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Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju

»PA PRAV SEDAJ in ZAKAJ RAVNO JAZ?«
Poznate občutek, ko ste sredi prazničnega družinskega kosila s čudovito in oku-

sno hrano, pa nenadoma pozvoni zvonec in na obisk pride sodelavec. Takrat pona-
vadi 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 kakšen primer: 
»Pa lih zdaj je moral dež začet, 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 na novo leto, si misliš: »Zakaj prav jaz?« Mati po kosilu utru-
jena 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 vpra-
šanja, potem 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. 

Z Jezusovim rojstvom je bilo povezano veliko stvari. Najprej sta Zaharija in Eli-
zabeta dobila sporočilo, da bosta dobila otroka in da mu bo ime Janez. Vse življenje 
sta ga čakala. Ko pa je Elizabeta zanosila, pa Zaharija ni mogel nikomur povedati te 
vesele novice, saj je pred tem izgubil glas. Prepričan sem, da si je mislil: »Pa lih se-
daj, ko bom končno oče, ne morem nikomur povedati, kako sem srečen in ponosen!«

Z Jezusovim rojstvom je povezan nadangel Gabrijel. Je angel, ki je v svetem 
pismu predstavljen kot glasnik Boga. On je Mariji prinesel sporočilo, da bo rodila 
božjega Sina. Marija je s svojim usodnim in za nas zelo pomembnim odgovorom 
– »zgodi se tvoja volja« – obrnila tok zgodovine človeštva na čisto drugo raven. 
Morda pa si je tudi mislila: »Pa lih zdej, ko moža še ne poznam«. Ali pa mogoče: »Pa 
zakaj ravno jaz? Saj je še polno drugih deklet …«

Pomislimo na Jožefa, ko je od Marije izvedel, da je noseča. Najprej njegova re-
akcija: »Pa ravno sedaj si me prevarala, ko se pripravljava na poroko!« Ko pa mu je 
angel povedal, da bo rodila božjega Sina, bi bil lahko po človeško vzdihnil: »Zakaj 
ravno jaz!«

Še en svetopisemski primer. 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 sedaj, pa lih zdej!« In Jezus je bil 
rojen v Betlehemu.
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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, kjer ni preveč 
pospravljeno, kjer ni vse na svojem mestu, kjer je vedno neka stiska. Ta hlevček je naš 
srček. Naše življenje. Ja, dragi bralec! »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 sedaj, ko mislimo, da Boga ne potrebujemo, on prihaja, da ga sprejme-
mo 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 sedaj in prav v nas!

Spoštovani, vsem želim, da bi se v božičnih praznikih v vaših hišah rodil Bog miru, 
ljubezni in razumevanja. Leto 2017 pa naj bo polno dobre volje in poguma!

SVETE MAŠE
19. 12. Ponedeljek 18.00 Jereka + Janez KOCJANC (Boh. Bistrica)
20. 12. Torek 18.00 St. Fužina + družina VIDENKOVA (Studor 20)
21. 12. Sreda 18.00 župnišče + Janez SMUKAVEC (J 4), 2. obl.
22. 12. Četrtek 18.00 župnišče Za zdravje.
23. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Franc PEKOVEC in starši (Studor 18)

24. 12. Sobota 18.00 žup. c. + KLEMENČOVI (SV 62)
25. 12. Nedelja

BOŽIČ
24.00 žup. c.
7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.30 St. Fužina

+ Milka CVETEK
Za farane.
+ Anton MIKELJ, vnuk Klemen,  
   FOJOVČOVI in KUHARJOVI
+ Lojze ŠTROS  (SF 174), obl.

26. 12. Ponedeljek
SV. ŠTEFAN

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.00 Jereka 

+ Alojz VONČINA
+ DIMNIKOVI; + Janko FRELIH, ŠPANOVI 
in KUHARJOVI iz Češnjice
+ Rozka ZUPAN

27. 12. Torek 18.00 St. Fužina + Slavko BOLTAR (SF 193), obl.
28. 12. Sreda 18.00 župnišče + Janez in PETRIČOVI (Studor 1)
29. 12. Četrtek 7.00 žup. c. + Milka CVETEK
30. 12. Petek 10.00 Dom

18.00 župnišče
Po namenu.
+ Jože HODNIK in HTOROVI (SF 135)

31. 12. Sobota 10.00 žup. c. + Damjan Omar ZUPANC
1. 1. Nedelja

2. BOŽIČNA 
NEDELJA
Novo leto

7.00 župnišče
10.00 žup. c.

18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Franc SODJA (Studor), po namenu 
sosedov 
+ Štefka URH in + MƎKVAVOVI (SF 129)

2. 1. Ponedeljek 18.00 Jereka V zahvalo za opravljen izpit (Č 18).
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3. 1. Torek 18.00 St. Fužina + VAZARJOVI (SF 73)
4. 1. Sreda 18.00 župnišče + Marija OBLAK (SV 58)
5. 1. Četrtek 7.00 župnišče Ustanovna maša.
6. 1. Petek

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE

10.00 žup. c.
10.00 Dom
18.00 župnišče
21.00 Komna

+ Alojz VONČINA
Po namenu.
+ Valentin ARH (SV 15), 3. obl.
+ Pavel URŠIČ 

7. 1. Sobota 18.00 župnišče + Frančiška in Jakob ODAR (Studor 28)
8. 1. Nedelja 

JEZUSOV KRST
7.00 župnišče
10.00 žup. c.
18.30 St. Fužina

Za farane.
+ Frančiška in vsi + iz družine ŽMITEK (Č 71)
+ Valentin ŽVAN (Studor 33), 1. obl. 

DOGAJALO SE BO:
•	 21. 12. bom obhajal vse bolne in ostarele v naši župniji. 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 18h 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 božični-
co, 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!

•	 31. 12. bomo ob 10h v župnijski cerkvi s sveto mašo zaključili staro leto.
•	 6. 1. 2017: praznik svetih treh kraljev. Svete maše bodo po prazničnem 

urniku. Lepo pa smo vabljeni na POHOD NA KOMNO, kjer bomo imeli ob 
21h sveto mašo. Odhod od Savice je ob 18h.

•	 8. 1.: NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA. Pri sveti maši ob 10h bo blagoslov 
otrok. Vsi otroci lepo vabljeni! Še posebno ste vabljeni vsi tisti starši z dru-
žinami, ki ste v letu 2016 dali krstit svojega otroka.
VERSKI TISK: Vabim vas, da se naročite na verski tisk. Menim, da naj bi vsako 

gospodinjstvo bilo naročeno vsaj na en verski časopis ali revijo. To nas povezu-
je s širšo Cerkvijo, nas izobražuje o naši veri, nam daje duhovne spodbude itd. 
Tudi župnija z veseljem priskoči na pomoč pri plačilu naročnine, če ste v stiski. 
Vabim vas, da bi se vas čim več nanovo naročilo na Družino, Ognjišče, Prijatelja 
itd. Spodaj prilagam cenik letnih naročnin. Naročite se lahko pri meni ali pa pri 
raznašalcu verskega tiska. 

Tednik DRUŽINA: 98.80 €  •  Mesečnik Ognjišče: 30.90 €.



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

SEDEŽNINA: V naši župniji je lepa navada, da farani prispevajo »se-
dežnino« za »rezervacijo« sedeža v klopi, kjer sedijo med mašo. Tudi letos 
zbiramo prispevke za sedežnino, ki znaša 20 evrov. Hvala za vaš dar. 

ČIŠČENJE CERKVE: 17. 12. JEREKA; po novem letu Stara Fužina.
Poslovili smo se: Alojz Vončina (roj.: 4. 6. 1943) iz Češnjice 28; Milka 

Cvetek (roj.: 26. 9. 1933) iz Srednje vasi 52; Rozalija Zupan (roj.: 27. 3. 1929) 
iz Češnjice 50. Gospod, daj jim večni mir in pokoj!

PRAVILNO POBARVAJ

SMEH  
PRIPOROČAMO

Ali veste, da alko-
hol vsebuje ženske 
hormone? Če spijete 
pet vrčkov piva, čve-
kate neumnosti in 
slabo vozite avto.

 
Dva goloba se na 

veji pogovarjata o 
ptičji gripi. Eden reče: 
»Mater, to je moč! Na-
rediš se mrtvega, pa 
se pol mesta userje 
od strahu!«

Zakaj je kalkula-
tor človekov najboljši 
prijatelj? Nanj lahko 
vedno računaš.

Greš na Zavod za 
zaposlovanje, pa na 
vratih piše: Vstop ne-
zaposlenim prepove-
dan.

POBARVANKA


