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IZBERI LEPO ŽIVLJENJE 

Ob novem letu si izrekamo voščila, s katerimi drug drugemu želimo zdravja, sreče, 
zadovoljstva, miru, blagoslova … Po prazničnih dneh pa nas čaka vsakdanjik, ki nas s svojim 
tokom pelje naprej. Včasih se nam zdi, da smo nemočni in da ne moremo vplivati na dogodke v 
našem življenju tako, kot bi si želeli. A vendarle ključne odločitve v življenju sprejemamo sami. 
V največji meri je od nas samih odvisno, ali bomo srečni.  

Pred kratkim sem zasledila naslednjo misel: »Česar nimaš – nisi izbral. Izberi lepo življenje.« 
Vsako jutro lahko izberemo, ali bomo dobre ali slabe volje, ali bomo tarnali ali se veselili novih 
izzivov, ali bomo prijazni do sočloveka ali pa nam za druge ne bo mar, ali bomo izbrali Njegovo 
ljubezen ali skušnjave tega sveta. 

V januarju bo v žirovski župniji predzakonski tečaj za pare, ki želijo skleniti zakonsko zvezo 
in prejeti zakrament sv. zakona. Morda je za katerega od bodočih mladoporočencev to le 
nepotrebna obveznost pred poroko, a vsakdo lahko izbere tudi drugo možnost – tečaj mu lahko 
pomeni vzpodbudo, da svoj zakon postavi na trdne temelje. Lahko izbere, da bo v odnos z 
zakoncem sprejel tudi božji blagoslov, ki mu bo pomagal, da bo v težjih trenutkih življenja izbira 
pravilna. Da bo namesto prepira z zakoncem izbral odkrit pogovor, namesto prezira in sovraštva 
odpuščanje, namesto sebičnosti sočutnost, odprtost, sprejemanje.  

Vsi imamo možnost, da izbiramo – izberimo lepo življenje.        Andreja Kranjc 



LJUBEZEN, VERA, UPANJE 
V naročju držim čisto majhno dete, staro komaj deset dni. Zadovoljno spi in se 

mi v spanju nasmiha. Ena sama ljubezen, ena sama nepopisna sreča. 
Ponoči je ta otrok trikrat hotel jesti, zjutraj je pobruhal pravkar preoblečeno 

posteljico in seveda vso svojo obleko. Stalno zahteva pozornost, v družini je 
najmanjši, pa vendar je on tisti, ki ima trenutno vse niti v rokah. To drobceno bitje 
je velik gospodar in mi vsi smo njegovi služabniki. Pa vendar vse, kar nam 
»ukaže«, z velikim veseljem naredimo. Kajti prav to drobno, 
nemočno dete nas napolnjuje z ljubeznijo, z upanjem in z 
vero; govori nam, da je življenje en sam velik čudež.  

Kaj pa naše božično Dete, ki nas obišče vsako leto?  
Ja, prav lahko potegnemo vzporednice. Oba otroka sta 

Božja otroka, oba sta velik čudež, le da je Jezus dete vsega 
človeštva. Mali Jezus nam vsako leto prinaša ljubezen, vero 
in upanje. To troje vedno znova tako zelo pogrešamo. Jezus 
pa nam, tako kot mali otrok, prinaša še druge, manj prijetne stvari. Če ga 
sprejmemo, moramo biti budni, pripravljeni, da nas pokliče tudi sredi noči. 
Pripravljeni moramo biti, da smo njegovi služabniki, da mu služimo takrat, ko nas 
potrebuje. Odpovedovati se moramo svojemu egoizmu, kajti vedno znova mu 
moramo dajati svoj čas, svoje znanje, sebe celega. Če ga res sprejmemo, potem 
mu moramo dovoliti, da postane naš »gospodar«. 

Pa boste rekli, človeškega dojenčka lahko negujemo in skrbimo zanj, kako pa 
naj skrbimo za malega Jezusa, če ga niti ni tukaj?  

Tako, da ga pustimo k sebi, da ga začnemo videti v ljudeh in naravi okoli sebe. 
»Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem 
bil in ste me sprejeli« (Mt 25, 35). 

Sprejeti malo nebogljeno dete je velika odgovornost, a tudi veliko veselje. Novo 
življenje vedno prinaša veliko upanje, veliko ljubezen in vero, da je vredno 
potrpeti, da je vredno živeti. 

In kaj želim vsem vam v pravkar začetem letu? Da bi vam bilo velikokrat dano 
začutiti neizmerno ljubezen, radost in upanje. Želim vam, da bi se vam malo 
božično Dete, mirno speče v vašem naročju, skrivnostno nasmihalo. 

Želim vam, da bi se vedno znova odločali za življenje. 
Hermina 
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TUDI DROBNA POZORNOST OSREČI ČLOVEKA 

V dneh, ko v sebi že čutimo nemir prazničnega vzdušja, nas prijetno 
preseneti voščilnica od nekoga, na katerega smo morda že skoraj pozabili in 
smo mu le še redkokdaj posvetili bežno misel. Zgodi se tudi, da nas nekdo 
povsem nepričakovano pokliče po telefonu in nam izreče praznično voščilo s 
prisrčnimi željami za našo srečo, ki naj nas spremlja v prihajajočem letu. Čas, 
v katerem živimo, nam ponuja še več možnosti, s katerimi tudi mi nekomu 
lahko polepšamo praznično razpoloženje in hkrati utrjujemo medsebojne 
prijateljske odnose, ki so morda že skoraj povsem zamrli. Taka drobna 
pozornost osreči še zlasti človeka, ki živi osamljen in ima občutek, da je 
pozabljen od vseh. Pisno sporočilo, klic po telefonu ali kratko SMS sporočilo 
pa posveti kot sončni žarek v njegovo samoto in ga lahko navda z veliko mero 
optimizma. 

O drobnih pozornostih, ki jih ljudje posvečamo drug drugemu, bi znal 
marsikaj povedati iz lastne izkušnje, ki sem jo globoko občutil v času, ko se 
je moja žena od mene za vedno poslovila in prestopila prag večnosti. Počutil 
sem se skrajno nebogljeno, saj si nisem znal predstavljati, kako si bom 
življenje urejal brez nje. V teh trenutkih negotovosti so se nesebično z 
vsestransko pozornostjo izkazali moji sinovi s svojimi družinami, s čimer mi 
omogočajo relativno samostojnost in ohranjajo veliko mero osebnega 
dostojanstva. Pozornosti pa nisem deležen le s strani ožjih družinskih članov, 
pač pa tudi od drugih oseb, ki vzdržujejo z menoj prijateljski odnos in mi s 
tem omogočajo nadaljevanje aktivnosti v več invalidskih organizacijah ter 
sodelovanje v pevskem zboru društva upokojencev in v cerkvenem zboru, v 
katerem sodelujem že 52 let. Pozornost pevk in pevcev se odraža v tem, da 
mi s prevozi omogočajo udeležbo pevskih vaj in obiskovanja nedeljske sv. 
maše. Sicer mi pa tudi drugače izkazujejo korekten odnos, kar mi daje 
občutek enakovrednega sodelovanja. Vsega tega, kar navajam v zvezi z mojo 
osebo, pa ne smem šteti le kot pozornosti, pač pa lahko štejem kot usluge, 
ki jih moramo višje vrednotiti od pozornosti. 

Veseli me, da mi je s tem kratkim prispevkom dana možnost izraziti 
iskreno zahvalo vsem, ki mi kakor koli, pa naj bo z uslugami ali pozornostmi, 
omogočajo večjo samostojnost in s tem osrečujoče vplivajo na moje počutje. 
Ne nazadnje dolgujem zahvalo tudi redakciji farnega glasila Glas sv. Martina, 
ki mi v elektronski obliki posreduje to publikacijo in mi s tem omogoča 
samostojno branje. 

Vsem bralkam in bralcem Glasa sv. Martina voščim vesele in 
blagoslovljene božične praznike ter srečno in zdravo leto 2015 v želji, da bi z 
majhnimi pozornostmi drug drugega v čim večji meri osrečevali in s tem 
dokazovali, da med ljudmi vlada več dobrega kot slabega.    Anton Žakelj 



NAŠ ADVENTNI DAR ZA LIBERIJO 
V času, ko se pri nas bleščijo luči, pa tudi beda, se predvsem s pomanjkanjem 

in hudo boleznijo srečujejo naši bratje in sestre v Afriki. Letos smo v Žireh spet 
prodajali adventne venčke za misijon v Liberiji, v katerem deluje laična misijonarka 
Sabina Kern. Zbrali smo dobrih 300 EUR. Bog vam povrni za vsak vaš dar. Bodimo 
še naprej občutljivi za stisko bližnjega in radi pomagajmo. Sabina nam je za dar 
hvaležna in nam pošilja pismo, ki govori o tem, kako živi v Liberiji. 

Naš misijon Sv. Bakhita je na lepem kraju. Prostora je veliko, vse je lepo zeleno, 
večno poletje. Vse leto sem v majicah s kratkimi rokavi, le količina znoja se 
spreminja z vlažnostjo in temperaturo (vse leto je zvečer 25–30 stopinj). Okrog 
nas je lepa narava, otroci ves čas pojejo, so veseli in polni življenja. Dopoldan se 
ukvarjam z mlajšimi, popoldan pa se posvetim tudi poučevanju najstarejših dveh 
fantov, ki sta stara 13 in 16 let in se učita brati.  

Verjetno tudi v Slovenijo občasno pricurlja kakšna novica iz Liberije, saj o Afriki 
slišimo samo v primerih velike lakote in epidemij pa morda kakšne vojne. V Liberiji 
zdaj razsaja ebola, smrtno nevarna bolezen, ki se ji le z veliko previdnostjo lahko 
izognemo. Zato naš misijon živi v “klavzuri”: že nekaj mesecev se izogibamo vsem 
stikom z ljudmi. Ne gremo več v župnijo, otroci iz soseščine se ne igrajo pri nas. 
Tudi ženi, ki sta prihajali pomagat z otroki, ne prideta več (ena je žal že umrla). 
Ponoči je policijska ura. Šole so zaprte, zdravimo se kar doma, ker so tudi bolnice 
in klinike zaprte. Samo enkrat sem šla v nujnem primeru v bolnico, pa so nas 
odslovili že pred vrati, ker so čakali na odvoz trupel. V mesto gremo redkokdaj. 
Povsod si moraš umiti roke s klorirano vodo, pred vstopom v vsak prostor ti 
izmerijo temperaturo. Izogibamo se tržnicam in vsem prostorom, kjer je veliko 
ljudi. Nihče več se ne rokuje ali objema ob pozdravu. V cerkvah se ne daje več 
pozdrava miru, obhaja se samo na roko. Na videz vse izgleda normalno – razen 
kadar na cesti srečaš kamion, poln vreč s trupli.  

V teh dneh so nam sestre, ki delujejo 
na območju, ki ga je ebola precej 
prizadela, poslale seznam novih sirot. Več 
kot 70 otrok je izgubilo oba starša, veliko 
pa enega. Izbrali smo 15 otrok od 1 do 13 
let. Kaplja v morje. Tri družine bratov in 
sester. Trenutno z nami živi 20 otrok, tako 
da bo ta nova skupina naenkrat prinesla 
veliko spremembo in veliko dela, a tudi 
veselja.  

Zelo verjetno bom letošnji Božič in novo leto preživela v karanteni ..., pa nič 
zato. Vsi bomo zelo srečni, če lahko še kaj dobrega naredimo. Nismo zastonj tukaj!  

Tako, zaenkrat vas lepo pozdravljam in vsakemu posebej želim vse dobro … 
Velik objem iz tople Liberije! Na obisk vas pa povabim kdaj drugič. 

 

Andreja Žakelj 
 



SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV 
 

Ministrant ali mašni strežnik je oseba, ki duhovniku pomaga pri sv. maši. 
Ministrant je po navadi še otrok, ki mašniku pomaga zlasti pri naslednji opravilih: 
priprava oltarja in darov (hostij in vina), priprava mašne knjige, prenašanje 
liturgičnih potrebščin (križ, sveča …), zvonjenje – zvončkljanje pri sv. maši. Starejši 
ministranti berejo tudi berila in prošnje (po Wikipediji). 

Vsaka služba v cerkvi je torej pomembna. Zato smo veseli, da se je pri nas v 
Žireh letos za ministriranje odločilo kar šest veroučencev. Povprašali smo jih o 
njihovi odločitvi. 

Kaj te je spodbudilo, da si se odločil za ministrantsko službo? 
 Za ministrantsko službo me je spodbudil sošolec. Odločil sem se pa zato, 

da bom bolje spoznal Boga in ker v klopi samo sediš in stojiš, pred oltarjem 
pa se lahko sprehodiš (Jure Stanonik, 6. r.). 

 Za ministriranje me je navdušil starejši brat, sam pa sem večkrat 
opazoval ministrante med mašo. Opazil sem tudi, da jih zjutraj primanjkuje, 
zato sem se tudi sam odločil za pomoč  mašniku (Jakob Oblak, 3. r.). 

 Ker je začel hoditi tudi moj starejši brat (David Stanonik, 3.  r.). 
 Za ministrantsko službo sem se odločil zato, ker imam rad Jezusa in rad 

pomagam župniku (Anže Raztresen, 3. r.).  
Kako si doživel sprejem? 

 Bil sem zelo vesel, še posebej zato, ker sem dobil ministrantsko obleko 
in svetinjico Device Marije (Anže). 

 Sprejem sem doživel zelo lepo (David). 
 Sprejem se mi je zdel zelo lep. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se oblekli 

in dobili svetinjice (Jakob). 
 Sprejem sem doživel z nekaj »strahu«. Vedel sem, da se počutim 

odlično, saj bom lahko 
enako služil Bogu kot 
drugi ministranti (Jure). 

  Breda Dolenc in 

  Branka Grošelj 

 

 

 

 



BOŽIČNA NAGRADNA KRIŽANKA ZA VEROUČENCE IN MLADINO 

  SESTAVIL: ANDREJ PRAZNIK 

Rešeno križanko (če župnijski list spravljate, jo lahko tudi kopirate) s 
svojim imenom, priimkom in naslovom do 10. 1. 2015 oddajte v za to 
pripravljeno škatlo, ki je nameščena v cerkvi na mizici za darove ob zakristiji. 

Nagrade:  1. nagrada: 300-gramska čokolada Milka, 
2. nagrada: 100-gramska čokolada Milka, 
3. nagrada: 80-gramska čokolada Milka. 

Nagrade bomo žrebali pri drugi (deveti) maši v nedeljo, 11. 1. 2015. 


