
sv. Martina
G L A S

Vi ste luč sveta!

Kdo? Jaz? Morda sem majhna sveča, bi� LUČ je pa nekaj 
drugega. Pomeni žive� iz milos� svetega krsta. Po krstu se 
imenujemo KRISTJANI, ker pripadamo Kristusu. In ta pla-
men je v življenju treba varova�, sicer ugasne. Beseda luč je 
v Svetem pismu zapisana 106-krat. Jasno nekje pravi: »Tvo-
ja beseda je sve�lka mojim nogam, luč moji stezi (Ps 
119,105).« Dan nam je čisto konkreten recept kako bi� Luč, 
saj sveča sama po sebi še ni luč. Če ne gori in izgoreva, je le 
nekoristen lovilec prahu.
Tako je tudi z našo, mojo in tvojo lučjo! Moja zunanjost, pri-
peta na moj sebični jaz, ne da sama od sebe nobene svet-
lobe. Ko pa se srce »pripne« na Besedo, na Jezusa, ki je Lju-
bezen, zasijemo in smo luč za naše družine, za župnijo, za 
delovna mesta, za domovino. Darujmo čas za svoje najbliž-
je, gradimo odnose, za katere je vredno žive�! V današnjem 
svetu tako manjka Luči! Bodimo torej luč – zgled v mrakobi 
današnjega časa, pogumni in veseli kristjani, nasmejanih 
obrazov!

FEBRUAR  2020

Andreja Žakelj

Franjo Kopač: Poprtnik

28. 2. - 1. 3. 2020

7. - 9. februar 2020

24  UR
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Mediji nas vsak dan bombardirajo s slabimi 
novicami. »Trump grozi Iranu z napadi na 
tarče, pomembne za iransko kulturo«, »V 
nesreči na Južnem Tirolskem voznik zapeljal 
v skupino ljudi, šest mrtvih«, »Usoden zdrs 
traktorja s ceste v Čemšeniku«, »Avstralija za 
gašenje požarov vpoklicala rezerviste«, je le 
nekaj naslovov, ki smo jih lahko prebrali v 
enem samem dnevu na začetku letošnjega 
leta. Poudarjanje slabih novic ima pomem-
ben vpliv na oblikovanje javnega mnenja. Če 
bralce, gledalce in poslušalce vsak dan bom-
bardiraš z njimi, bodo sčasoma otopeli in se 
bodo tudi na najhujše odklone v družbi od-
zivali mlačno. Hkra� pa lahko s poudarjan-
jem določenih slabih novic in zamolčevan-
jem drugih  preusmeriš pozornost od po-,
membnega k nepomembnemu. 
Novodobni zahodnoevropski kristjani si želi-
mo posluša� predvsem dobre novice. Če v 
Parizu gori cerkev, obrnemo pogled na cve-
točo sivko v Provansi. Če nam državni funkci-
onar vošči »Vesel božič, umazane živali!«, si 
preberemo reportažo o jaslicah v kraju XY, v 
katerih so letos okrog božjega hlevčka kro-
žila letala in baloni. Če na parkirišču pred cer-
kvijo zavohamo smrad po alkoholu, ki so ga 
na bližnjem igrišču razlili osmošolci naše 
osnovne šole, še hitreje stopimo v božjo hi-
šo, kjer prijetno diši po kadilu. Na nek način 
je taka drža razumljiva. Želimo si, da bi se še 
naprej prijetno poču�li, da bi še naprej ne-
moteno uživali v kurjih bedrcih, pečenem 
krompirčku, po�ci in svojem miru pred tele-
vizorjem. Zato smo kot otroci, ki se pokrijejo 
z odejo čez glavo in misljo, da bodo težave in 
strahovi čudežno izginili.
Vendar smo s takim ravnanjem le malo po-
dobni Jezusu, ki se slabim novicam in resnici 
ni izogibal. Učencem je povedal o stolpu v Si-
loi, ki je pobil osemnajst ljudi, povedal jim je, 
da je Lazar umrl, povedal je, kako bodo angeli 

ob koncu sveta ločili hudobne od pravičnih in 
jih pahnili v ognjeno peč. Povedal pa je tudi, 
da potrebujejo zdravnika bolni, ne zdravi. 
Da ugotovimo, ali smo mi in družba, v kateri 
živimo, zdravi ali bolni, potrebujemo čim bolj 
stvarno sliko. Zato ni toliko pomembno, ali je 
v medijih, v našem kraju, v naših družinah in 
v naših lastnih mislih več slabih ali več dobrih 
novic, ampak kakšna je resnica. Če nam sla-
be novice odkrijejo resnico, da smo doslej v 
določenem pogledu ravnali narobe, so bla-
goslov. Ker so nam odprle oči in bomo kon-
čno lahko primerno ukrepali. Če nam dobre 
novice ustvarjajo lažni v�s, da je v našem 
življenju ali v življenju družbe vse v najlep-
šem redu, čeprav se dejansko vse podira, pa 
so prekletstvo. Pomembna je torej samo re-
snica. Če jo bomo spoznali in kaj ukrenili, bo 
morda prihodnje leto manj slabih novic. Če 
si bomo v želji po dobrih novicah pred 
resnico za�skali oči, pa se lahko v letošnjem 
postu obrišemo pod nosom za spreobr-
njenje. Potem bo pač postni čas samo 
nadaljevanje pustnega torka – torej maška-
rada.

AKTUALNO 2

Andrej Praznik

Spreobrnjenje ali maškarada?



3 AKTUALNO

V današnji družbi se odločitev za posvečeno 
življenje zdi v nasprotju z zdravim razumom. 
Zakaj bi se nekdo danes (1) odpovedal privat-
ni lastnini, ki nam daje status v družbi itd., (2) 
se odpovedal izključno lastni volji iz posluš-
nos� predstojniku, ko pa nam družba govori, 
da moramo vse dela�, kakor se nam zdi in ob 
vsem tem še (3) žive� celibat, če pa je spol-
nost razumljena kot izpolnitev bistvenih člo-
vekovih potreb. Govorim o treh redovnih za-
obljubah: uboštvu, poslušnos� (pokorščini) 
in čistos�, ki sem jih obljubil Bogu pred 11 
le� kot jezuit in ki me delajo v večji polnos� 
človeka, svobodnejšega in bolj veselega. Žel-
jo po posvečenem življenju sem odkril glo-
boko v svojem srcu. Bi� jezuit je zame naj-
boljši način, kako bi� človek za druge.
Kot redovnik se poču�m sprejetega, spošto-
vanega in povezanega s sobra� v Sloveniji in 
po celem svetu. Nekaj zapostavljenos� pa 
sem začu�l kot duhovnik ob izbruhu spolnih 
zlorab v Cerkvi. Ampak želim dela� naprej po 
ves� in najboljših močeh, zato se nimam ni-
česar oz. nikogar ba�. Redovništvo mi pome-
ni žive� evangelij na radikalen način, se pra-
vi: Hodi� za Kristusom in ob njem postaja� 
čim bolj svet oz. ras� v človečnos�, ki nam jo 
je razodel Jezus! Kot jezuit pripadam misi-
jonskemu redu, ki ima določeno poslanstvo 
v službi Bogu in ljudem. Hkra� lahko razvijam 
darove in talente, ki so bili vame položeni, 
kot npr. glasba.
Za dobre odnose, tako v skupnos� kot v 
družini, se je potrebno trudi�. Če pride do 
konfliktov, se znamo umiri� in se pogovori�; 
kadar je potrebno, tudi prosi� odpuščanja. 
Dokler skupnost temelji na sprejemanju in 
odpuščanju, je to zame pristna skupnost, 
kjer veje Kristusov duh. 
Veseli me Sveto pismo oz. Božja beseda, še 
posebej v okviru ignacijanskih duhovnih vaj. 
Prav tako me veseli glasba, saj se mi zdi, da je 
to edina umetnost, ki človeka neposredno 
zadane v srce.

Prav nikoli ne razmišljam o vprašanju: “Kaj pa 
če ne bo šlo?” Bog daje vedno dovolj milos�, 
da živim svojo življenjsko odločitev, ne glede 
na težave in preizkušnje. Večkrat sem mislil, 
(in občasno še tudi), da bi stopil v samostan in 
se popolnoma posve�l kontempla�vni mo-
litvi in delu, kot je to značilno za meništvo.
Moje “duhovne baterije” polnijo Božja bese-
da, evharis�ja in – poleg glasbe – hribi. Kar 
mi najbolj prazni baterije, pa je to, da tudi, ko 
imam preveč dela, nikomur ne znam reči ne. 
Počasi se učim, da so moje moči omejene in 
delam res samo �sto, kar mi je bilo zaupano 
kot poslanstvo s strani predstojnika (za moje 
dobro).
Kot Bogu posvečen človek se trudim bi� 
predvsem normalen. Se pravi: bi� najprej 
človek, ki pa ima nek poseben način življenja, 
vrednote in cilje. Trudim se bi� blizu ljudem 
in jih sprejema�. Trenutno se bolj gibljem v 
krogih, kjer sem kot jezuit in duhovnik spre-
jet. Ču�m, da smo povezani na neki globlji 
ravni.

Posvečenost je aktualna toliko, kolikor je ak-
tualen evangelij. Nadvse vznemirljivo je da-
nes žive� Evangelij, kot alterna�vo svetu in 
družbi, ki bo kmalu ponorela, saj izgublja 
smisel bivanja na vseh področjih življenja.
Zato sem rad jezuit, vedno zazrt v svet, hkra� 
pa prizemljen v konkretnih skupnos�h.

Posvečenost: biti človek za druge

p. Marko Pavlič DJ



Pred nami je praznik Lurške Matere Božje in 
hkra� svetovni dan bolnikov. Koliko ljudi vsak 
dan poroma v ta francoski kraj, da bi pri ne-
beški Materi izprosili prepotrebno zdravje 
zase ali za svoje bližnje. In mnogokrat so usli-
šani. Čeprav je njihova bolezen dos�krat po 
človeško neozdravljiva, v Lurdu in drugih ro-
marskih središčih zopet najdejo tako želeno 
zdravje.
Iz tega vidimo, kako visoko mesto zaseda 
vrednota zdravja na naši življenjski lestvici. 
Za svoje zdravje smo pripravljeni naredi� 
vse, a dos�krat pozabljamo, kdo je Tis�, ki 
nam zares podarja zdravje.
Zato me dos�krat preseneča mišljenje mno-
gih (tudi vernih kristjanov), ki menijo, da bo 
�s� človek zagotovo umrl, če ga na domu ali 
v bolnišnici obišče duhovnik. Ali je duhovnik 
res prinašalec smr� in konca? Že s tem, če za-
res poslušamo in razumemo Jezusa, slišimo 
njegove besede: »Prišel sem, da prinesem 
slepim pogled, jetnikom prostost« (Lk 4,18). 
In še naprej: »Ne potrebujejo zdravnika zdra-
vi, ampak bolni« (Mt 2,17). Jezus je �s�, ki 
nam prinaša osvoboditev od vseh naših bo-
lezni, tako telesnih, duševnih in duhovnih.

In duhovnika tudi danes pošilja Jezus sam, 
da prinaša vsem ljudem ozdravljenje duha 
ter s tem tudi duše in telesa. Kako lepo je, da 
znamo sodelova� z Jezusom v vseh obdobjih 
našega zemeljskega življenja. Jezus sam nam 
je zagotovil, da bo z nami vse dni do konca 
sveta. In tega ni nikoli preklical, saj ostaja ak-
�vno med nami po svojih zakramen�h. Prav 

zakramen� so nam prava pomoč za srečno 
življenje. In v času bolezni ali s�ske nam Je-
zus ponuja svojo roko preko zakramenta bol-
niškega maziljenja.
Bolniško maziljenje ni za smrt. To bi bila naj-
večja neumnost, saj Jezus vedno želi, da bi 
polno živeli. Zato po zakramentu bolniškega 
maziljenja prejmemo moč za duhovno, du-
ševno in telesno zdravje. Hkra� pa nas osvo-
baja zagledanos� samih vase in nas odpira za 
spravo z Bogom, bližnjim in s seboj. Torej nas 
ta zakrament poživlja!
Kolikokrat sem doživel, da je nekdo s tem za-
kramentom čakal povsem do konca življenja, 
potem pa sem navadno slišal besede: »Ves-
te, gospod, ko bi to vedel, bi vas že mnogo 
prej poklical! Sedaj se ču�m povsem svobod-
nega in imam zopet moč.« Tudi �s�, ki jih 
obiskujem mesečno in jih vsaj enkrat na leto 
okrepim s tem zakramentom, pravijo, da so 
po njem močnejši, potrpežljivejši in imajo 
lepše odnose s svojimi bližnjimi. Kako lepo je 
po maziljenju sliša� bolnika: »A veste, gos-
pod, sedaj sem povsem miren. Stokrat vam 
hvala za to!« 
Kljub vsemu pa je tudi ob smrtni uri ta zakra-
ment tolažilen, saj bolniku daje mirnost in 
moč za prehod v novo življenje. Kolikokrat 
sem videl, kako so ljudje po maziljenju mirno 
prešli v novo življenje. Bogu hvala za vso 
Njegovo milost in zdravilo!
Zato spodbujam vse domače, da starejšim in 
bolnim omogočite obisk duhovnika na domu 
ali v bolnišnici. On prinaša Jezusa in Njegovo 
zdravilo bolnemu ali staremu človeku. Po 
tem Zdravilu pa je človek miren in najde no-
vo življenjsko moč.
Naj to razmišljanje zaključim s spominom na 
eno od srečanj, ko ljudi obiskujem vsak prvi 
petek. Vsak mesec mi gospa izreče besede: 
»Veste, če mi vi ne bi vsak mesec prinesli Je-
zusa, bi bilo moje življenje brez smisla!« Naj 
bodo te besede spodbuda in odgovor na 
vprašanje, ki smo si ga zastavili v naslovu.

4AKTUALNO

Ali bom res umrl, če me obišče duhovnik?

vaš župnik Andrej



Do 31. marca bodo delavniške svete maše v kapeli župnišča (razen praznikov med tednom).
00

Vsako sredo  ob 17    molitvena ura pred Najsvetejšim;
002. februar  ob 9   v župnijski cerkvi predstavitev birmancev;

303. februar  ob 18   misijonska skupina;
30    ob 19   redakcija Glasa sv. Mar�na;
004. februar  ob 18   v kapeli župnišča srečanje za vse botre letošnjih 

     birmancev;
305. februar  ob 20   mlajša zakonska skupina;

7. februar  dopoldne  obisk bolnikov in starejših po domovih (g. kaplan bo 

     obiskoval v soboto dopoldne);

7. do 9. februar   na Bledu duhovne vaje za prvoobhajance;
008. februar  ob 19   v župnišču skavtski kulturni večer;
30

10. februar  ob 18   redna seja ŽPS;
30

12. februar  ob 20   četrta zakonska skupina;
00

13. februar  ob 20   starejša zakonska skupina;
00

14. februar  ob 19   v župnišču SKVO;
00

15. februar   ob 9    izlet za vse ključarje;

16. februar  pri obeh sve�h mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;
00

     ob 9   družinska sveta maša (sodeluje 5. razred);
00

   ob 15   na Brezjah dekanijski molitveni dan za nove duhovne 

     poklice (avtobus iz Žirov odpelje ob 13. uri – potrebne 

     so predhodne prijave v župnijski pisarni);

17.– 23. februar   zimske počitnice – ni verouka in mladinskih srečanj;
00

17. februar  ob 20   mešana zakonska skupina;
30

20. februar   ob 18   priprava staršev in botrov na krst otrok;

21.–23. februar   zimovanje skavtov – bobri, volčiči in četa;
3022. februar  ob 20   najmlajša zakonska skupina;
3023. februar  ob 10   krstna nedelja;
3024. februar  ob 18   svetopisemska skupina;

28. februar – 1. marec  duhovne vaje zakonskih skupin na Mirenskem gradu;

1. marec     pri obeh sve�h mašah predstavitev prostovoljcev, ki 

     odhajajo v Zambijo.

5 OZNANILA

Dogodki v februarju

V januarju je z zakramentom
svetega krsta postala Božji otrok

Družini iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Lucija Kunc, Par�zanska cesta.

V januarju so se od nas poslovili

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

 Zdenka Topolnik, roj. Vujkovič, Par�zan. c.;
Majda Jesenko, roj. Trček, ul. M. Sedeja;
Franc Jesenko, Starovaška cesta;
Antonija Reven, roj. Lazar, Jezerska ul.
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3 
PONEDELJEK 

1800  + Maks, Ivana in Mihela Jereb (Žirovnica) 
+ Marija Demšar, god  

sv. Blaž, škof in mučenec  

4 
TOREK 

 700  + Francka Trček; za župljane  sv. Jožef Leoniški, misijon.  

5 
SREDA 

1800   v zahvalo za Veroniko, Lucijo in Niki Pivk  
+ Janez Cankar; + Franc Mihelčič  

sv. Agata, devica in 
mučenka  

6 
ČETRTEK 

1800 DOBRAČ.   + Marijo Čibej; + Slavka Šubic, obl. sv. Pavel in drugi jap. muč.  

7 PETEK 

1800  + starši Vidmar in brat Edi  
za nove duhovne poklice  

sv. Rihard, kralj  

8 SOBOTA
 

800
  + starši Stanonik in starši Trček  

+ Marija Bogataj ter Vinko in Alojzija  
za odvrnitev nesreč (Brekovice)  

sv. Jožefina Bakhita,  
sužnja  
Sloven. kulturni praznik  

9 NEDELJA
 

700
 

 
900

 

+ Ivanka Kristan, obl.  
+ Frančiška in Alojz Pregelj

 
+ Franc Jesenko, 30. dan; + Tadej Vegelj;

 
za zdravje; + Darij Erznožnik (90. rojstni dan) 

 

5. NEDELJA MED LETOM
 

10
 PONEDELJEK

 
1800

 
+ Zdenka Topolnik; v zahvalo (Č)

 
sv. Sholas�ka, redovnica

 

11
 TOREK

 

700

 

za župljane
 po namenu (A)

 

Lurška Ma� Božja –
 svetovni dan bolnikov

 
12

 SREDA
 

1800

 

+ Terezija Klemenčič in Šubcovi
 + Vida Pišlar, 2. obl.

 

sv. Humbelina, redovnica
 

13
 ČETRTEK

 

1800

 
DOBRAČE.

  
+ Janez in Frančiška Vončina; + Kolerjevi

 
sv. Jordan Saški, redovnik

 
14

 PETEK

 

1800

 

+ Alojzija in Janez Kristan
 + Cvetka Poljanec, obl.

 

sv. Valen�n, duhovnik in 
mučenec

 
15

 SOBOTA

 

800

 

 

+ Terezija Pečelin, obl.; + Petra Eniko
 + starši Podobnik (Korita)

 

sv. Klavdij, redovnik
 

16
 NEDELJA

 

700

     

 900  

 

+ Marija in Vinko Bačnar
 + družina Kranjc (Goropeke); za župljane

 + Anton Beovič, obl.; + Zrnčevi
 + Bojan in Drago Štremfelj, obl. 

 

6. NEDELJA MED LETOM
 

17
 

PONEDELJEK

 

1800  

 
+ Julka Žakelj; + Marta Trček, obl.

 
sv. Silvin, škof

 
18

 
TOREK

 

700

 

po namenu (A)

 po namenu (A)

 

sv. Frančišek Regis Clet, 
duhovnik in mučenec

 19

 
SREDA

 

1800

 
+ Marta Čadež, obl.

 + Marjan Cimerman, obl.

 

sv. Konrad iz Piacenze, 
spokornik

 20

 
ČETRTEK

 

1800

 

DOBRAČE.

  
  

+ Stane Jereb; + Simon Oblak, obl.

 za zdravje v družini

 

sv. Jacinta in Frančišek, 
fa�mska pas�rčka

 21

 
PETEK

 

1800

 

v priprošnjo za zdravje in srečno upokojitev

 + Franc Kogovšek, obl.

 

sv. Peter Damiani, škof in 
cerkveni učitelj

 



00
· obisk ljubljanskega nadškofa msgr. Stanislava Zoreta v naši župniji: 15. april ob 18 ;

00
· slovesnost svete birme: 18. april ob 11 ;
· župnijsko romanje v Srbijo in Severno Makedonijo: 25.–29. april;

00
· slovesnost prvega svetega obhajila: 10. maj ob 9 ;

00
· srečanje vseh upokojencev in bolnikov naše župnije: 31. maj ob 9 ;
· otroški poletni oratorij: 29. junij do 4. julij;
· poletni tabor bobrov: 11.–12. julij;
· poletni tabor skavtske čete: 11.– 19. julij;
· poletni tabor volčičev: 15. –19. julij;
· peš romanje društva ŠmaR k Trem faram v Belo krajino:1.–5. avgust;
· nagradne počitnice ministrantov v Izoli:15.–18. avgust;
· nagradne počitnice oratorijskih animatorjev v Portorožu: 24.– 27. avgust;
· župnijsko peš in kolesarsko romanje na Sveto goro: 28.– 29. avgust;
· romanje v Medžugorje: 10.–13. september;
· S�čna mladih: 19. september;
· župnijsko peš in kolesarsko romanje na Brezje: 26. september;

00
· srečanje zakonskih jubilantov: 8. november ob 9 ;
· celodnevno češčenje: 14. november;
· župnijsko žegnanje: 15. november;

00
· srečanje in blagoslov vseh novokrščencev v letu 2020: 27. december ob 9 .

POMEMBNI DATUMI ZA NAŠO ŽUPNIJO V LETU 2020 POMEMBNI DATUMI ZA NAŠO ŽUPNIJO V LETU 2020 
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22 
SOBOTA 

800 
+ Milka in Anton Oblak (Dobračevska 67) 
+ Jurečevi 

SEDEŽ APOSTOLA PETRA 

23
 NEDELJA

 

700
 

 

 
900

 

 

 

+ Anica in Mirko Grošelj, obl.; Terezija 
Pivk, obl. + družine Jezeršek, Kavaš in 
Sarka; za župljane

 
+ Antonija Reven, 30. dan;

 + Andrej Petrovčič, obl. ;+ Bojan in Drago
 Štremfelj; + starši Stanonik (Selo)

 

7. NEDELJA MED LETOM
 

24
 PONEDELJEK

 

1800 

 
+ Peternel (Jarčja Dolina), v zahvalo (K)

 
SV. MATIJA, APOSTOL

 
25

 
TOREK

 

1800

 

 

+ starši in sinovi Strlič

 + Marijana Gregorač in hčere

 

sv. Valburga, opa�nja

 24-URNO ČEŠČENJE SRT

 26

 
SREDA

 

1800

 

v čast Materi Božji v zahvalo in za

 zdravje v družini; v zahvalo (I)

 

PEPELNICA; SKLEP

 24-URNEGA ČEŠČENJA SRT

 27

 
ČETRTEK

 

1800 DOBRAČE.

  

+ Jože Jemec, obl.

 
+ Jelka in Franc Kopač, obl.

 

sv. Baldomir, spokornik

 
28

 

PETEK

 

1800  

 

+ Pavla Erznožnik, obl.

 
+ Anton in Frančiška Kokalj

 

sv. Roman, opat

 29.

 

SOBOTA

 

800 

 

+ Tomaž Vende; + Mark Miller, 1. obl.

 

sv. Antonija Firenška

 
1.

 

NEDELJA

 

700

      

 

900  

  

+ Majda in vsi Rupnik –

 

Jesenko;

 

za župljane

 

+ starši Anton in Marija Logar (Selo 65)

 

+ Kris�na in Pavel Pivk, obl.

 

+ Marija Žakelj (Goropeke)

  

PRVA POSTNA NEDELJA
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24  UR

V našem ŽPS-ju smo se odločili, da damo več poudarka ras� osebne vere 
pri vseh župljanih. Zato vas vabimo na 24-urno češčenje Svetega Rešnje-
ga Telesa v našo kapelo. Češčenje bomo začeli s sveto mašo v torek, 25. 
februarja, ob 18  in zaključili s sveto mašo na pepelnico, v sredo, 26. 00

februarja, ob 18 . Na voljo bo razpored, kamor se boste vpisali za 
00

posamezne ure sodelovanja. Tudi ponoči naj bi bili pri Jezusu vsako uro 
00 00

vsaj trije molivci. V torek med 20  in 21  bodo pred Jezusom naši 
mladinci, v sredo od 11  do 1200 00 00 00

molitvena skupina ter od 17  do 18   
naši birmanci. Vsi ostali župljani si čas češčenja izberite sami. Bilo bi lepo, 
če bi lahko vsak župljan preživel v molitvi pred Najsvetejšim vsaj pol ure.
Naj bo to čas milos� in blagoslova za našo župnijo in za vsakega posa-
meznika!

24-URNO
ČEŠČENJE
SVETEGA

REŠNJEGA
TELESA

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na 
veliko noč. Naj bo to res čas milos�, duhovne poglobitve in dobrih del, ki 
jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornos�:
STROGI POST je na pepelnično sredo (letos 26. februarja) in na Veliki 
petek (letos 10. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega 
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. 
leta do začetka 60. leta.
SAMO ZDRŽEK OD MESNIH JEDI je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od 
mesnih jedi zamenja� s kakšnim drugim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od 
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, 
pogreb …), post in zdržek odpadeta.

POSTNA POSTAVA ZA POSTNI ČAS 2020

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.

KRIŽEV POT
V NAŠI
ŽUPNIJI

V postnem času bomo v naši župniji skupaj premišljevali Jezusovo trpljenje 
00

ob križevem potu vsak petek ob 18  v kapeli (vodili ga bodo birmanci) in ob 
00

nedeljah ob 18  (vodile ga bodo različne župnijske skupine):
001. postna nedelja  ob 18   misijonska skupina,
00

2. postna nedelja  ob 18   molitvena skupina,
00

3. postna nedelja: župnijsko postno romanje. Odhod avtobusa ob 13 .

     Prijavite se v župnijski pisarni.
00 

4. postna nedelja  ob 19   svetopisemska skupina,
00

5. postna nedelja  ob 19   zakonske skupine,
00  cvetna nedelja  ob 15 skav� (Goropeke).



V prihajajočem mesecu bomo obhajali god 
Lurške Matere Božje. Sve�šče Lurške Device 
Marije je skozi leta postalo sve�šče člove-
škega trpljenja – tja romajo bolniki z vsega 
sveta, da bi z Marijino pomočjo vdano nosili 
križ bolezni in trpljenja. Mnogi pa so prav v 
Lurdu doživeli tudi ozdravljenje, zato 11. 
februarja obhajamo svetovni dan bolnikov.
Mislim, da ne bi bilo primerno, da bi tukaj na 
veliko modrovali o trpljenju. Leta 1967 je 
takratni pariški kardinal Veuillot pri 55 le�h 
(!) zbolel za levkemijo in naslednje leto tudi 
umrl. Umrl je dobro leto po tem, ko je postal 
pariški nadškof in le 6 mesecev po tem, ko ga 
je papež Pavel VI. postavil za kardinala. Ko je 
revež v agoniji umiral, je opozarjal: »Recite 
duhovnikom, naj ne modrujejo ljudem o tr-
pljenju. Jaz sam sem o njem preveč govoril.« 
Kardinalove besede so še kako resnične: 
šele, ko si sam v stanju trpljenja, veš, kako je. 
Prej lahko čvekamo, kolikor hočemo, strezni 
pa nas šele kruta realnost. Te kardinalove be-
sede so se močno v�snile vame, zato o tr-
pljenju nerad govorim, še manj rad pa ugi-
bam, kakšen naj bi bil smisel trpljenja.
Ko sem kot diakon obiskoval bolnike v šem-
petrski bolnišnici, sem zato imel sam pri sebi 
pravilo, da bolj ko nek bolnik trpi, raje ob 
njem molčim, razen če me izrecno prosi, da 
kaj povem, ali da je željan pogovora. To je 
tudi »odgovor«, ki ga daje liturgija Cerkve: �-
šina velike sobote je �šina čudenja nad tr-
pljenjem Božjega Sina.
 Tudi med vami, dragi bralci, je mnogo takih, 
ki trpite na duši, v duhu ali na telesu; mnogi 
pa doživljate trpljenje pri katerem od do-
mačih ali med prijatelji. Zato mislim, da se 
razumemo: pred trpljenjem človek u�hne. 
Lahko se na kratko jezimo na Boga, ampak 
potem je še slabše, zato odnehamo tudi s 
tem. Ko se srečamo s trpljenjem, povesimo 
glavo, privoščimo trpečemu vsega naj-
boljšega in na �hem upamo, da ne bi kaj 
podobnega doletelo tudi nas.
Obstaja pa tudi druga plat govorjenja o tr-
pljenju. Če o njem ne govorimo, jemljemo 

dostojanstvo vsem trpečim. V naši družbi 
smo prišli do točke, na kateri – vsaj javno – ni 
več dovoljeno trpe�. Vsi vemo, da nas obdaja 
mnogo bolnih, osamljenih in tako ali drugače 
trpečih, ampak vse to neradi vidimo. In na 
tem mestu bi se morali kristjani odločno pri-
zadeva� za obraten način razmišljanja: naš 
Gospod Jezus je trpel – in s tem dal posebno 
dostojanstvo človeškemu trpljenju. Huje od 
trpljenja je �sto trpljenje, ki je spregledano, 
kot da ga ni: po naših domovih za ostarele, 
bolnišnicah in podobno.

O trpljenju je torej treba govori�. Treba je 
govori� o smr�, o bolezni, o vsakdanjem tru-
du, o življenjskih preizkušnjah, o družinskih 
težavah, o grehih in napakah, o osebnih po-
manjkljivos�h in tako naprej. S tem se lajša 
breme trpečemu in raste modrost onemu, ki 
posluša. Pri tem pa nikoli pametova�, ker 
vsak nosi svojo težo življenja, ki jo poznata le 
on in Gospod Bog. Da torej ne bi modroval 
jaz, ki o lastnem trpljenju nič ne vem, pus�m 
zadnjo besedo modremu Sirahu: »Vse, kar 
pride nadte, sprejmi in bodi potrpežljiv v 
težavah svoje bridkos�! Kaj� v ognju se 
preskuša zlato, bogoljubni ljudje pa v peči 
bridkos�« (Sir 2,4–5).
Pozdrav v domovino vsem, posebej tako ali 
drugače preskušanim.

9 GLEDATI - V IDETI

„Recite duhovnikom, naj ne modrujejo o trpljenju!“

Gabriel
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Naša cerkev sv. Mar�na je bila v začetku 20. stol. 
zasnovana kot primer nove, naprednejše grad-
nje sakralnih objektov. Zasluge za to gredo kul-
turno razgledanemu župniku Josipu Logarju, ki je 
bil eden od članov Društva za krščansko umet-
nost pri ljubljanski škofiji. V njem je sodeloval 
cvet takratne slovenske cerkvene in  posvetne 
umetniške inteligence, obrtnikov. Bedeli so nad 
projek� novih cerkva in skrbeli, da so k sodelo-
vanju vabili najboljše umetnike. »Leta 1912 so na 
primer sodelovali z Avstrijsko družbo za krščan-
sko umetnost … pri načrtovanju notranje opre-
me župne cerkve v Žireh. Na natečaju je zmagal 
dunajski arhitekt Anton Weber, dela pa so, v 
duhu narodne zavednos� takratnega časa, 
izvedli domači obrtniki.«* Najbolj zveneče ime 
med vsemi sodelujočimi pa je bil mozaicist, 
izdelovalec vitražev, keramik in slikar, velemoj-
ster dunajske secesije, Leopold Forstner, ki je 
avtor monumentalnega oltarnega mozaika sv. 
Mar�na.

Idejna zasnova zanj je delo arhitekta Antona 
Webra, kar izpričuje napis v desnem spodnjem 
vogalu mozaika, ki je skrit za glavnim oltarjem: 
ARCHIT.A.WEBER/WIEN.1913. INV ( lat . : 
»Zasnoval arhitekt A. Weber. Dunaj. 1913.«). Da 
gre res za Forsterjevo delo izpričuje napis v le-
vem spodnjem vogalu: L.FORSTNER MOSAIK-

  
WERKST./WIEN FECIT. (lat.: »Izdelal L. Forstner, 

 Dunajske mozaične delavnice«). S svojo dekora-
�vno obrobo predstavlja pozni odzven zlate do-
be secesije. Z malim Mar�novim praporom pa se 

je avtor verjetno tudi simbolno »podpisal« na to 
svoje monumentalno delo in tako za vedno v na-
šem prostoru pus�l spomin, od kje je prišel: gre 
za zastavo mesta Dunaja!
Forstner je bil rojen v 
Bad Leonfeldnu v Zgor-
nji Avstriji, 2. novembra 
1878. Študiral je na Uni-
verzi za uporabne ume-
tnos� na Dunaju in na 
Akademiji za likovno 
umetnost v Münchnu. 
Sprva je delal kot slikar 
in ilustrator. Leta 1906 
je ustanovil »Wiener 
Mosa ikwerkstä�e« 
(Dunajske mozaične delavnice). Svoje delo je 
širši javnos� predstavil na razstavi leta 1908, ki 
sta jo organizirala znamenita avtorja dunajske 
secesije, slikar Gustav Klimt in arhitekt ter 
oblikovalec Josef Hoffman. Forstner je sprva 
delal v tradicionalni beneški in floren�nski moza-
icis�čni tehniki in slogu, slaven pa je postal po 
mozaikih Klimtovega friza v Palais Stoclet v Brus-
lju. Pri svojem delu je odtlej sodeloval z največ-
jimi in najpomembnejšimi umetniki tedanjega 
časa: slikarjem Klimtom in arhitektom O�om 
Wagnerjem (mentorjem in profesorjem J. Pleč-
nika). Med 1. svet. vojno je bil Forstner oficir, 
zadolžen za zbiranje umetnin v Albaniji in Make-
doniji. Z ženo Stephanie sta imela sinova Georga 
(1912) in Karla (1913). Po vojni se je preselil v 
ženin rojstni kraj Stockerau, kjer je umrl 5. no-
vembra 1936.
Leopold Forstner je svetovno znan po mozaikih 
in vitražih. Z njimi je opremil številne cerkve, pa-
lače, vile, spomenike. Najbolj znani so: mozaiki v 
Palais Stoclet v Bruslju, mozaiki v Wagnerjevi cer-
kvi na Steinhofu na Dunaju, mozaiki in vitraži v 
cerkvi sv. Karla Boromejskega na Dunaju, moza-
iki na fasadi Vile Wagner na Dunaju,  keramični 
reliefi v Muzeju uporabne umetnos� na Dunaju 
... če omenimo le največje.
Njegova dela, ki so občasno naprodaj na draž-
bah, dosegajo danes izredno visoke cene.

Viri: *Cerkovnik, Gašper: Društvo za krščansko umetnost v 
Ljubljani, Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta), 
letnik 43, št. 43 (2007), str. 292. Slovensko umetnostno-
zgodovinsko društvo, Ljubljana.
- de.wikipedia.org/wiki/Leopold_Forstner

LEOPOLD FORSTNER - avtor mozaika sv. Martina

Vili Eržen



11 AKTUALNO

Na slovenski kulturni praznik goduje sv. Jože-
fina Bakhita, ki se je rodila leta 1869 v Suda-
nu. Njeno otroštvo se je v trenutku spreme-
nilo iz raja v pekel, ko so jo pri sedmih le�h 
ugrabili arabski trgovci. Do trinajstega leta je 
izmenjala več gospodarjev, ki niso poznali 
usmiljenja in sočutja. Vse njeno telo je zaradi 
bičanja in krutega tetoviranja postalo ena sa-
ma brazgo�na, le njen obraz je ostal nedo-
taknjen. Nazadnje jo je kupil italijanski kon-
zul v Sudanu (na ta način je reševal sužnje) in 
jo pripeljal v Italijo. Uradno je postala svo-
bodna šele pri dvajse�h le�h, dober mesec 
za tem pa je prejela zakramente. Pozneje je 
postala redovnica. Leta 2000 jo je papež 
Janez Pavel II. prištel med svetnike. Knjiga, ki 
govori o njenem življenju, nosi naslov Od 
sužnos� do svetos�.
Pot od sužnos� do svetos� je vsakdanja bitka 
vsakega izmed nas. Mnogo ljudi se danes ne 
zaveda, koliko različnih obrazov ima suženj-
stvo. Sodoben način življenja nas je naredil 
povsem odvisne od naprav. Samo pomisli-
mo, kako nebogljeni postanemo, ko kakšno 
uro ni elektrike. Ne moremo kuha�, pra�, 
ogreva� in razsvetljeva� prostorov, ostane-
mo brez tople vode, televizor, računalnik in 
telefon obnemijo, ko se jim izpraznijo bate-
rije … Dokler so naprave naše orodje, s kate-
rim si olajšamo delo, je njihova uporaba smi-
selna. Kakor hitro pa zaradi njih začnemo za-
nemarja� odnose z ljudmi ali opušča� svoje 

dolžnos�, postanemo njihovi sužnji. Tako kot 
zdravnik lahko predpiše zdravilo šele takrat, 
ko odkrije vzrok bolezni, tako se tudi mi lahko 
lo�mo odpravljanja slabih navad in slabos� 
šele, ko se jih zavemo in jih priznamo.
Obstajajo pa še bolj prikrite razvade, ki jih je 
težje prepozna�. Težko je prizna� odvisnost 
od pornografije, iger na srečo, računalniških 
igric, družabnih omrežij, alkohola in drog ali 
celo od dela in športa. Normalna reakcija je, 
da najprej iščemo izgovore in opravičila. Ko 
se odločimo za spremembe, pa pričakujemo 
rezultate že po prvem dnevu. A sobe, ki je 
vse leto nismo pospravljali, ne moremo 
spravi� v red v eni uri. Če hočemo preteči 
maraton, ni dovolj, da gremo enkrat na te-
den do sv. Ane na Ledinici. Če hočemo spo-
zna� Boga, ni dovolj, da si kupimo rožni ve-
nec in Sveto pismo ter ju odložimo na po-
lico. Spopadanje z razvadami je dolgotrajna 
in težka borba. Nič hudega ni, če ugotovimo, 
da presega naše moči in zato poiščemo po-
moč. In blagor človeku, ki v breznu nemoči in 
obupa zmore poklica� Boga.
Ko prosimo Boga, naj nam pomaga pri pre-
magovanju slabih razvad, ni to klic predaje, 
ampak je znamenje vere, da računamo Nanj, 
ki je edini premagal smrt in greh. S sv. Ba-
khito lahko vzkliknemo: »Ne, jaz nisem ubo-
žica, saj pripadam Gospodu in sem v njegovi 
hiši; �s�, ki niso popolnoma Gospodovi, so 
ubogi.«

Od sužnosti do svetosti

Ana Praznik



V prošnji za blagoslov pred branjem molimo: 
»Ko se srečujemo ob mizi Božje besede in ev-
haris�čnega kruha, poslušamo Božjo bese-
do, ki nam prinaša življenje. Gospod, mene si 
izbral, naj bom oznanjevalec te Besede. Po-
magaj mi, da bom to, kar bom bral, tudi ve-
roval. ... Podpiraj me s svojo milostjo, da 
bom ljudem prinašal to, kar jim Ti želiš pove-
da� …«

Bi� bralec božje besede pri maši je odgo-
vorna služba, pa tudi čast. Ni vseeno, kako je 
prebrano berilo ali prošnje. Ker so berila ob-
javljena tudi na spletu, se lahko vsak bralec 
na branje pripravi že doma, drugače pa se 
običajno dobimo v zakris�ji 10 do 15 minut 
pred mašo, da lahko vsak vsaj nekajkrat pre-
bere predvideno besedilo, pregleda težja 
mesta, »čudna« imena, pravilna naglašanja 
… Če bralec ne bere dovolj razločno, če ni 
primerno ozvočen, če pri branju ne upošteva 
primernega tempa branja, če sam ne razume 
besedila in ga pravilno ne naglaša, lahko to 
vernike odvrača od razumevanja in spreje-
manja Božje besede. Zato se bralci trudimo, 

da bi bili resnični prinašalci Jezusovega vese-
lega oznanila. 
Trenutno v župniji ak�vno sodeluje 17 bral-
cev in bralk berila ob nedeljah in 5 bralcev, ki 
berejo med tednom. Stari so od pribl. 15 do 
dobrih 80 let. Izdelan imamo razpored bran-
ja po tednih v mesecu. Običajno ima mesec 
š�ri nedelje, zato imamo za vsakega določe-
nih po 16 bralcev. Med tednom pa bralci be-
rejo vsakič na dan, za katerega so določeni.
Pri branju prošenj je več sprememb. Vključi� 
želimo čim več mladih. Ker se veroučenci 8. 
in 9. razredov pripravljajo na birmo, imajo 
možnost, da si izberejo za sodelovanje v 
župniji tudi branje prošenj pri sve�h mašah. 
Trenutno je na ta način vključenih enajst 
birmancev. Zelo pogosto so bralci prošenj 
tudi ministran�, ki občasno rešujejo zagate, 
kadar bralca, ki je določen za branje, ni. V 
primeru, da je nekdo zadržan na termin, ki 
mu je določen, si sam poišče zamenjavo. 
V času praznikov, ki niso na nedeljo, se bralci 
določajo spro�. Običajno se dogovarjamo 
kar preko elektronske pošte ali kratkih 
sporočil po telefonu. Zelo sem hvaležna 
vsem, ki se odzovejo na moje prošnje in izbe-
rejo termin za branje, ki jim najbolj ustreza. 
Tak seznam potem posredujem tudi g. žup-
niku, da ve, kdo bo sodeloval pri maši. 
Enkrat na leto smo vsi bralci božje besede 
povabljeni na dekanijsko srečanje bogosluž-
nih bralcev v eno od župnij v naši dekaniji. 
Odgovorni se potrudijo, da povabijo ugledne 
goste, ki spregovorijo o branju božje besede 
na bolj poglobljen način. Tako smo se pred 
časom srečali s pisateljico Berto Golob in z 
igralcem Pavletom Ravnohribom. Oba sta 
nas učila tudi pravilnega branja. Pomembno 
pa je tudi druženje bralcev iz cele dekanije. 
Za konec želim povabi� tudi nove bralce, ki bi 
se nam želeli pridruži�. Če ču�te željo in spo-
sobnost, da bi s svojim talentom posredovali 
božjo besedo pri sve� maši, se kar opogu-
mite! Z veseljem vas bomo sprejeli! 

ŽIVA CERKEV

Biti bralec Božje besede

Cilka Čibej
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