VTISI OB DIAKONSKEM POSVEČENJU
Diakonsko posvečenje v Ivančni Gorici pred skoraj mesecem dni še
vedno vzbuja globoko hvaležnost za dar, ki mi je bil brez mojih zaslug
podeljen od Boga. Zaradi strnjenih dogodkov pred posvečenjem
(duhovne vaje, zagovor magistrske naloge, pastoralna praksa) je bilo
diakonsko posvečenje kar naenkrat pred vrati. Ne morem trditi, da
sem doživljal neko vzhičenost ali evforijo v pričakovanju diakonskega
posvečenja. Mnogi sprašujejo, kakšna čustva sem doživljal in
kolikšna je bila neučakanost na dan posvečenja. Priznam, da bi ob
dogodkih, ki so se dogajali, verjetno bil povsem v oblakih in čustveno
prevzet, če bi bil star 25 let. Ob vsem dogajanju si v centru pozornosti
in vse oči so uprte vate. To človeku seveda godi in ga veseli. Ko si
mlad, te taki trenutki dvignejo čez vse možne občutke in čustva. Vsi
se vrtijo okrog tebe in hitro imaš občutek, da je ves svet s tabo.
Ko si v zrelih letih, pa nestrpno in evforično pričakovanje takega
dogodka nekako zbledi. Zavedaš se, da biti posvečen od Boga po
rokah škofa in biti postavljen ljudstvu v strežbo in duhovno skrb
potegne za sabo veliko odgovornost. Kot mlad bogoslovec se tega
zagotovo ne bi tako zavedal, kot se sam zavedam ob svojem diakonskem posvečenju.
Hitro se zaveš, da vsa pozornost, ki ti je namenjena, nosi s sabo tudi svojo težo.
Diakonska služba in nato duhovniška zahteva celega človeka. Odgovornost, ki jo
prevzameš z življenjem v celibatu in rednim molitvenim bogoslužnim branjem, pomeni,
da vsi ti ljudje, ki te podpirajo z molitvami in darovi, tudi pričakujejo, da boš svoje
poslanstvo resno in odgovorno opravljal. Ob teh trenutkih vidiš vso širino občestva
Cerkve in ti postane jasno, da za teboj stoji množica vernikov, ki vsak po svojih močeh
sodeluje pri rasti poklicanosti. Če pomislim, koliko molitev za duhovne poklice je bilo
izmoljenih za moje poslanstvo, koliko ur klekljanja je bilo potrebnih za izdelavo čudovite
albe, ki sem jo dobil v dar. Vse to doživljam kot neizmerno milost, ki mi je dana in
globoko v sebi čutim, da se mi vse stoterno vrača za tisto, kar sem v življenju storil
dobrega. Bog res raztresa svoje darove preko mere, če mu popolnoma zaupamo.
Notranji mir, ki ga doživiš ob posvetilnih besedah škofa, je tisti, ki te dviga in žene
naprej, da slediš Božjemu klicu. Bog daj, da ta klic nikoli ne ugasne, ampak se še bolj
razplamti.
Ob tej priliki bi se globoko iz srca zahvalil vsem Vam, ki zame molite in ste res v velikem
številu prišli na diakonsko posvečenje. Posebna zahvala vsem klekljaricam in klekljarjem, ki ste izdelali čipke za albo, ter velika zahvala Bernardi Filipič, ki je albo in štolo
izdelala. Bogu sem hvaležen in mi je v srcu največje veselje, da je čutiti v župniji neko
posebno vzdušje in povezanost, ki jo lahko prinaša le Bog s svojimi darovi in milostmi.
Bog vas živi !
diakon Marko Mrlak
Izdala Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja:
Andrej Jemec, župnik. Naklada: 800 izvodov
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GLEJTE, PRIHAJA!
V knjigi Živeti kot ljubljeni je pisatelj Nouwen zapisal:
Kot kristjan sem poklican, da postajam kruh za svet, ki
je vzet, blagoslovljen, razlomljen in dan. Kako konkretno je to pred več kot 2000 leti živela Marija. Vzela je
zares besedo angela Gabriela in nam dala Odrešenika.
Sliši se zelo pravljično, pa gotovo tudi v tistem času ni
bilo. Ali je danes kaj lažje poslušati, sprejeti in živeti Božje sporočilo?
Naše »jasli« so pogosto polne smeti in Jezus nima kam priti. Advent
je čas, ko se z vsem srcem odločimo, da Ga želimo sprejeti v svoje srce.
Je čas, ko si želimo predvsem miru in veselega pričakovanja. Dajmo
Jezusu tisto stotinko časa v dnevu (to je manj kot 15 minut), zahvalimo se mu, Ga prosimo in slavimo. Naš Božič bo tako poln veselja in
miru.
Andreja Žakelj

ZAKONSKI JUBILANTI

POVABIMO SONCE V VRTEC

Ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore je v pridigi na god svetega Martina v Žireh
rekel, da bi mi vsi morali biti podobni svetemu Martinu. Biti podoben sv. Martinu pomeni
videti, kako sočloveka »zebe«, pa ne samo videti, prezeblemu tudi nuditi toploto, deliti z
njim »plašč«, dati mu del sebe.
Da dva zakonca preživita šestdeset let v zakonu, ni potrebno samo dolgo živeti, potrebno je biti vsaj malo podoben zavetniku naše fare.

Pesem, ki jo prepevamo v skupini Sončki
TI SI MOJ SONČEK, MOJ ZLATI SONČEK,
S TEBOJ SEM SREČEN, S TEBOJ SEM RAD.
IN ČE NE VEŠ ŠE, KAKO SEM SREČEN,
NAJ POVEM TI, IMAM TE RAD.
Kdo je ustvaril sonce?
URBAN: »BUH.«

Erna in Boris Treven
Najdem ju v dnevni sobi, kjer Erna kleklja,
mož Boris pa lista časopis.
Ker je Erna bolj zgovorne »sorte«, se kar z
njo zapletem v pogovor.
»Ko sva se poročila, ni bilo v Žireh veliko
avtomobilov, bila pa je možnost izposoje.
In kot veliko drugih, sva si tudi midva pomagala na ta način. Po končanem civilnem in
cerkvenem obredu smo se odpravili na izlet v Predjamski grad. Tam pa se je fičko pokvaril
in poročni izlet se je končal z obiskom pri mehaniku. Domov smo se vrnili pozno v noč,
doma so bili svatje v velikih skrbeh, kaj se nam je zgodilo.
Danes se lahko za vsak korak zmeniš po telefonu, včasih pa te možnosti ni bilo. Podobna
zgodba se je zgodila tudi ob rojstvu hčerke v kranjski porodnišnici. Rekli so mi, da bova šli
domov v ponedeljek in to sem povedala možu Borisu. V nedeljo se je z avtobusom odpravil
na obisk. Naju pa so predčasno odpustili iz porodnišnice. Srečali smo se na Fužinah. Boris
se je peljal proti Kranju, midve pa v drugem avtobusu proti Žirem. Nič ni bilo mogoče
spremeniti. Drug za drugega nismo vedeli.
Pa še ena anekdota iz Erninega otroštva.
»Stara sem bila osem let. Takrat je bila navada, da ko je šel župnik obhajat bolnike, je šel z
njim tudi mežnar, ki je na poti zvonil. Ko so ljudje slišali zvonec, so prišli ven in pokleknili, da
so počastili Najsvetejše. Bila je zima z veliko snega. Zaslišala sem zvončkljanje in hitela po
mamo, da naj pohiti, ker da gredo z Bogom. Mama hitro odveže predpasnik in poklekneva
ob poti. Takrat pa se izza ovinka pokaže volovska vprega. Zunaj sva bili hitro, nazaj noter pa
še hitreje, ker sva ugotovili, da je bilo klečanje zmotno. Se pa na ta račun večkrat nasmejemo.«
Pa še ena iz Borisovega otroštva.
Ko je šel k birmi, je bil to obred kot obred, brez vsakršnih daril. Birmo mu je vezal sosed
Vinko in v zahvalo mu je za njegov rojstni dan Boris nesel štruco, podobno današnjemu
šarklju, starejša sestra pa ga je cel teden učila pesmico, katero mu je povedal v zahvalo.
Oprostite, nimam boljšega darila, / le sreče vam želim obilo, / da vam bi jo Božja roka
naklonila, / in po smrti pa v nebo, / naj vas angelci neso.
Erna in Boris preživljata starost z eno samo željo, da bi jima zdravje še dolgo služilo.

V soboto, 7. oktobra, je bilo v Selcih ministrantsko
srečanje, na katerem so se župnijske ekipe iz naše dekanije pomerile v kvizu in nogometu. Čeprav
naj bi bil namen tega srečanja tudi medsebojno
druženje, so se ministranti družili predvsem s tistimi, ki so jih poznali že od prej. To je naravno, kakor je naravno tudi, da si mladi želijo tekmovati in
se med seboj primerjati. Saj vendar prekipevajo
od mladostnih moči!
Srečanja so se udeležili tudi žirovski ministranti.
Mihael in Benedikt Praznik sta v kvizu osvojila tretje mesto. Nogometna ekipa, v kateri
so nastopili Jure Stanonik, Jakob Praznik, Klemen Klemenčič, Peter Žakelj, Jakob Andreuzi in Anže Raztresen, je prvi dve tekmi tesno izgubila, v tretji pa je zmagala s 6 : 0,
vendar to ni bilo dovolj za uvrstitev med najboljše. Nogometni turnir je minil brez preklinjanja in umazane igre. S tem so ministranti pokazali, da je lahko šport drugačen od
tistega, ki nam ga pogosto kažejo zvezdniki.
Andrej Praznik
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TRETJE MESTO IN ŠEST GOLOV

Do takrat pa morajo biti pridelki pospravljeni, vsaj tako so rekli včasih. Sveti Luka pa je
praznoval že 18. oktobra. Njegov rek »Luka sneg prikuka!« pa se je že tudi mnogokrat
uresničil. Avtobus pa kar hiti in hiti. G. Šket nadaljuje z razlago, kaj pomeni osmi dan.
Simbolizira »dan vstajenja« oziroma »večni dan«. Zanimivo. Ni kaj, pozorno ga poslušamo. Povedal je tudi, kaj je rekel nadangel Gabriel v pozdravu »Zdrava, Marija«. Bolj po
naše, po domače bi se glasilo »Veseli se, Marija«.
Peljemo se po Panonski nižini in prispemo do hrvaško-bosanske meje v Slavonskem
Brodu. Na meji zgubimo skoraj dve uri dragocenega časa. Potem nadaljujemo vožnjo
proti Sarajevu, kjer nas že nestrpno pričakuje g. Uran. Iz avtobusa še opazujemo
porušene in požgane hiše, zapuščena in zaraščena polja. To so sledovi zadnje vojne, ki
je divjala tu okrog v 90-ih letih prejšnjega stoletja zaradi človeške neumnosti. Človeška
pamet! Kdo bi jo razumel?
Pred sedmo prispemo pred cerkev Gospe Stupske, posvečene Marijinemu Vnebovzetju
v Sarajevu. Drugi avtobus je tudi že tam. Ker je sveta maša ob sedmih, se že precej
mudi. Ogledujemo in občudujemo lesene intarzije križevega pota, stranskih oltarjev in
glavnega oltarja. Vse je izrezljano in struženo, vse iz naravnega in različnega lesa,
naravnih barv. Prečudovito in dragoceno. Vse to je darilo avstrijskega vojnega kuratstva.
Tamkajšnji župnik Miroslav Čavar nam je z globoko razlago predstavil zgodovino
cerkve.
Med vojno so veliko pretrpeli, ogromno je bilo uničenega in porušenega. Po maši pa so
nas še pogostili s pijačo. Hvala vam, Sarajevčani! Zapomnil sem si župnikove besede:
»Ko doživiš noč, znaš ceniti dan.« Pozneje, ko smo bili že doma, je Joži našla na
internetu zapis iz Sarajeva, kjer župnik opisuje, da smo Slovenci obiskali njegovo
cerkev. Po maši in pijači smo odšli v hotel, kjer so nas že čakale obilna večerja ter
prijetne in čiste sobe.
Zjutraj drugega dne se že peljemo proti Palam, ki ležijo na 900 m nadmorske višine. Ob
petju g. Urana, ki je sedaj pri nas, sproti še ogledujem reko Miljacko, ki nas spremlja ob
cesti. Še vedno nas spremljajo s kroglami preluknjane hiše. Vidimo tudi hišo Gavrila
Principa, povzročitelja 1. svetovne vojne. Nekaj potnikov se poda na ogled Baščaršije.
Skoraj večina nas potuje proti Palam, drinskim mučenkam v čast. Smo na romanju, ne
na izletu. Na Palah nas preseneti čudovita stara lesena cerkev, zgrajena iz brun, ki je
preživela že vse tri vojne vihre. Prvo, drugo in še zadnjo v 90-ih letih. Župnik je povedal,
da jo je gotovo sam Bog čuval, kajti boji so bili vse okrog nje. Še enkrat nam je razložil
izčrpno delovanje drinskih mučenk. Od tukaj so jih odpeljali v smrt. Ob odhodu je z nami
zapel še slovensko pesem Na planincah in Zlati časi. Dejal je, da se jih je naučil pri
vojakih od slovenskih fantov. Po približno dveh urah na Palah se vračamo v Sarajevo, kjer poberemo sopotnike, ki so obiskali Baščaršijo. Nato nadaljujemo pot
pro Mostarju. Na levi in desni nas kilometre in kilometre spremljajo poraščeni
Janez Stanonik (se nadaljuje)
gorski grebeni z ničvrednim grmičevjem.

Justina in Stanislav Oblak
Naša slavljenca sta se spoznala v Radovljici. Stane se
je tam učil za kleparja, po domače »špenglarja«, Justi
pa je tam živela s starši in delala najprej v Verigi, potem
pa v Suknu Zapuže. Starši so prišli tja zaradi službe z
dolenjskega konca.
»V nedeljo sem bil doma v Žirovskem Vrhu. Ko sem se
pod večer vrnil n v Radovljico, sem slišal glasbo iz
hotela Triglav, pa sem šel malo pogledat. Tam sem jo prvič videl. S starši je sedela v kotu,
pa sem jo vprašal za ples,« se spominja Stane.
Justi doda: »Bil je zadnji ples večera, pa traja že šestdeset let.«
Leto in pol pozneje sta se poročila, stara dvajset let. V tistih časih so se po večini poročali
mladi pari. Dve leti sta živela pri njenih starših v majhnem stanovanju v Lescah. Rodil se je
prvi otrok in prostorska stiska je bila res velika. V Radovljici sta iskala stanovanje, pa ga
nikakor nista mogla najti.
»Konec leta 1959 sem pri bratu Francu delal žlebove na hiši. Spotoma sem še vprašal za
službo v takratnem Obrtnem servisu in jo dobil. Za novo leto smo se tako preselili k meni
domov, kjer sva stanovala nekaj let. Žena je bila nekaj časa brez službe, potem pa jo je
dobila v Kladivarju.
Od Mojškrča sva se preselila k Matevžk' in tam živela sedem let. Četrtega julija 1970 sva se
vselila v novo hišo. Hiša je bila še brez oken v kletnih prostorih, niti vhodnih vrat ni imela.
Imeli smo izdelano kuhinjo, spalnico in stranišče. Za božič smo v kabinetu postavili divan
peč. Tako smo dobili še en ogrevan prostor, kjer sta se otroka lahko igrala,« se spominja
Stane. Stane je za hišo sam izdelal sistem toplozračnega ogrevanja. Že pri mojstru v
Radovljici se je tega izučil, potem pa so toplozračno ogrevanje delali tudi v Obrtnem servisu,
pozneje Obrtnem centru.
»Peč je še zdaj uporabna, toplozračno ogrevanje pa sem zamenjal z radiatorji.
Imava pet vnukov in že dva pravnuka. Radi pridejo k nama. Letošnje leto pa je prav posebej
lepo, kar naprej praznujeva. Midva sva dopolnila osemdeset let, šestdeset let je od najine
poroke, pa še vnukinja Margareta se je poročila. Na tej poroki je bilo tako lepo. Z možem
živita na Dunaju. V času krize sta izgubila službi, pa sta šla iskat delo v tujino. Našla sta
delo, našla sta dom in prav vesela sva, ko vidiva, da sta tam srečna. Tudi vnuk Gregor dela
in živi čez mejo, v Gradcu, ostali pa so bliže.
Za vrhunec vsega lepega pa sva pred nekaj tedni bila krstna botra pravnuku. To je bilo res
lepo. Samo da bi bila zdrava pa da bi bil mir,« sta končala pripoved.
V zakonu ni vedno lepo, velikokrat pridejo tudi težave in problemi, toda če zakonca sodelujeta, če se imata rada in si zaupata, potem zmoreta veliko. Lepo je imeti nekoga, s katerim
se lahko smeješ, s katerim lahko sanjaš in načrtuješ bodočnost, s katerim lahko v težkih
trenutkih tudi jočeš – in prav to naj bi bil zakon.
Naj novorojeni prinese vsem zakoncem v naši župniji veliko medsebojnega razumevanja,
veselja in miru.
Z obema paroma se je pogovarjala Hermina.
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OBISK SVETEGA MIKLAVŽA
Sveti Miklavž bo vse naše otroke obiskal
v torek, 5. decembra, na naslednjih
lokacijah: Brekovice ob 1600, Žiri pri
gasilskem domu ob 1630, Račeva ob
1715, Zadružni dom ob 1800, Dobračeva
ob 1900 in Selo ob 1915. Povabljeni prav
vsi otroci, ki živite na ozemlju naše župnije!

PO LURDU IN FATIMI ŠE MEĐUGORJE

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
NAJLEPŠA PRIPRAVA NA BOŽIČ
Od 16. do 23. decembra bo v naši župnijski cerkvi potekala božična devetdnevnica,
s katero se bomo duhovno pripravili na
praznik Jezusovega rojstva. Devetdnevnica bo vsak dan ob 1800, v nedeljo pa ob
900. K devetdnevnici povabljene cele družine. Veroučenci morajo devetdnevnico
obiskati vsaj štirikrat (namesto rednega
verouka), najbolj pridne pa čaka na koncu
tudi nagrada.
Zberemo se najkasneje ob 1750 pred glavnim vhodom, od koder bomo s svečkami in Marijo
vstopili v temno cerkev. Program devetdnevnice bo primeren za vse družinske člane. Lepo
povabljeni!
MARIJA ROMARICA
V času božične devetdnevnice bo po naši župniji poromalo več Marijinih podob. V cerkvi
bodo seznami, na katere boste vpisali svojo družino za obisk Marije.
Prvi dan bodo vse Marijine podobe krenile iz župnijske cerkve, kjer bo tudi blagoslov. Marijo
vrnete naslednji dan k devetdnevnici in jo po devetdnevnici tudi vzamete. Prav tako se vse
Marijine podobe vrnejo nazaj v župnijsko cerkev k sveti maši 23. decembra.
Ne bodimo podobni Betlehemčanom, ki niso nudili prenočišča Božji Materi, ampak z veseljem odprimo vrata svojih domov. K srečanju z Marijo povabite tudi svoje sorodnike, sosede
in prijatelje.
V novembru je z zakramentom svetega krsta postala Božji otrok
Neja Borič, Kranj. Družini iskreno čestitamo in ji želimo obilo Božjega blagoslova!
V novembru se je od nas poslovil
Vencelj Benedičič, Selo. Domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog vaša tolažba!
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Že takoj spomladi, po prihodu iz Lurda in Fatime, sva se z ženo odločila, da letos
obiščeva še romarsko svetišče Međugorje. Po odličnem vodenju nadškofa Urana, ki je
bil takrat z nami in nam je povedal, da gre oktobra še v Međugorje, je bila odločitev še
toliko lažja. Ob poletnem obisku v Rovtah pri prijateljih, s katerima smo bili skupaj v
Fatimi, in njuni odločitvi, da gresta jeseni tudi v Međugorje, sem tudi jaz takoj poklical
gospo Julijano, ki je zbirala prijave in se stoodstotno odločil za romanje.
Tako danes, 19. oktobra 2017, malo pred šesto uro zjutraj stojiva z ženo na Selu na
postaji in gledava proti ovinku, kdaj se bo prikazal avtobus. Mimo naju levo in desno
švigajo osebni avtomobili, v glavnem proti Žirem. Človek ne bi verjel, da se toliko ljudi iz
doline vozi na delo v Žiri. Pomislim: »Tudi jaz sem bil nekoč eden izmed njih, sedaj sem
pa že deveto leto v »penziji«. Kako čas beži! Avtobus se prikaže in že veselo hitimo proti
Ljubljani. Do tam pobiramo nove sopotnike, zadnjega v Novem mestu. Tam je zapolnjen
tudi zadnji sedež. V Ljubljani se nam je pridružil še en avtobus, s primorske strani. Tako
sedaj skupaj potujemo k Mariji na obisk. Ob odhodu iz Ljubljane doživimo manjše
razočaranje. Julijana nam razloži, da nadškof ne bo potoval z nami, temveč nas že čaka
v Sarajevu, mi pa smo ga pričakovali v avtobusu. Namesto njega pa nas je v Grosupljem pričakal dekan Janez Šket, ki nam je bil potem prav tako dober duhovni vodnik.
Takoj je prevzel svojo vlogo in nas povabil k jutranji molitvi in s pesmijo »Je angel
Gospodov« se je začelo naše pravo romanje. Ko potujemo mimo Šmarjete na Dolenjskem, nam g. Šket pove, da je bila tam doma ena od štirih drinskih mučenk. Od štirih sta
bili dve Slovenki. Skupaj jih je živelo pet. Poleg Slovenk so bile še Hrvatica, Madžarka in
Avstrijka. Obe Slovenki sta bili doma s kmetij, in sicer ena iz okolice Šmarjete, druga iz
okolice Žužemberka. To je spadalo pod Avstro-Ogrsko. Stanovale in delovale so v Bosni
na Palah. 11. decembra 1941 so jih četniki odgnali v snegu in mrazu v mesto Goražde,
kjer so jih nastanili v neki stavbi v drugem nadstropju. Avstrijki se je v Palah nekako
uspelo rešiti in je v mesto prišla kasneje . V noči na 15. december so prve štiri pijani
vojaki hoteli onečastiti. Da so se ubranile, so z drugega nadstropja poskakale skozi okna
na cesto. Tam so obležale ranjene in polomljene. Vojaki so jih z noži pokončali in
odvlekli do Drine. Čez nekaj dni jih je odnesla reka. Avstrijka je v mesto prispela 23.
decembra. Tudi njo so četniki ubili in truplo odvlekli v Drino. Zato jih imenujejo drinske
mučenke. Kardinal Angelo Amato jih je 24. septembra 2011 v Sarajevu razglasil za
blažene.
V Čatežu smo se ustavili za kratek čas, nato pa s polno paro naprej. Nadaljujemo s
petjem. G. Šket nas spremlja na kitaro, hkrati je tudi prvi glavni pevec in pripovedovalec.
Povedal je, da pravijo, da je Međugorje postalo spovednica sveta, da tam največ
spovedujejo, da je tam doma Kraljica sveta, Kraljica miru, Devica Marija.
Že nekaj časa se vozimo po Hrvaški, levo in desno ob cesti nas spremljajo polja s
koruzo; ponekod še stoji, mnogo je že požete, ljudje pospravljajo zadnje pridelke z njiv,
saj se bliža sveta Uršula (21. oktober).
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BOŽIČNI PRAZNIKI V NAŠI ŽUPNIJI
 Na vse tri svete večere (24. decembra, 31. decembra in 5. januarja) naj se družina

zbere k skupni molitvi ter pokadi in pokropi prostore svojega doma.
 24. decembra bosta v naši župniji dve sveti maši: ob 800 bo sveta maša 4. adventne
nedelje, ob 2000 pa sveta maša svetega večera.
 Osrednja slovesna polnočna sveta maša bo ob 2400 v župnijski cerkvi.
 Na Božič bosta slovesni sveti maši ob 700 in 900. Pri vseh prazničnih svetih mašah bo
običajni »ofer« za obnovo notranjosti naše župnijske cerkve. Za vsak vaš iskren dar
Bog povrni! Na Božič ob 1600 bo v cerkvi še predstavitev letošnjih jaslic.
 Božični praznik praznujemo kar osem dni, do 1. januarja, zato v teh dneh povabljeni v
čim večjem številu k svetim mašam.
 26. decembra bosta sveti maši ob 700 in 900. Ob 1030 bo tradicionalni blagoslov konj
na Pustotniku.
 30. decembra bo v naši župniji potekala Trikraljevska akcija. Začeli jo bomo s sveto
mašo ob 800. Vaše domove bodo obiskali trikraljevski koledniki, ki vam bodo prinesli
blagoslov Novorojenega Kralja in voščilo ob praznikih. Denar, ki jim ga boste darovali,
je namenjen za pomoč ljudem v misijonskih deželah. Odprimo vrata svojih domov in
src za potrebe revnih!
 31. decembra bo pri sveti maši ob 900 blagoslov vseh predšolskih otrok in vseh
šolarjev do vključno 5. razreda. Še posebej povabljene družine letošnjih novokrščencev!
 1. januarja praznujemo praznik Božje Matere Marije. Začnimo novo leto z
blagoslovom pri sveti maši ob 700 ali 900.
 6. januarja praznujemo praznik Gospodovega razglašenja (Sveti trije kralji). Sveti
maši bosta ob 700 in 900. Vsi veroučenci pridite k sveti maši ob 900. S seboj prinesite
hranilnike adventne akcije za revne otroke.
 7. januarja bo praznik Jezusovega krsta, s katerim zaključujemo božični čas.

BOŽIČNO VOŠČILO

»Bog z nami« se imenuje dete, ki leži v jaslicah; sam Bog je stopil med nas. Gospodar
prihodnosti je postal človek. Jezus, ki se je rodil v Betlehemu iz device Marije, je tisti, ki
je hodil iz kraja v kraj in delal dobra dela, ki je trpel in umrl in tretji dan vstal od mrtvih.
On danes živi v svetu. Pod evharističnima podobama kruha in vina si je zamislil svojo
trajno navzočnost med svojimi brati in sestrami. »Bog z nami« pomeni, da je Bog na
strani človeka, da je njegov prijatelj in zaveznik. To sporočilo naj bo v vas, ko si iz dneva
v dan prizadevate ljudem pokazati Jezusa, njegovo ljubezen in jih navdušiti, da bi ga
vzljubili ter ga sprejeli za svojo pot, resnico in življenje.
Tega upanja, sreče, blagoslova in miru vam in vsem vašim domačim ob praznikih in prehodu
v leto 2018 želi
vaš župnik Andrej s sodelavci
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DOGODKI V DECEMBRU
 Od 4. decembra do 17. marca bodo delavniške svete maše v kapeli župnišča (razen

božične devetdnevnice in praznikov med tednom);
 vsako sredo ob 1700 molitvena ura pred Najsvetejšim;
 4. december
ob 1830 misijonska skupina;
ob 1930 redakcija Glasa sv. Martina;
 6. december
ob 1800 v župnišču duhovne vaje v vsakdanjem življenju;
ob 2030 v župnišču mlajša zakonska skupina;
 7. december
ob 1700 v župnišču priprava na Trikraljevsko akcijo;
 8. december
ob 180 slovesen sprejem novih ministrantov;
ob 2000 mladinsko srečanje;
 10. december
ob 900 skavtska sveta maša;
 11. december
ob 1830 redna seja ŽPS;
 12. december
ob 1700 predšolski verouk;
 13. december
ob 1800 v župnišču duhovne vaje v vsakdanjem življenju;
ob 2030 četrta zakonska skupina;
 14. december
ob 2000 starejša zakonska skupina;
 15. december
ob 2000 mladinsko srečanje;
 17. december
ob 900 družinska sveta maša (sodelujejo predšolski);
ob 1630 v župnijski cerkvi sprejem Luči miru;
ob 1700 v župnijski cerkvi božično spovedovanje;
 18. december
dopoldne obisk starejših in bolnikov po domovih;
ob 1830 v župnišču svetopisemska skupina;
ob 2000 mešana zakonska skupina;
 19. december
ob 1800 srečanje katehetov;
 20. december
ob 1800 v župnišču duhovne vaje v vsakdanjem življenju;
ob 1830 v župnišču priprava staršev in botrov na krst otrok;
 21. december
ob 1700 v župnišču priprava na Trikraljevsko akcijo;
 22. december
ob 2000 mladinska skupina;
 23. december
ob 900 obvezne ministrantske vaje;
 24. december
ob 1030 krstna nedelja;
 26. december
ob 1030 blagoslov konj na Pustotniku;
 27. december
ob 900 sveta maša ob občnem zboru društva ŠmaR;
 30. december
ob 800 Trikraljevska akcija
 od 18. decembra do 7. januarja bodo božične veroučne počitnice;
 5. januar
NI OBISKA bolnikov in starejših po domovih;
 7. januar
ob 1900 srečanje pevske skupine Nasmeh.
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MAŠNI NAMENI ZA NOVEMBER IN ZAČETEK DECEMBRA

4

sv. Barbara, mučenka

Helena Čuturič, obl., † Peter in Jelka Zajc
1800 †† Janez
Kavčič

5

sv. Sava, puščavnik

700

6

sv. Miklavž, škof

Mira Poljanšek
1800 †† Kovačevi
(Par zanska 86)

7

sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj

700 po namenu (A)
1800 NA DOBRAČEVI Drago Štremfelj, za dober namen

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK

za nove duhovne poklice
po namenu (A)

8

BREZMADEŽNO SPOČETJE 800 † Amalija Zorjan, obl.
DEVICE MARIJE
1800 † Marija Strlič, sprejem novih ministrantov

9

sv. Valerija, mučenka

800

† Franc Jereb, obl., † Milka in Anton Oblak
† Franca in Feliks Strlič

2. ADVENTNA NEDELJA

700
900

+ Jesenko, + Rado Jurca in Franc Mlinar
† Terezija Novak in starši Novak
+ Cvetka in Vojko Poljanec, za župljane

PETEK
SOBOTA

10

NEDELJA

11

sv. Damaz I., papež

18

12

sv. Finian, opat

700

13

sv. Lucija, devica in
mučenka

14

sv. Janez od Križa, duhov- 700 † po namenu (A)
nik in cerkveni učitelj
1800 NA DOBRAČEVI † Pintarjevi

15

sv. Antonija, Krizina in
druge drinske mučenke

18

Božična devetdnevnica
sv. Adelajda, kraljica

1800 † Ciril Alič, † Bojan Štremfelj

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK

16

SOBOTA

17

NEDELJA

18

3. ADVENTNA NEDELJA
Božična devetdnevnica

18

00

00

00

00

7
900

+ Nikolaj Oblak, + Alojzija Stanonik, obl.
+ Po namenu (A); za duše v vicah
† starši Stanovnik in Stanonik
† Stanko Gantar

† Rigelški
† Kris na Pivk

Marija Bogataj (Kajuhova 1), za župljane
† Antonija Andreuzzi, Vencelj Benedičič, 30. dan

Božična devetdnevnica
sv. Urban V., papež

in Stanislav Jesenko
1800 †† Marica
Cilka in Milan Jereb (Selo 97)

19

Božična devetdnevnica
sv. Urban V., papež

in Stanislav Novak
1800 †† Alojzija
Darja in Janez Juvan

20

Božična devetdnevnica
sv. Dominik, opat

Andrej Poljanšek
1800 †† Klavdija
Čurič, obl.

21

Božična devetdnevnica
00 Za zdravje (P)
sv. Peter Kanizij, duhovnik 18 † Štefan Kopač, 1. obl.

22

Božična devetdnevnica
sv. Hunger, škof

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK

1800

† Ana in Viktor Polanc, † Kralovi (Žirovnica)
† Anton in Marija Mlakar (Tabor)

6
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23

Božična devetdnevnica
sv. Janez Kancij, duhovnik

24

4. ADVENTNA NEDELJA
PRVI SVETI VEČER

800 † Peter Jesenko; za župljane
2000 † Janez Ravnikar

25

BOŽIČ – GOSPODOVO
ROJSTVO

2400 za župljane
† Franc in Leopolda Božič
700
900 † Pavel Žakelj

26

sv. Štefan, diakon in
mučenec

27

namenu društva ŠmaR
sv. Janez, apostol in evan- 900 po
00 † Ivana Košir, obl. (Tabor 8)
gelist
18 † Stanko Kogovšek, obl.

28

sv. Nedolžni otroci,
mučenci

29

sv. Tomaž Becket, škof in
mučenec

30

sv. Feliks I., papež

Pagon, obl.
800 †† Angela
Robert Bogataj, obl.

31

SVETA DRUŽINA
DRUGI SVETI VEČER
blagoslov otrok

700 † Ivka Beovič
900 † Franc Podobnik, obl.

1

MARIJA, BOŽJA MATI
NOVO LETO – dan miru

700 za župljane
900 † Bojan Štremfelj

2

sv. Bazilij Veliki in
Gregor Nazianški,
cerkvena učitelja

namenu (A)
800 po
po namenu (A)

3

Presveto Jezusovo ime

Dolenc, obl.
1800 †poTatjana
namenu (A)

4

sv. Elizabeta Seton,
redovnica

700 za nove duhovne poklice
1800 NA DOBRAČEVI † Krošljevi in Anton Erznožnik

5

Sv. Emilijana, devica
prvi petek
TRETJI SV. VEČER

in Ana Demšar
1800 †† Milan
Pavla Modrijan, 2. obl.

6

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE (Sv. trije
kralji); prva sobota

700 † Milka in Anton Oblak
900 za župljane

7

JEZUSOV KRST

700 † Marija Jus n, 7. obl.
900 † Sandi Poljanec

SOBOTA
NEDELJA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK
PETEK
SOBOTA

NEDELJA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA
ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

Bogataj (Izgorje)
800 †† Marija
Janez in Marija Bogataj

Janez Zdolšek
700 †† Janez
obl. (Delavska 10)
00
9 † SlavkaLogar,
in Vinko Šubic, blagoslov konj

700 † Janez Kristan, po namenu (A)
Vida Mlinar, obl.
1800 †† družina
Kokelj (Novovaška 22)

Uradne ure župnijske pisarne so vsak četrtek od 1000do 1200 in vsak petek od 1600 do 1730.
 andrej.jemec@rkc.si, http://zupnija-ziri.si, https://www.facebook.com/ZupnijaZiri/
 župnik Andrej Jemec: 040 395 979;  duhovni pomočnik Jakob Kralj: 031 850 443
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