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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

POTRPEŽLJIVOST, KAJ JE TO?!
V zadnjih dneh se po medijih veliko govori o naših zdravnikih in dol-

gih čakalnih vrstah ter o tem, kako dolgo čakamo po ambulantah, preden 
pridemo do zdravnika.

Pustimo perečo temo ob strani; z njo hočem poudariti samo občutke, ki 
jih doživljam, kadar čakam pri zobozdravniku. Počutim se nervoznega. Pet-
krat na minuto pogledam na uro in se naveličano oziram sem in tja, kdaj 
bom prišel na vrsto. Poznate to situacijo?

Stojimo v vrsti pred blagajno v trgovini. Pred menoj pet ljudi; naveličano 
se prestopam sem in tja, gledam na uro in na mobitel, čakam in čakam, se 
prestopam, glasno diham, zavijam z očmi ob misli, kako da se nikomur ne 
mudi. Poznate to situacijo?

Greste iz službe, z Bleda proti Bohinju, pa se cesta zamaši in čakate in 
čakate. Mahate v ogledalo »avtomobilu« za vami in mu jasno pokažete, kako 
ste vsega siti. Pred vami kolona brez konca. Za vami prav tako. V avtu živčni, 
ne veste, kaj bi sploh počeli.  Poznate situacijo?

Z ženo se odpravljata po opravkih. Vi pripravite vse in ženo čakate v av-
tomobilu. Čakate, čakate, ona pa zavpije: »Takoj bom!« To pomeni čez deset 
minut. Ko žena le pride, se začnete razburjati, kako da je vedno zadnja in 
da se zaradi nje vedno zamuja. Te situacije ne poznam, jo pa mogoče kdo 
izmed vas. 

Če ste se v teh primerih našli vsaj v eni »točki«, je velika nevarnost, da 
bolehate za boleznijo, ki se ji reče NEPOTRPEŽLJIVOST. Nepotrpežljivost 
vodi v razočaranje, razdražljivost in celo v jezo. Takšna čustva nam lahko 
povečajo stres, kar pa utegne škoditi našemu zdravju. Nedavna raziskava, 
ki jo je objavilo ameriško zdravniško združenje, je jasno pokazala, da ne-
potrpežljivost povečuje možnost za nastanek visokega krvnega tlaka, in to 
celo pri mladih odraslih ljudeh. Obstajajo pa še drugi zdravstveni proble-
mi, ki so povezani s pomanjkanjem potrpežljivosti. Neka nedavna raziskava 
je pokazala, da lahko nepotrpežljivost prispeva k debelosti. »Raziskovalci 
so ugotovili, da je za nepotrpežljive posameznike več verjetnosti, da bodo 
predebeli, kakor za ljudi, ki znajo čakati,« poroča The Washington Post. Po-
nekod je poceni hitra hrana zlahka dostopna v vsakem trenutku dneva, zato 
se ji številni nepotrpežljivi ljudje ne morejo upreti. Z njo se malo potolažijo.

št.2227 11. 2016



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

Cerkev pa nam ponuja drugačno rešitev ob naši nepotrpežljivosti. Ponuja 
nam adventni čas. Adventi venček je odgovor na nepotrpežljive otroke, ki so 
obupno čakali na božič. Ko so prižigali svečke, so lažje in bolj mirno čakali pra-
znik božjega rojstva. Adventni venček je darilo, ki ga lahko imenujemo šopek 
potrpežljivosti. 

Današnji svet nas je razvadil, da smo postali nepotrpežljivi. Danes se da vse 
takoj in še isti hip dobiti. Za »dober« denar lahko dobiš vse! To nas je razvadilo. 
Vendar je to popolnoma nasprotno od življenja. Če smo do sebe nepotrpežljivi, 
zbolimo. Če smo do drugih nepotrpežljivi, zgubimo prijatelje in ljubezen. Če 
smo do Boga nepotrpežljivi, izgubimo vero. Če si potrpežljiv do sebe, po mnogih 
padcih in neuspehih s potrpežljivostjo vseeno lahko uspeš. Če si potrpežljiv do 
žene, moža, otrok, sodelavcev, soseda, se boš nekoč z njimi vendarle ujel. Do 
takrat pa moraš potrpeti. Potrpežljivi in ponižni moramo biti tudi do Boga; v 
molitvi in s prošnjami se moramo zatekati k njemu. Pustiti mu moramo, da on 
dela v nas. Takrat nam bodo obrodili pravi duhovni sadovi. 

Ne pričakuj včeraj, kar si naročil danes! V adventnem času se učimo potrpež-
ljivosti. Spomnite se, kadar boste nepotrpežljivi; takrat stisnite pesti in pomis-
lite na to, kako morajo biti drugi potrpežljivi z vami. Pomislite, kako je naš Bog 
potrpežljiv z nami, saj kljub temu, da mu obračamo hrbet, še vedno hoče, da se 
rodi med nami! Potrpežljivo počakajmo na Kralja, ki prihaja!

SVETE MAŠE
28. 11. Ponedeljek 18.00 Jereka + Frančiška DOLINAR (4. obl.)
29. 11. Torek 18.00 St. Fužina + Frančiška in Martin ŠTROS (SF 216)
30. 11. Sreda 18.00 župnišče + Jože KOCJANC, obl. (SV 56)
1. 12. Četrtek 7.00 župnišče + Pavel URŠIČ
2. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Franc STARE (SV 90), 2. obl.

3. 12. Sobota 18.00 župnišče + za VORENČOVE (Studor 21)
4. 12. Nedelja

2. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ DIMNIKOVE
+ starše in + MƎKVAVOVE (SF 129)

5. 12. Ponedeljek 18.00 Jereka + Angela SODJA (J 22a)
6. 12. Torek 18.00 St. Fužina + Jakob ZUPANČIČ (SF 156)
7. 12. Sreda 18.00 župnišče + MIHOVE in VUŽMANOVE
8. 12. Četrtek 10.00 žup. c.

18.00 župnišče
+ Barbara GRM (za god)
+ Slavko GRM in + ŽVANOVE (SV 3)

9. 12. Petek 10.00 Dom
18.00 župnišče

Po namenu.
+ Lojze CEKLIN in za vse + ŠMONČOVE

10. 12. Sobota 18.00 župnišče + Alojz PREŽELJ (SV 109), obl.
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11. 12. Nedelja
3. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 Jereka
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Anton STARE in za + STAREČE (Č 11)
+ Slavko BOLTAR (SF 93)
+Pavel URŠIČ, po namenu Poličarjevih

12. 12. Ponedeljek 18.00 Jereka + Marija SOKLIČ (Podjelje 2)
13. 12. Torek 18.00 St. Fužina

18.00 župnišče
Za duše v vicah (SF 128).
Za + ŠTEFANOVE (Č)

14. 12. Sreda 18.00 župnišče + Danica ŽVAN (SV)
15. 12. Četrtek 7.00 župnišče + Franc GRM (Vršanov)
16. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Matjaž in Janez GARTNER (Studor 3)

17. 12. Sobota 18.00 župnišče + Franc PEKOVEC in vsi + VORENČOVI 
(Studor 21)

18. 12. Nedelja 
4. ADVENTNA 
NEDELJA

7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ VIDMAR (Č1)
+ Cvetka GAŠPERIN (SF 147)

DOGAJALO SE BO
•	 30.11 in 2.12 bom obhajal vse bolne in ostarele v naši župniji. Če je kdo 

med vami bolan in bi rad prejel zakramente, mirno lahko pokliče!
•	 3.12 MIKLAVŽEVANJE: Dobri mož bo obiskal našo župnijo in obdaril vse 

dobre in pridne otroke, do vključno 7. razreda. Vsi otroci bodo obdarovani 
po vaseh. Zato vas prosim, da se zberete po vaških središčih. Začeli bomo v 
Podjelju (ob 14.30.), ob 15h v Jereki pri cerkvi sv. Marjete,ob 15.30 v Češnji-
ci pri kapelici, ob 16.00 v Srednji vasi Pod lipo in ob 16.30 pod Studorom. 
Ob 17.00 se bo ustavil Miklavž v Stari Fužini pri gostilni Anica in ob 17.20 
pri hotelu Jezero na Ribčevem Lazu. Sveti mož bo v spremstvu angelčkov 
in parkeljnov, skupaj z našimi konjeniki in kočijaži. Bog povrni za vso po-
moč njim in KS Srednja vas ter KS Stara Fužina.

•	 8.12. PRAZNIK MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SPOČETJA. Na ta dan bomo 
imeli dve sveti maši. Vabljeni!

•	 11.12. SPOVEDOVANJE: Na to nedeljo bo med nami tuj spovednik. Na vo-
ljo bo pred svetimi mašami, med njimi in po njih. Pripravite svoja srca, da 
se bo Bog rodil v urejenih jaslicah.

•	 KOLEDARJI, KADILA, OGLJE: Vse to je v župnišču že na voljo in lahko kupite. 
Po lepi župnijski navadi pa  bodo to prinašali tudi otroci v vaše domove 
po vseh vaseh.



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

SMEH PRIPOROČAMO
Penzionisti so igrali golf. Vsi so se pritoževali. 
»Igrišče je predolgo!« je rekel prvi. 
»Jame so preveč globoke!« je rekel drugi. 
»Vzpetine so previsoke!« se je oglasil tretji. 
Nato pa se je oglasil še najstarejši, osemdesetletni Lojze: »Če pogledamo 
vso zadevo še z druge plati, je dobro vsaj to, da smo pri naših letih še 
vedno na zgornji strani trave!« 

PRAVILNO POBARVAJ

»Če rečem, da sem 
bila lepa, je to 
preteklik,« pravi 
profesorica sloven-
ščine. »Kaj pa je, če 
rečem,  
da sem lepa?«  
»Čista laž!« se 
oglasi nekdo iz 
klopi. 

V šoli, kjer so imeli 
prostorsko stisko, 
so na hodniku 
namestili nov obe-
šalnik. Nad njim 
so nalepili listek z 
napisom: za pro-
fesorje. Naslednji 
dan je učenec, ki 
je rad ponagajal, 
dopisal tole: Lahko 
pa nanj obesite 
tudi plašč. 

POBARVANKA


