, mrtvila v odnosih. Pri ne-
katerih celo gnus med možem in ženo … Nič ne koristi lepa smrečica v dnevni sobi, 
če ni luči med družinskimi člani. Potrudite se, odpustite si in naredite poti do svojih 
ljudi. 



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

SVETE MAŠE  
16. 12. Ponedeljek 18.00 župnišče + Francelj Arh

17. 12. Torek 7.00 župnišče + Metka Strgar
18. 12. Sreda 18.00 župnišče + Rozalija Zupan (Č)
19. 12. Četrtek 18.00 St. Fužina + Franc in starši Pekovec (Studor 18)
20. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Janez Smukavec (J 4)

21. 12. Sobota 18.00 župnišče + Ana Sodja, 1. obl.
22. 12. Nedelja 

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

Za farane.
+ Vidmarjevi (Č1)
+ Miroslav Zalokar (SF 192)

23. 12. Ponedeljek 18.00 župnišče V dober namen.
24. 12. Torek 18.00 žup. c. + Franc Mlakar, Marjetini prijatelji 
25. 12. Sreda

BOŽIČ
24.00 žup. c.
24.00 Janez Krst.
7.00 župnišče
10.00 žup. cer.
18.30 St. Fužina

+ Marija Kovačič
+ Barbara Cvetek (Ukanc)
Za farane.
+ Ivana Voršič ( za 90. roj. dan) in + oče Avguštin
+  Štefka Urh

26. 12. Četrtek
SVETI ŠTEFAN

7.00 župnišče
10.00 žup. cer.

18.30 St. Fužina

+ Franc Mlakar, po namenu Tesovih in Odarjevih
+ Minka Korošec, po namenu Cvetkovih‒ 
Zg. Švicovih)
+ Jože Hodnik in + Htorovi (SF 135)

27. 12. Petek 10.00 Dom
18.00 župnišče

Po namenu.
+ Milan in Marjan Langus (Ribčev Laz)

28. 12. Sobota 18.00 župnišče + Marija Odar, po namenu Dolničarjevih
29. 12. Nedelja

SVETA 
DRUŽINA
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Stanko Mikelj, 2. obl.
+ Metka Strgar, 30. dan

30. 12. Ponedeljek 18.00 župnišče + Marija Odar, po namenu sosedov z Bitenj
31. 12. Torek 10.00 župnišče V zahvalo za leto 2019.
1. 1. Sreda

MARIJA 
BOŽJA MATI

7.00 župnišče
10.00 žup. cer.
18.30 Stara Fužina

+ Cilka Dobravec
+ Franc Mlakar, po namenu Mlakarjevih
+ Eva in Jože Šest

2. 1. Četrtek 18.00 St. Fužina + Anzeljnovi (SF)
3. 1. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Jože Arh, po namenu Minke in Mirka

4. 1. Sobota 18.00 žup. cerkev + Anton Frelih in + Odarjovi (SV 81)



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

5. 1. Nedelja
2. BOŽIČNA 
NEDELJA
(Nabirka za 
župnijo.)

7.00 župnišče
10.00 Jereka
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Tine Arh, 6. obl. (SV 15) 
+ Valentin Žvan (Studor 39)

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

DOGODKI
Sobota, 22.12. ob 15.00, bo v župnijski cerkvi spokorno bogoslužje.  Sveta spo-

ved je zelo pomemben zakrament, ki je nepogrešljivi element priprav na božične 
praznike. Spokorno bogoslužje se začne ob 15.00 z nagovorom in premišljevanjem 
o tem, kaj so grehi in kaj je v svojem bistvu sveta spoved. To je najboljša priprava 
na spravo. Na voljo nas bo več spovednikov. Kar pogumno in lepo vabljeni!

V ponedeljek, 23. 12., bom obiskal vse bolne in ostarele v naši župniji. Če je 
kdo, ki bi rad prejel obhajilo in sveto spoved pred prazniki, lepo vabljeni, da mi 
sporočite.

V torek, 24. 12., bomo imeli t. i. »otroško polnočnico« ob 18.00. Sveta maša je za 
vse tiste, ki zaradi otrok ali drugih zadržkov, ne morete priti k polnočnici. Pri sveti 
maši bo sodeloval otroški pevski zbor Angelčki. Vabljeni in povejte naprej!

POLNOČNICA: imeli bomo dve polnočnici. Ena bo v cerkvi svetega Janeza Krstni-
ka. To bo daroval gospod pater Alojz Markelj. Polnočnica bo tudi v župnijski cerkvi. V 
župnijski cerkvi bodo naši mladi pol ure pred sveto mašo naredili čarobno vzdušje 
z lepo božičnico. Vabljeni!

26. 12., SVETI ŠTEFAN: po tradiciji bomo po 10. sveti maši blagoslovili konje in 
konjenike. Vabljeni vsi ljubitelji konj. 

29. 12., NEDELJA SVETE DRUŽINE: na to nedeljo bo med sveto mašo (ob 10.00) 
blagoslov družin in otrok. Družine ste naše bogastvo in na to nedeljo bi še posebno 
rad prosil sveto družino za vse vas. Kar pridite zraven!

Zvečer ob 19.00 pa bo koncert v cerkvi svetega Martina. Pela nam bo komorna 
skupina Canticum Novum z umetniško vodjo Urško Odar. Vabljeni!

V torek, 31. 12., bo ob 10.00 v župnijski cerkvi zahvalna sveta maša. Bogu v 
zahvalo za vse prejete darove!

6. 1. 2020 bomo ob 20.00 imeli sveto mašo na Komni. Vabljeni!



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

Romanje na SICILIJO bo med zimskimi počitnicami, od 17. 2. do 20.2. Prijave zbi-
ram že sedaj. Cena romanja je 530 evrov. Če se prijavite takoj, boste imeli 3% po-
pusta. Program najdete v cerkvi in v župnišču. Se splača in ne oklevajte! Ob prijavi 
je 100 evrov akontacije. Ostalo boste lahko plačali pozneje.
MARTINOV ZVON

Naša župnija se lahko edina v Sloveniji pohvali s svojo aplikacijo. Aplikacija MARTI-
NOV ZVON omogoča še boljšo medsebojno obveščenost za dogajanje v župniji. Upo-
rabniki pa lahko tudi direktno komunicirajo z župnikom. Aplikacijo si enostavno in brez-
plačno 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.😉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!

POBARVANKASMEH PRIPOROČAM
 Paznik je naročil zapornikom:  
»Jetniške celice morajo biti čiste, kot da 
so nove! Prišel bo pravosodni minister!«  
»Končno! A so ga le prijeli,« se je oglasil 
eden od zapornikov. 

 »Kje pa je tvoj sin?«  
»Na fakulteti!«  
»Kaj pa študira?«  
»Nič. Streho prekriva!« 
Sodnik obtoženki: »In vi pravite, da vas 
je tale gospod udaril? Saj je invalid, 
skorajda nepokreten!« 

»Ko me je udaril, še ni bil invalid!«


