
ź 16⁰⁰  Brekovice
ź 16³⁰  Stare Žiri
ź 17⁰⁰  ob žup. cerkvi 
ź 18⁰⁰  Račeva 
ź 18³⁰  Dobračeva
ź 19⁰⁰  Selo

sv. Martina
G L A S

Bog z nami!
Prerok Izaija je že davno pred Jezusovim rojstvom zapisal: 
'Zato vam bo Gospod sam dal znamenje': »Glej, devica bo 
spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel«, (Iz 7,14) kar v 
prevodu pomeni Bog z nami. Ali je Bog res z nami ali pa sedi 
nekje na obrobju vesolja in nas od daleč opazuje?
Če bolje odpremo oči, lahko iz vsakdanjih dogodkov vidimo, 
da je Bog v vsakem trenutku ob nas. Kolikokrat se mi je v težkih 
trenutkih, pa tudi takrat, ko sem bil povsem brez volje, zdelo, 
da je Bog izginil iz mojega življenja. Takrat bi bil najraje sam. A 
ravno takrat sem se po navadi zatekel v cerkev in tam obsedel, 
da bi našel rešitev in moč. Kljub temu, da sem bil brez živ-
ljenjske volje, sem kmalu začu�l Jezusovo tolažilno roko in be-
sedo. Kako preprosto! Le odpre� mu moraš srce.
Pa ne le v težkih in brezvoljnih trenutkih, tudi v trenutkih vesel-
ja in sreče spoznamo, da je On ob nas. Takrat po navadi poza-
bimo na Boga, saj mislimo, da smo sami izvor naše sreče. A če 
bolje pogledamo okoli sebe, zopet začu�mo Jezusovo prisot-
nost ob nas. Ču�mo, kako je On vir naše prave sreče.
V preprostem srcu je vedno prostor za Boga. Prav zato je prišel 
med nas v �s� prvi božični noči kot preprost otrok, da bi bil 
BOG Z NAMI!
V teh božičnih praznikih želimo vsem ljudem dobre volje, da 
bi v preprostos� srca našli Emanuela,

DECEMBER  2019

župnik Andrej in p. Marko s sodelavci

četrtek,

5. 12. 2019
četrtek,

5. 12. 2019

Franjo Kopač: Poprtnik

ź 16⁰⁰  Brekovice
ź 16³⁰  Stare Žiri
ź 17⁰⁰  ob žup. cerkvi 
ź 18⁰⁰  Račeva 
ź 18³⁰  Dobračeva
ź 19⁰⁰  Selo

Povabljeni ste prav vsi
otroci iz naše župnije!

Na vse tri svete večere
(24. decembra,

31. decembra, 5. januarja)
naj se družina zbere

k skupni molitvi
ter pokadi in pokropi

prostore svojega doma.



Pa se začenja veseli december. Trgovci z 
novci nas zasipajo z božično kramo že od 
začetka novembra naprej. Nagovarjajo nas, 
da se moramo do časa pripravi� na božič, da 
moramo ime� res vse, Bog ne daj, da bi kaj 
»nepotrebnega« v prodajalnah celo zmanj-
kalo, torej hitro v nabavo, da bomo res dobro 
pripravljeni.
Advent ali adventni čas (la�nsko: adventus – 
prihod) je čas pred božičem in je v bogo-
služju namenjen pričakovanju Jezusovega 
prihoda oziroma rojstva, piše v Wikipediji.
Vsako leto naj bi se v naših družinah ponov-
no rodilo malo dete. To dete naj bi nas blago-
slovilo in v naša življenja prineslo malo lučko 
miru in medsebojnega razumevanja.
Kje naj se malo dete rodi? V plas�ki kričečih 
barv, v družinah, kjer staršev ni do poznih ur, 
v hišah, kjer se svečke na adventnem venčku 
ne prižgejo vsak večer in kjer ni več molitve. 
Spominjam se toplih večerov, ki smo jih, 
sedem otrok, stara ma� in starša, preživljali 
v skromni, a topli hiši. V molitvi in v pogovo-
ru so bili to najlepši časi mlados�. Oče je 
vedno sedel na vogalu peči, ni veliko govoril, 

a ob naših pogovorih se je vedno znova 
smejal. Bil je močnejše postave in ko se je 
smejal, se je celo njegovo telo treslo.
Kako pa jaz danes čakam Jezusa? Ali čakam 
samo na glineno podobico malega otroka, ki 
jo bom v božični noči položila v jaslice, ali 
pričakujem kaj več?
V mojih le�h bi se morala resno pripravlja� 
za srečanje z Jezusom. Verujem v življenje 
po smr� in verujem, da se bom takrat  sre-
čala z njim in ga gledala takšnega, kakršen 
je. Kako se pripravljam na to srečanje?
Malo detece bi me moralo spomni� tudi na 
to, da je to srečanje blizu. Ko me bo vprašal, 
koliko talentov sem v življenju pridobila, kaj 
mu bom lahko pokazala. Takrat božični 
okraski ne bodo »vžgali«. Kako torej preživ-
ljam svoj življenjski advent? Priznam, da se 
tega srečanja malo bojim, nelagodno mi je, 
saj nisem prepričana, ali sem izpolnila nje-
gova pričakovanja. A spomin na očeta in 
njegovo podobo, ki se trese v smehu, ko me 
opazuje, me pomirja. 
Tudi Bog je vendar moj oče, mar ne?

AKTUALNO 2

Hermina Cankar

Advent    pričakovanje koga ali česa?



Z nekaj notranje tesnobe smo na Mar�novo 
nedeljo brali evangelij, ki ima sicer vzpod-
buden naslov: Stanovitno čakajmo Kristusov 
prihod. Ta Božja beseda govori namreč o vseh 
tegobah in zablodah tega sveta, ki nas želijo 
odvrni� od Jezusa, nas prestraši� in obrni� 
naše srce drugam. In prizna� moramo, da so 
zvijače tega sveta v našem vsakdanu dokaj 
uspešne. Se nam ne zdi, da je Jezus za naš čas 
prezahteven? Apostolom, ki so živeli in delali z 
Njim, je verjetno bilo lažje, saj so ga videli, sli-
šali in mu sledili. A ne vsi in ne zmeraj. Celo �s-
�, ki mu je z vso gotovostjo zatrjeval, da ga lju-
bi, ga je čez nekaj dni zatajil. 
Smo danes kaj drugačni? Kolikokrat smo Jezu-
sove priče v svetu? Pa naj bo to doma, v službi, 
med prijatelji … Naš rojak in svetovno znani 
operni pevec Luka Debevec Mayer, ki nas je 
tudi letos razveselil s čudovi�m koncertom in 
meditacijo v naši domači cerkvi, nas je 
spodbujal, naj bomo Božje priče v svetu. 
Ko se zavem, kako šibka je moja vera, me po-
stane sram. In vedno znova me nagovori Be-
seda, ki mi obljublja, da če bom karkoli prosila 
z vero, veliko kot gorčično zrno, ki je najmanjše 
med semeni, me bo nebeški Oče uslišal. Z 
občudovanjem gledam in se čudim veličini pr-
vih mučencev. Zdi se, kot da jim nič ni bilo pre-
težko. Hodili so za Jezusom in oznanjali Božje 
kraljestvo. Sve� Štefan, ki ga imamo v žirovski 
cerkvi na glavnem oltarju, je bil moder mož, 

velik po duhu in odličen govornik. Tudi zato je 
bil mnogim trn v pe�.  Bil je po krivici obtožen 
govorjenja zoper postavo. Jezus je bil svetemu 
Štefanu najvišji ideal, za katerega je plačal celo 
s svojim življenjem. 
Danes so žal kristjani preganjani v mnogih 
deželah sveta. V Sloveniji kristjani nismo pre-
ganjani in tako nismo prisiljeni, da bi morali 
svoje življenje izgubi� zaradi vere. In žal s 
svojim življenjem pogosto pričujemo, da 
Jezus ni naš ideal. Pred kratkim smo si ogle-
dali dober družinski film Tesar, ki je govoril o 
problema�čnem mladostniku. Fant je izgubil 
smisel v življenju in na pot mu je prišel sta-
rejši vdovec. Preko dela mu je želel pokaza�, 
da je življenje lepo. Ni mu »pridigal« in ni ga 
skušal za vsako ceno spreminja�. Edina stvar, 
ki mu jo je moral ta fant obljubi�, je bila, da 
se bo zmeraj, preden bo karkoli naredil ali 
rekel, vprašal: »Kaj bi Jezus naredil?« Tako ga 
je vzpodbudil, da se je večkrat spomnil na Je-
zusa. In prav On ima tudi meni in tebi še 
mnogo poveda�. Fant v filmu je začel razli-
kova� med dobrim in zlim. Sve� Ignacij Lo-
jolski temu pravi, da se odločimo, pod katero 
zastavo se bomo postavili. Prva je Kristusova, 
ki je naš vrhovni voditelj in Gospod, druga je 
Luciferjeva, ki je smrtni sovražnik naše člo-
veške narave. V tem adventu nas Jezus znova 
vabi, da se tudi mi večkrat vprašamo: »Kaj bi 
Jezus naredil?« To bo pomenilo, da nam je za 
Jezusa mar, da je on naš ideal.

3 AKTUALNO

Andreja Žakelj

Je Jezus danes še ideal?



Na god sv. Štefana praznujemo dan samo-
stojnos� in enotnos�. Na ta dan leta 1990 so 
razglasili rezultate plebiscita, na katerem je 
velika večina volilnih upravičencev pritrdilno 
odgovorila na vprašanje: »Ali naj Slovenija 
postane samostojna in neodvisna država?« 
Poli�ki nam bodo tudi ob letošnjem prazniku 
natrosili kopico lepih besed, nihče pa si ne bo 
zastavil bistvenega vprašanja: »Koliko je 
naša država danes samostojna, neodvisna in 
enotna?«
Ko smo bili še v Jugoslaviji, so o vseh pomem-
bnih vprašanjih odločali v Beogradu, po vsto-
pu v Evropsko unijo pa se je odločanje prese-
lilo v Bruselj. Evropska unija ima izključno za-
konodajno pristojnost na področju carinske 
unije, ekonomske in monetarne poli�ke, 
konkurence in zunanje trgovinske poli�ke. 
Na teh področjih njena zakonodaja prevlada 
nad zakoni držav članic. Na mnogih drugih 
področjih pa je zakonodajna pristojnost de-
ljena: če Evropska unija izda zakon, so ga 
države dolžne upošteva�.
Vpliv Evropske unije na naše življenje se 
nazorno kaže pri problema�ki divjih zveri in 
ilegalnih migracij. Če Evropa prek sodišča do-
loči, da smeš muhe v svojem stanovanju po-
bi� šele potem, ko si izkoris�l vse druge mož-
nos� (ko si vse predmete in hrano pospravil v 
omare, ko si jim na stežaj odprl okna in vrata, 
one pa kljub tvojemu prijaznemu prigovar-
janju niso hotele ven ...), in da neznanca, ki � 
skozi okno prileze v hišo ter v njej začne raz-
graja� in uničeva�, ne smeš vreči ven, ampak 
mu moraš prej skuha� čaj, mu ponudi� piš-
kote in ga vpraša�, če potrebuje še kaj, je na 
mestu vprašanje, ali si še gospodar v svoji 
hiši.
Za uspešno delovanje vsake skupnos�, najsi 
bo družina ali država, je poleg suverenos� 
potrebna tudi enotnost. Letos pole� smo 
med planinskim izletom v Italiji videli, kako je 
nek avto zapeljal v jarek. Čeprav Italijani niso 
razumeli slovensko, mi pa ne italijansko, je 
bilo vsem jasno, da moramo avto po�sni� 
hkra� v isto smer, če ga hočemo spravi� 
nazaj na cesto. Da lahko konkretne cilje v 

vsakdanjem življenju dosežemo le, če smo 
enotni, razumemo vsi. Da je enotnost po-
trebna tudi na ravni občine, župnije, Cerkve 
in države, pa se zavedajo le redki. Enotnost 
seveda ne pomeni, da se strinjamo v vsem. 
Saj smo vendar različni! Morali pa bi določi� 
nekaj osnovnih vrednot, za katere se zavze-
mamo vsi (razen maloštevilnih zmedencev in 
pokvarjencev), ter obljubi�, da si bomo z 
vsemi močmi prizadevali zanje.

»Kjer je sloga, tam je moč,« pravi pregovor. 
Tega se dobro zavedajo ljudje s slabimi na-
meni, zato med nas tu in tam vržejo majhno 
»jabolko spora«. Tako preusmerijo našo po-
zornost s pomembnih stvari na nepomem-
bne in nas razdelijo. »Deli in vladaj«, je že od 
rimskih časov vodilo oblastnikov.
V Sloveniji in drugod po Evropi se bomo 
lahko črnemu scenariju (da se zbirajo temni 
oblaki, je jasno tudi slepcem, neprijetnos� 
pa bodo zadele tudi �ste, ki �ščijo glavo v 
pesek) izognili le z enotnim zavzemanjem za 
dobre in zdravorazumske cilje. Nič hudega, 
če nas je slovenska poli�ka po osamosvojitvi 
razočarala. Ravno to je spodbuda, da posku-
šamo stvari spremeni� na bolje. Spremin-
janje sveta na bolje je navsezadnje naša 
krščanska dolžnost, seveda pa lahko zaradi 
tega doživimo tudi kakšno neprijetnost in 
bolečino.

4AKTUALNO

Kjer je sloga, tam je moč!

Andrej Praznik



00Vsako sredo  ob 17    molitvena ura pred Najsvetejšim;
30

ob 18    v kapeli srečanje udeležencev Duhovnih vaj v   
     vsakdanjem življenju (do božiča);
1. december pri obeh sve�h mašah   blagoslov adventnih venčkov; 

30
2. december ob 18    srečanje misijonske skupine;

30
ob 19    redakcija Glasa sv. Mar�na;

30
4. december ob 20   srečanje mlajše zakonske skupine;
6. december dopoldne  obisk župnika po domovih starejših in bolnikov
     (g. kaplan bo obiskoval v soboto dopoldne);

00   ob 19    v župnišču SKVO;
00   ob 20    srečanje najmlajše zakonske skupine;

008. december ob 9    skavtska maša in miklavževanje za skavte;
309. december  ob 18    redna seja ŽPS;
3011. december  ob 20    srečanje 4. zakonske skupine;
15

12. december  ob 17    v župnišču priprava na Trikraljevsko akcijo;
00

                      ob 20   srečanje starejše zakonske skupine;
00

14. december ob 20    srečanje zakonske skupine DIŽ;
15. december  pri obeh sve�h mašah redni mesečni »ofer« za poplačilo obnove 
     župnijske cerkve;

00
   ob 9    družinska sveta maša (sodelovanje pripravi 2. razred);

30   ob 16    v župnijski cerkvi regijski sprejem Luči miru iz Betlehema;
16. december   začetek božične devetdnevnice;

00   ob 20    srečanje mešane zakonske skupine;
1519. december  ob 17    priprava na Trikraljevsko akcijo;
30   ob 18    v župnišču priprava na krst;
3022. december  ob 10    krs� v župnijski cerkvi;
00 00     od 17  do 20 osrednje božično spovedovanje (več spovednikov);
00

23. december  ob 19    srečanje svetopisemske skupine;
00

27. december  ob 9    občni zbor društva ŠMAR (začetek s sv. mašo v župnijski cerkvi);
00  

29. december  ob 9 blagoslov otrok (vseh predšolskih in veroučencev do 
     vključno 5. razreda);
Obisk bolnikov in starejših po domovih v januarju bo v petek, 10. januarja 2020.

5 OZNANILA

Dogodki v decembru

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 800 izvodov.

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur.

h�p://zupnija-ziri.si, h�ps://www.facebook.com/ZupnijaZiri/andrej.jemec@rkc.si
župnik Andrej Jemec: 040 395 979; duhovni pomočnik p. Marko Pavlič, DJ: 040 640 696

Uradne ure župnijske pisarne so vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ in vsak petek od 16⁰⁰ do 17³⁰.

V novembru so se od nas poslovili:

Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje
in naj bo Bog vaša tolažba!

 Marijo Čibej, Dobračevska ulica;
Leopolda Gantar, roj. Podobnik, Račeva;
Marija Demšar, roj. More, Dražgoška ul.

V novembru so z zakramentom
svetega krsta postali Božji otroci:

Družinam iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Oskar Tavčar, Jobstova cesta;
Jerca Oblak, Opale;
Mija Kokelj, Novovaška cesta.
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2

 

PONEDELJEK

 

1800

 

+ Franc Mlinar in Rado Jurca

 

+ Anica Žavbi; + Andrej Janc

 

sv. Bibijana, mučenka

 

3

 

TOREK

 
 

700

 

+ Franc in Ma�lda More, obl.

 

+ Anton Mlinar, obl.

 

sv. Frančišek Ksaverij, 
misijonar

 

4

 

SREDA

 

1800 

  

+ Milka in Marija Andreuzzi

 

+ Pavla Dolenc, roj. dan in god

 

sv. Barbara, mučenka

 

5

 

ČETRTEK

 

1800 DOBRAČ.

  

+ Marijo Čibej, 30. dan

 

+ Frančiška Peternel

 

v zahvalo za uslišano prošnjo in

 

Mariji za varstvo

 
sv. Sava, opat in

 

puščavnik

 

6

 

PETEK

 

1800

 

+ Leopolda Gantar, 30. dan

 

+ Bojan Hvas�; + Ana in Viktor Polanc

 

+ Mira Poljanšek, obl.

 

sv. Nikolaj, škof

 

7

 

SOBOTA

 

800

  

za nove duhovne poklice

 

za blagoslov v družinah

 
sv. Ambrož, škof in

 

cerkveni učitelj

 

8

 

NEDELJA

 700

 

 

900

 
+ starši Jesenko;  + Strlič Marija

 

+ Marija Voljč in Milka Naglič

 

+ Marija Jus�n, obl.; + Franc Jereb, obl.

 

za župljane

 
2. ADVENTNA NEDELJA 

 
 

BREZMADEŽNO

 

SPOČETJE DEVICE MARIJE

 

9

 

PONEDELJEK

 
1800

 

 + Vrhovec

 

za srečno zadnjo uro in za zdravo pamet

 
sv. Valerija, mučenka

 

10

 

TOREK

 

700

 
+ Loščarjevi

 

po namenu (A)

 
Loretska Ma� Božja

 

11
 

SREDA

 1800

 

 + Mirko Košir (Tabor)
 

+ Franc in Cecilija Možina
 

sv. Damaz I., papež
 

12
 

ČETRTEK
 1800

 
DOBRAČE.

  
+ Nikolaj Oblak, obl.

 

+ Anton Erznožnik, obl.
 sv. Finian, opat

 

13
 

PETEK
 1800

 + Alojzija Stanonik, obl., in Silvester Trček
 

za blagoslov družin
 

sv. Lucija, devica in 
mučenka

 

14 
SOBOTA 

800
 

 
+ Ciril Alič  

+ Ivana in Alojz Peternel  
sv. Janez od Križa, duh. in 
cerkveni učitelj  

15 
NEDELJA 

700      

 
 
900   

 

1630
 

+ Marija in Matevž Jereb  

+ Matevž Pečelin in Pavel Jereb  
za župljane  
+ Andrej Žakelj (Goropeke), obl.  
+ Ana in Franc Podobnik; + Stanko Likar, obl.  
za blagoslov skavtov   

3. ADVENTNA NEDELJA 
(GAUDETE)  
 
 

REGIJSKI SPREJEM LUČI 
MIRU IZ BETLEHEMA   

16 PONEDELJEK
 

1800  
 + Tončka Andreuzzi  

+ Cankarjevi
 

sv. Adelajda, kraljica 
božična devetdnevnica

 
17

 TOREK
 

1800

 
+ Štefan Kopač, obl.

 + Šte�a in Mirko Naglič
 

sv. Viviana, opa�nja
 božična devetdnevnica

 
18

 SREDA

 

1800

 
+ Alojz in Bojana Seljak; + Amalija Zorjan

 + Marko in Rudi Bizovičar
 

sv. Vunibald, opat
 božična devetdnevnica

 19
 ČETRTEK

 

1800

  
  

+ Vinko in Ivanka Oblak ter za starša Pavlo in 
Matevža; + Ruparski

 

sv. Urban V., papež
 božična devetdnevnica
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21

 

SOBOTA

 1800

 

 

 

 

+ Marija Demšar, 30. dan

 

+ starši Podobnik (Korita)

 

+ Demšar (Žirovski Vrh 55) in Kristan 
(Dol. Že�na)

 

sv. Peter Kanizij,

 

cerkveni učitelj

 

božična devetdnevnica

 

22

 

NEDELJA

 

700

 

900

 

 

 

  

+ Franc Otrin, obl.; za župljane

 

+ Viktor Šinkovec (Rovte), roj. dan

 

+ Marija Bogataj (Izgorje), obl.

 

+ Peter Jesenko, roj. dan

 

+ starši Pivk (Žirovski Vrh), obl. 

 

4. ADVENTNA NEDELJA

 

božična devetdnevnica

  

23

 

PONEDELJEK

 

1800 

 
za zdravje in srečo v družinah

 

za blagoslov družin
 sv. Janez Kancij, duhovnik

 

božična devetdnevnivca
 

24
 

TOREK

 
2000

 
+ Janez Ravnikar

 
PRVI SVETI VEČER

 

sv. Adam in Eva
 

25
 

SREDA
 

0000

 

700

 

900

 

 

 
 

za župljane
 

+ starši Božič; + Janez Zdolšek, obl.
 

+ Vinko Šubic, obl., in Slavka
 

+ Jožefa in Ivan Potočnik
 

+ Marijan Bogataj (Opale), 30. obl., in
 

+ Frančiška Oblak (Opale), 50. obl. 
 

BOŽIČ –
 
GOSPODOVO

 

ROJSTVO
 

26
 

ČETRTEK
 

900  + Štefan Mrak, god in roj. dan
 

+ Alfonz Zajec in Deklovi
 

+ Marjanca in Pavla Frelih, obl., in vsi Frelih
 

SV. ŠTEFAN, DIAKON IN 
PRVI MUČENEC; Dan

 

samostojnos� in enotnos�
 

27 
PETEK

 900   za žive in pokojne člane ŠMAR
 

+ Janez Zdolšek, god 
SV. JANEZ, apost. in evan.

28 
SOBOTA 800  + Roman Mlinar 

+ Robert Bogataj, obl. 
SV. NEDOLŽNI OTROCI, 
MUČENCI 

29 
NEDELJA 

700      

 

900    

+ Vida Mlinar, obl. 

+ Štefana in Pintarjevi; za župljane 

+ Stanko Kogovšek (Sovra), obl. 

+ Ivana Košir (Tabor 8), obl. 

+Anton Gorjup, obl. 

SVETA DRUŽINA 

blagoslov otrok  

20

 

PETEK

 1800

 

 

 
+ sorodniki iz družin Rovtar in Praznik

 

za zdravje in srečo v družini

 

v zahvalo in za zdravje

 sv. Dominik, opat

 

božična devetdnevnica

 

30 
PONEDELJEK 

1800  + Janez Logar 
+ Angela Pagon, obl., in Ivka Beovič 

ŠESTI DAN BOŽIČNE 
OSMINE 

31 
TOREK 

800 v zahvalo za preteklo leto 
po namenu (A) 

DRUGI SVETI VEČER 
sv. Silvester, papež 

1 
SREDA 

800 + Janez Lazar (Izgorje) 
za blagoslov novega leta 

MARIJA, BOŽJA MATI 
novo leto 

2 ČETRTEK 

1800 DOBRAČE. + Marijo Čibej 
po namenu (A) 

sv. Bazilij Veliki in Gregor 
Nacianški, škofa in cer. učit. 

3 PETEK
 

1800  
 za nove duhovne poklice; po namenu (A) Presveto Jezusovo ime 

4 SOBOTA
 

800 
 + Francka Trček 

+ Marjan in Marija Trbižan
 

sv. Elizabeta Seton, 
redovnica

 

5
 NEDELJA

 

700
      

 
900  

  

+ Ivana Kokelj in sin Franc
 

+ Matevž Pečelin, obl.
 

+ Franc Mohorič; za župljane 
 

2. NEDELJA PO BOŽIČU
 

TRETJI SVETI VEČER
 



00
24. decembra bo ob 20  v župnijski cerkvi sveta maša svetega večera. 

00
Osrednja slovesna polnočna sveta maša bo ob 24  v župnijski cerkvi.

8OZNANILA

Od 16. do 23. decembra bo v naši župnijski cerkvi potekala božična 
devetdnevnica, s katero se bomo duhovno pripravili na praznik Jezu-
sovega rojstva. Devetdnevnica bo vsak dan ob 18⁰⁰, v nedeljo pa ob 9⁰⁰. 
Veroučenci morajo devetdnevnico obiska� vsaj š�rikrat (namesto red-
nega verouka), najbolj pridne čaka na koncu nagrada. Zberemo se ob 
17⁵⁰ pred glavnim vhodom, od koder bomo s svečkami in Marijo vstopili v 
temno cerkev. Program devetdnevnice bo primeren za vse družinske čla-
ne, zato lepo povabljene cele družine.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

00 00Na božič bosta slovesni sve� maši ob 7  in 9 . Pri vseh prazničnih sve�h 
mašah bo običajni »ofer« za obnovo notranjos� naše župnijske cerkve. Za 
vsak vaš iskren dar Bog povrni! 

Božični praznik praznujemo kar osem dni, do 1. januarja, zato v teh dneh 
povabljeni v čim večjem številu k sve�m mašam.

00 3026. decembra – na Štefanovo – bo sveta maša ob 9 . Ob 10  bo tradicionalni 
blagoslov konj na Pustotniku. 

0029. decembra je praznik Svete družine. Pri sve� maši ob 9  bo blagoslov vseh 
predšolskih otrok in šolarjev do vključno 5. razreda. Še posebej povabljene 
družine letošnjih novokrščencev.

00
31. decembra se bomo s sveto mašo ob 8  zahvalili za letošnje leto.

1. januarja praznujemo praznik Božje Matere Marije. Začnimo novo leto z 
00blagoslovom pri sve� maši ob 8 .

4. januarja bo v naši župniji potekala Trikraljevska akcija. Začeli jo bomo s 
00

sveto mašo ob 8 . 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!

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 pri  devetdnevnici in jo po 
devetdnevnici tudi vzamete. Prav tako se vse Marijine podobe vrnejo 
v župnijsko cerkev k sve� maši 23. decembra. 
K srečanju z Marijo povabite tudi svoje sorodnike, sosede in prijatelje.

MARIJA ROMARICA

 V NAŠI ŽUPNIJIBOŽIČNI PRAZNIKIBOŽIČNI PRAZNIKI  V NAŠI ŽUPNIJI



Ja, spet se oglaša �p, ki tako ali tako nima 
otrok in ne ve, kako to je. Pa še to številko 
Glasa sv. Mar�na, ki bi morala bi� božična, 
vesela in prijetna, bo pokvaril. Ampak berite 
dalje, ne gre za to, kar mislite.
Božični prazniki so – tako kot velikonočni – 
prazniki življenja. Božični dan je dan, ko se je 
Gospod Jezus rodil na svet (mimogrede, radi 
pozabljamo, da je bil na svetu že nekaj mese-
cev pred tem), in vsako rojstvo je praznik živ-
ljenja.
In o tem bi rad z vami razmišljal tokrat: o na-
šem odnosu do življenja. V Žireh vam gre ze-
lo dobro, ker je cela Poljanska dolina v sa-
mem vrhu po številu otrok. In če me kaj gane 
kot duhovnika, je to trenutek, ko se po več 
mesecih vrnem v domačo ledinsko cerkev in 
pri sve� maši ne opazim samo novih gub na 
obrazih faranov, ampak predvsem kak novi 
obrazek v naročju mladih mamic. Otroci so 
pravi ponos vsake župnije, vsake družine in 
na koncu tudi vsakega naroda.
Zdaj pa h kri�čnemu delu: v realnos� ni več 
tako. Na Evropi se nabirajo gube, novih ob-
razkov pa je venomer manj. Kje je težava? 
Kar direktno bom zapisal: ubija nas naš ne-
odnos do življenja ali, kakor temu pravim, 
»kontracep�vno razmišljanje«. Ne gre samo 
za kontracepcijo v spolnos�, ampak za sam 
način razmišljanja. Ta se nanaša na odnos do 
človeškega življenja, se širi na odnos do so-
ljudi, potem na odnos do narave in seveda 
vključuje tudi odnos do Boga. Kontracepcija 
v spolnos� je to razmišljanje pospešila in 

»zabetonirala« v glave nas vseh. Tudi kristja-
nov, tudi duhovnikov.
Česa nas torej uči kontracepcija? Zelo eno-
stavno: »uživaj brez odgovornos�«. In na 
koncu ostane samo še »uživaj«. Se spomnite 
prilike o nespametnem bogatašu iz Lk 
12,13–20? Ta je �pičen primer kontracep�v-
nega razmišljanja: dela, zasluži, spravi bo-
gastvo in si na koncu reče: »Počivaj, jej, pij in 
bodi dobre volje«. Namesto da bi se bogas-
tvo množilo in delilo naprej, se, če se slikovi-
to izrazimo, na njem uporabi kontracepcijo. 
Zadeva izgleda tako kot prej, ampak v bistvu 
ni – življenje se »zablokira«, »ne gre naprej«.
In to dela naša civilizacija. Povečuje užitek, 
zmanjšuje odgovornost. Pari se zapirajo živ-
ljenju. Delodajalci znižujejo plače in pove-
čujejo delovne obveznos�. Industrija uniču-
je normalen razvoj življenja s tem, ko se pre-
komerno izkorišča naravne danos� in tako 
naprej. V večini naših dejavnos� boste našli 
primere, kjer dajemo prednost lastnemu 
užitku in s tem blokiramo življenje kje dru-
gje. Kontracep�vno razmišljanje je pokvarilo 
kapitalizem, zdesetkalo število naših otrok in 
se uspešno zajedlo tudi v kristjane, zato pa 
naša vera ni več rodovitna.
Da� življenje drugemu (božič) in za drugega 
(velika noč). Razmislek o tem bi utegnil raz-
kri�, kje se vsak izmed nas nahaja v svojem 
odnosu do življenja.

Lepe, doživete praznike vsem, posebej tako 

ali drugače osamljenim!

9

O kontraceptivnem razmišljanju

GLEDATI - V IDETI

Gabriel



Moj najlepši spomin na božič je polnočnica. 
Pot do cerkve je bila precej dolga, skoraj eno 
uro. Mraz je rezal v obraz, pod nogami pa je 
škripalo, a kljub temu je bilo nekaj izrednega. 
Ponoči, ko so iz oken hiš sve�le samo  leščer-
be, smo se skupaj bližali cerkvi. Najbolj se 
spominjam kresničk, saj smo jih lahko imeli in 
prižigali samo na po� k polnočnici. 
Obdarovanja za božič nismo imeli. Pri nas je 
obdaroval samo Miklavž. 
Pred božičem je bil post do večerje. Po večerji 
smo šli blagoslovit vse prostore hiše, hlev, 
shrambo itd. Medtem smo molili, nato pa 
kleče pred jaslicami nadaljevali z molitvijo 
vseh treh delov rožnega venca. K polnočnici 
smo šli vsako leto ne glede na snežne razmere. 
Zelo smo bili žalostni, ker so po »osvoboditvi« 
polnočnico prepovedali. V šolah so uvedli 
pouk na nam sve� dan. Za izostanek od pouka 
ni zadostovalo nobeno opravičilo. 
Jaslice je postavljala starejša sestra. Ata je 
pripravil veliko podlago iz lesa, ki jo je pritrdil 
na okensko polico. Nebo je naredila iz 

modrega krep papirja. Nanj je prilepila zvezde, 
ki smo jih že prej izstrigli mlajši. Figure so bile 
glinene. V otroški spalnici – kamri pa smo 
otroci še posebej postavili svoje jaslice, ki smo 
jih izrezljali iz papirja in prilepili na deščice.
Jaslice smo postavljali večer prej. Jezuščka pa 
smo položili vanje šele na sve� večer. Mah so 
navadno nabrali bratje že precej prej, da se je 
lahko posušil.
Na božič smo se pripravljali kar nekaj časa. Za 
praznike smo hišo počis�li. Najbolj pa smo se 
pripravljali duhovno. Otroci smo imeli šolsko 
spoved. Počitnice so se pričele že par dni pred 
božičem in so trajale do sve�h treh kraljev. 
Poleg devetdnevnice so bile zornice. To je 
sveta maša ob šes�h zjutraj, h kateri smo v 
veliki meri hodili vsi farani. Cerkev je bila vsak 
dan polna. 
Božično drevo smo postavili le včasih.
Na sve� večer je morala bi� hiša vso noč 
razsvetljena, da se je lahko Marija z Jezusom 
ustavila tudi pri nas.

10

Božični spomini naših dedkov in babic

Angelca Žakelj

PRIČE(VANJA)

Božič je bil zmeraj za nas poseben praznik, ki 
smo se ga veselili že vnaprej. Z nekaj sreče se 
takrat na kme�h ni delalo tudi tri dni skupaj 
(nedelja + božič + štefanovo). Mah za jaslice 
smo nabirali otroci z atom kakšen teden prej, 
smrečico pa kakšen dan prej. Jaslice so zmeraj 
stale v bohkovem kotu. Ob robu police je bil 
papirnat pr�č z božičnim mo�vom, ki smo ga 
uporabljali samo takrat. Smrečica je stala pod 
jaslicami, v vogalu klopi ob mizi  Imeli v »hiši«.
smo celo drobne steklene balončke za na 
smrečico, ki jih je ata kupil, ko je prodal pra-
šička. Tudi bele svečke, ki so se s ščipalkami 
pripele na veje, je ata kupil še pred vojno. 
Običajno jih nismo prižigali, če pa že, pa le za 
kakšno minuto. To je bilo za otroke nekaj 
najlepšega. Kot eni redkih od »hribovskih« 
smo imeli tudi »špico« za na smreko ter zlato 
in srebrno girlando. Na smreko smo obesili 

tudi kar na sukanec obešene orehe in suhe 
hruške.
Kot najlepši božični spomin pa mi je ostal tre-
nutek, ko je ata odprl škatlo s papirna�mi 
jaslicami in jih slovesno jemal iz nje.
Na svete večere smo kleče molili rožni venec in 
bili potem na praznične dni vedno pri sv. maši. 
K polnočnici smo šli otroci sami (ata je umrl v 
vojni) in prespali pri te� na Dobračevi, na šte-
fanovo pa je k jutranji maši prišla tudi mama. 
Vse svete večere je bil na mizi kruh poprtnjak, 
ki ga je mama razrezala in razdelila na sv. tri 
kralje in dala tako nam kot vsem domačim 
živalim. Milka Eržen



11 PRIČE(VANJA)

Angelca Jezeršek

Julijana Klemenčič

Lojzka Ravnikar Adolf Križnar

Spomini na božič so zelo lepi, vendar tudi 
grenki. Nismo vedeli, kje je oče. Mama je vedno 
rekla: »Zmolimo še za ata, saj ne vemo, kje pra-
znuje božič.«
O božiču se nikoli nismo obdarovali. Ko je zve-
čer začelo zvoni�, smo šli okrog vogla. Prvi je 
šel najmlajši, ki je nesel križ, za njim eden z 
lučjo, mama z rožnim vencem, ostali otroci, 
stara mama, zadnja sta imela blagoslovljeno 
vodo in kadilo. Blagoslovili in pokadili smo vse 
prostore v hiši, hlevu in okrog poslopij.
Priprave na božič so se začele vsaj en teden 
prej. Otroci smo hodili k devetdnevnici, doma 
pa je potekalo generalno čiščenje hiše in 
gospodarskih poslopij. Jaslice smo postavili en 
dan prej, Jezuščka pa smo položili vanje zvečer, 
ko smo molili rožne vence. Najprej smo imeli 
papirnate jaslice, kasneje pa so fantje izdelali 
figurice iz mavca in jih pobarvali. Modelčke jim 
je posodil Viktor, kasnejši zobotehnik. 
Skupni molitvi je sledila je skromna večerja, 
nato pa so prišli prijatelji in sošolci. Prepevali 
smo božične pesmi in igrali družabne igre, da 
smo laže pričakali polnočnico.
Mama je s pomočjo deklet spekla po�co s su-
himi krhlji ali domačim makom. Smrečice v 
moji mlados� nismo postavljali.

 

Božič je bil za nas najlepši praznik. Zadnji teden 
pred praznikom smo generalno počis�li hišo, 
pripravljali jaslice, dokončno pa smo jih postavili 
zadnji večer. Papirnate figurice so bile pritrjene 
na palčke in smo jih zabadali v mah. Smrečico 
smo okrasili s češarki in doma izdelanimi okras-
ki. Ob zvonjenju smo šli okoli vogla. Potem smo 
pokleknili ob peči in zmolili vse tri dele rožnega 
venca. Po molitvi je bila večerja, pečene krvavi-
ce. O, kako so bile slastne, saj je bil prej post. Do 
odhoda k polnočnici smo se igrali, nato pa po 
srenu (zmrznjenem snegu) po travnikih odšli k 
polnočnici. Najmlajšega brata je nazaj grede 
tako zeblo, da je jokal. Vstopila sva v eno hišo, 
da se je ogrel na peči, nato pa odšla za 
ostalimi domov.

Iz otroštva imam na božič kar lepe spomine. 
Najbolj se spominjam izdelave mavčnih figuric 
za jaslice. Te je izdeloval sosed, ki je ob sebi 
vedno imel »če�co« gledalcev in pomagačev. 
Ko je pripravljal maso za ulivanje, sem jaz imela 
nalogo dolivanja vode.
Obdarovanja za božič pri nas nismo poznali. To 
smo opravili ob sv. Miklavžu.
Božični večer je bil pri nas doma precej dru-
gačen kot v Žireh. Kajenja okrog hiš nismo po-
znali. Zbrala se je cela družina: dedek, mamca, 
ata, mama in š�rje otroci. Mama in mamca sta 
imeli polne roke dela s pripravo po�ce in peci-
va. Dedek in ata pa sta poskrbela za čistočo na 
dvorišču. Če je zapadel sneg, sta ga odmetala, 
da smo lahko šli k polnočnici.
Otroci smo okrasili smreko. Nato smo zmolili 
rožni venec. Eno uro pred polnočjo smo bili že v 
cerkvi in poslušali ubrano petje božičnih pesmi. 
Jaslice smo izdelovali pri sosedu. Pomagali smo 
jih tudi barva�. V sobi smo na božični večer na 
posebno mizo postavili »smreko« – dve med 
seboj povezani veji – in jaslice. Figurice smo 
postavili pod smreko, le-to pa okrasili z doma 
pečenimi piško�, posebnimi bomboni, ki so bili 
zavi� v svetleč papir, in z lepimi svetlečimi 
okraski, katere je mama v mlados� prinesla iz 
Nemčije. Ob božičnih večerih si je vzela čas in 
nam pripovedovala o svojem življenju in delu v 
tujini.

Na božični večer je mama postavljala jaslice, 
otroci pa smo skakali okrog. Postavili smo tudi 
smrečico, ki smo jo okrasili z doma izdelanimi 
okraski. Mah sem šel vedno nabirat sam. 
Dobro se spominjam, da smo šli k polnočnici 3 
km daleč po srenu. Otroci smo po snegu razi-
grano skakali sem in tja.
Enkrat so med polnočnico iz zvonika fantje 
spuščali aviončke. Jaz sem to gledal, namesto da 
bi šel v  cerkev. Ata me je zato zelo okaral.



V župniji sem ak�vno začel sodelova� v času 
župnikovanja g. Božnarja in nadaljeval kot član 
ŽPS, ko je župnijo vodil g. Šilar. Z ženo sva bila 
pobudnika ustanovitve prve zakonske skupine 
v Žireh. Vmes je bilo še veliko drugih dejavnos� 
in sodelovanja v fari. Po prihodu g. Stržaja 
1994 sta dotedanja ključarja na Dobračevi pro-
sila za razrešitev. Zato je leta 1996 tedanji 
pomožni škof Kvas na predlog župnika Stržaja z 
dekretom postavil za ključarja cerkve sv. 
Lenarta na Dobračevi Cirila Enika in mene. Ta-
krat sem začel ak�vno sodelova� pri oskrbi in 
vzdrževanju te cerkve. 
Za vsa »mežnarska« opravila zunaj in znotraj 
cerkve (maše, pogrebi, zvonjenje itd.) je zgled-
no skrbel Ciril Erznožnik, ki se je v staros� 88 let 
leta 2010 odločil, da zapušča to službo. Tako 
sem to leto na prošnjo župnika Igorja Jereba 
prevzel tudi službo mežnarja na Dobračevi. Ker 
sem že prej ob pogrebih in sv. mašah spremljal 
delo, ki ga je opravljal Ciril, mi ni bilo težko za-
če� s tem poslanstvom. Službi ključarja in mež-
narja sem združil v eno. Dokler sem bil še v 
službi, je bilo včasih to kar težko usklajeva�. Že 
od vsega začetka mi je bila v pomoč žena (ob 
pogrebih, pranju prtov, pr�čkov in ministrant-
skih oblek), občasno pa zdaj pomaga tudi Uroš 
Čibej, če sem sam odsoten. Velikokrat smo že 
vabili, da bi kdo iz soseske prišel na pomoč, 
vedno sta namreč bila dva ključarja, pa se do 
danes ni opogumil še nihče. Povabilo še vedno 
velja!
Delo opravljam vestno in odgovorno, pred-
vsem pa z veseljem. Veseli me, da to opazijo 
tudi obiskovalci pokopališča in cerkve. Še z  
večjim zadovoljstvom pa to delo opravljam, 
odkar je bila temeljito popravljena cerkev z 
okolico. Dolgo smo morali čaka�, da smo prišli 
na vrsto za obnovo, zato smo danes tega še 
bolj veseli. 
Delo mežnarja pri cerkvi na Dobračevi, ki je ob-
enem tudi pokopališka, je pestro in raznoliko. 
Red in čistoča znotraj in zunaj cerkve sta le dve 
od številnih nalog. Bolj odgovorno je pripravi� 
vse stvari za sv. mašo: duhovnikova oblačila, 
misal, berila, prošnje, sv. hos�je ... Pri pogre-
bih je treba pripravi� še podstavek za žaro, 
kadilnico, blagoslovljeno vodo, puščico in po-

skrbe� za zvonjenje. Pred vsakim pogrebom 
ali sv. mašo zato pripravim vse potrebno že v 
dopoldanskem času, da sem lahko potem pri 
obredih miren in zbran.
Zavedam se, da je vsaka služba v cerkvi veliko 
poslanstvo in hkra� odgovornost; najprej pred 
Bogom in tudi do župnika in faranov. Zavedam 
se, da nisem brez napak, vendar mi prav to de-
lo daje in utrjuje mojo vero v neizmerno Božje 
usmiljenje in odpuščanje. Rad bi se zahvalil 
vsem duhovnikom, ki so se zvrs�li v Žireh v tem 
času. Vsak je na svoj način pus�l pečat. Pono-
sen sem na lepo urejeno pokopališče, posebno 
še na novi križ, ki mogočno stoji sredi njega. 

Rad pa bi opozoril na nekatere stvari, ki mi kot 
človeku in dobračevskemu mežnarju niso všeč. 
Nedolgo nazaj sem obiskal grob sorodnika na 
Gorenjskem. Ob vhodu na pokopališče je pisalo: 
Spoštovani obiskovalec, vstopate na kraj miru in 
�šine. Včasih, ne vedno, ko pridem do naše cer-
kve, imam občutek, da sem prišel na tržnico, 
kjer se veselo kramlja in sestankuje. Lepo je, če 
srečaš nekoga, ki ga že dolgo nisi videl, vendar 
opravi to na diskreten in pieteten način. Tudi 
vodenje hišnih ljubljenčkov na pokopališče, 
kljub opozorilni tabli, ni ne lepo ne primerno. 
Pomanjkanje kulture se na pokopališču vidi tudi 
ob pogrebih, ko govorjenje pred vežico po�hne 
šele ob prihodu duhovnika, a se potem, žal, 
nadaljuje pred cerkvijo med sveto mašo za po-
kojnika. 

Rad bi se zahvalil našemu župniku Andreju za 
lepo sodelovanje in podporo. Našemu Ne-
beškemu Očetu pa za milos�, da z njegovim 
blagoslovom to delo lahko opravljam še 
naprej.

ŽIVA CERKEV

Poklic, ki izumira: mežnar na Dobračevi

Izidor Čelik, ključar in mežnar
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