
sv. Martina
G L A S

1!
Ta enka s klicajem je pozdrav članov gibanja fokolarov (oz. 
Marijinega dela), ekumenskega gibanja, ki združuje 
kristjane, ki delajo za edinost, tako med krščanskimi 
cerkvami kot krščanstvom in drugimi verami. Pomeni pa: 
Eno! Bi� ENO (z drugimi in med seboj)!
Kako to izgleda? Kot računanje z ulomki, le da je tu namesto 
številk »skupni imenovalec« Jezus! Prava ljubezen do bliž-
njega, temelječa na ljubezni Kristusa, ki objema tako ljube-
znivi obraz prijatelja kot težki križ, ki mi ga nalaga kateri od 
bližnjih, je univerzalni jezik ne glede na vero ali nevero. 
Vsaj med kristjani bi vprašanje »skupnega imenovalca« res 
ne smelo bi� težava. Z ostalimi ljudmi dobre volje pa ver-
jetno tudi ne, če je le pripravljenost za dialog in tvorno sobi-
vanje obojestranska. Morda kdaj ne bo želenega rezultata 
ali pa bo nižji od pričakovanj. Včasih je potrebno račun tudi 
prečrta� in poiska� drugačen pristop. Povsem normalno je 
tudi, da je rezultat lahko začasno celo nega�ven. A nebeška 
računica – če smo le dovolj odločni in vztrajni – na koncu da 
pozi�vno rešitev. Ko bo rezultat 1, pa bomo tako imeli 
nebesa na zemlji!
Da bi si vsi prizadevali bi� ENO!
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Vili ERŽEN

Franjo Kopač: Poprtnik

T E Č A J
P R I P R A V E
N A Z A K O N
v ž u p n i š č u v Ž i r e h

T E Č A J
P R I P R A V E
N A Z A K O N

· nedelja
00

26. januar, ob 19

· nedelja
0012. januar, ob 19

· sobota
00

18. januar, ob 19

· nedelja
00

19. januar, ob 19

· sobota
0025. januar, ob 19



Seznanitev s sve�mi tremi kralji in njihovo 
vlogo v nebeškem načrtu sodi med �sto prvo 
versko vzgojo, ki smo jo že kot mali otroci de-
ležni ob domačih jaslicah.  Ali pa smo že kdaj 
pomislili, da so bili Modri dejansko čisto 
navadni ljudje, ki niso samo ZAUPALI, ampak 
so si tudi UPALI naredi� nekaj, česar si ni nih-
če drug. Upali so si sledi� zvezdi do Boga.
Človek je velik po tem, kar je in ne, kar ima. 
Brez Njega smo prazni in brez pravega smisla. 
Kdor je zaljubljen vase, je sirota. Kdor je vse 
življenje zlagan, ni osebnost. Svojo masko zla-
ganos� si mora z obraza potegni� vsak sam. 
Vse bo odnesel vihar časa, tako kot prazne 
pleve. Ostalo bo samo �sto, kar je Božje. Tega 
se moram zaveda� vsak dan v vsem svojem 
življenju in še posebej pri svojih delih.
Seveda je v naših življenjih veliko ovir, ki nas 
»silijo« nosi� masko, si jo sploh ustvari�. Naj 
bo to družba, kateri moramo bi� podobni, 
različni oglasi in reklame, ki nam sporočajo, da 
moramo sledi� in zaupa� samo sebi. Tu nihče 
ne omenja Boga. Pa smo res sami srečni? Brez 
notranjega veselja in samo s stvarmi, ki ga 
nam nadomeščajo, kasneje pa nas pus�jo 
prazne? Brez pravega prijatelja (Boga), ki nam 
stoji ob strani v dobrem in slabem? In nam to 
veselje daje? 
Je pri tem zame najpomembnejše ali sem 
zrno ali pleve? In ko odgovorim na to vpra-

šanje, sem podoben kraljem, ki so upali sle-
di�.
Sveta ne bom reševala s širokimi kretnjami in 
rokami, ki grabijo po stvareh – v hrupu ni Bo-
ga. Ne bom ga srečala ne na zabavah ne na 
liturgičnih slavjih, če ga nimam v svojem sr-
cu. Pred kratkim sem za darilo prejela film 
svoje zavetnice. Ob ogledu me vedno znova 
pretrese njeno zaupanje v nekaj več, v nekaj, 
kar je nad nami in kar nas kot nevidna vez 
povezuje. Njeno ljubezen, katera je kljub 
očetovemu nasprotovanju, njegovemu bo-
gastvu in mučenju zaupala  v Kristusa, resni-
co, ljubezen in iskreno prijateljstvo ter tudi 
za ceno svojega življenja sledila Kristuso-
vemu nauku. Kaj pa jaz? Z Bogom v srcu se 
veselim, se zahvaljujem za dar vere, upanja 
in ljubezni. Rojstvo Odrešenika je vera vese-
lega upanja; in večje je upanje in veselje, 
večje je moje zaupanje. Naj bo moja težava 
še tako velika, moram ohrani� zaupanje v 
Odrešenika. Rojstvo in Križ sta postavljena v 
sredino našega življenja. Da to razumem, mi 
ne morejo pomaga� razni telefoni ali učene 
razlage »terapevtov«. Moram si upa�!
Na tej po� je potrebno zaupanje, molitev 
molka, molitev srca, ki se daruje in začu� 
veselje, da se upa sledi� zvezdi, ki nas 
poživlja in osvobaja.
Veliko korajže na tej po�!

AKTUALNO 2

Barbara Oblak

Si upam slediti pravi Zvezdi?
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Prepiri v sorodstvu, še posebej med bra� in 
sestrami, so ena najgrših in najbolj razdiral-
nih stvari na svetu. Na nek način so odsev pe-
kla. Po drugi strani pa je sloga med bližnjimi, 
ki je nujno potrebna za srečno življenje ter 
dosego pomembnih ciljev, predokus nebes. 
Zato ne preseneča, da je dal Jezus svojim 
učencem tole zapoved: » Kakor sem vas jaz  

ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po 
tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če 
boste med seboj imeli ljubezen.« 
Zgodovina Cerkve pozna dva velika razkola. 
Prvi je dosegel vrhunec 16. julija 1054, ko je 

rimski kardinal Humbert na oltar cerkve Sve-
te Modros� v Carigradu položil lis�no o izob-
čenju tamkajšnjega patriarha Mihaela Keru-
larija in njegovih sodelavcev. S tem so dolgo-
trajna poli�čna in verska razhajanja med Ri-
mom in Carigradom prišla do točke, ko se je 
pravoslavje ločilo od Katoliške cerkve. Drugi 
veliki razkol se je začel jeseni 1517, ko je 
nemški duhovnik Mar�n Luter na vrata graj-
ske cerkve v Wi�enbergu nabil 95 tez o od-
pustkih. Iz tega protesta je nastal protestan-
�zem, ki se je razdelil na luteranstvo, kalvi-
nizem, anglikanstvo in druge smeri.
Pripadniki različnih krščanskih cerkva so se 
dolgo gledali sovražno, izbruhnile so celo 
verske vojne. V 19. stoletju pa se je zgodil 
preobrat. Med protestan� in anglikanci so 
vzniknile pobude za zbliževanje kristjanov, ki 

so se v začetku prejšnjega stoletja še okre-
pile. Ekumenskemu gibanju so se najprej 
pridružili pravoslavni, v šestdese�h le�h pa 
še Katoliška cerkev, ki je na drugi va�kanski 
koncil povabila tudi predstavnike drugih 
krščanskih Cerkva. Tik pred njegovim kon-
cem sta Rim in Carigrad hkra� preklicala več 
kot devetsto let staro medsebojno izob-
čenje. 
Pot zbliževanja bo še dolga, saj se je v minulih 
stoletjih nabralo veliko ovir. Zato se verniki 
po vsem svetu vsako leto med 18. in 25. janu-
arjem zbiramo k molitvi za edinost kristja-
nov. A vede� moramo, »da ta sve� načrt, 
sprava vseh kristjanov v edinos� ene same in 
edine Kristusove Cerkve, presega človeške 
moči in zmožnos�. Zato postavljamo vse svo-
je upanje v Kristusovo molitev za Cerkev, v 
Očetovo ljubezen do nas in v moč Svetega 
Duha,« piše v Katekizmu katoliške Cerkve in v 
Odloku o ekumenizmu.
Kakor je prav, da se zavedamo pomembnos� 
pogovora in zbliževanja z drugimi krščan-
skimi cerkvami in celo drugimi verstvi, pa je 
narobe, da pogosto pozabljamo na pomem-
bnost dialoga znotraj Katoliške cerkve, v ka-
teri je danes veliko napetos� in brbotanja. Ko 
je Jezus poslal apostole v svet, jim je rekel: 
»Pojdite torej in naredite vse narode za moje 
učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in 
Svetega Duha in učite jih izpolnjeva� vse, kar 
koli sem vam zapovedal.« Ni pa jim povedal 
vseh podrobnos�, kako naj to nalogo izpel-
jejo. Zato je normalno, da imamo različna 
mnenja o tem, kako žive� vero v današnjem 
času in na kakšen način svetu prinaša� vese-
lo oznanilo. Ni pa dobro, da se o tem premalo 
odkrito pogovarjamo in si premalo prizade-
vamo za dobronamerno soočenje različnih 
stališč.

Zbliževanje navzven da, kaj pa navznoter?

Andrej Praznik



V Sloveniji že 12 let poteka t. i. svetopisemski 
maraton, ki se ga udeležujejo ljudje iz vse 
Slovenije. Glavni organizator, Svetopisemska 
družba Slovenije, podaja jasen namen 
maratona: »Kristjani vse Božje delovanje 
razumemo kot utelešenje njegove Besede – 
in ko ta postaja »dogodek« v našem času in 
prostoru, smo deležni Boga. Tak dogodek je 
tudi svetopisemski maraton – izmenično, 
nepretrgano branje Svetega pisma, 24 ur na 
dan. Tu ne gre za tekmovanje v hitrem branju 
Svetega pisma, pač pa je prebiranje Božje 
besede hkra� tudi molitev za bralca in poslu-
šalce. Beseda "maraton" nakazuje, da gre za 
vztrajanje, saj ob Božji besedi bedimo teden 
dni, podnevi in ponoči. "Vztrajajte v molitvi, 
bedite v njej in se zahvaljujte"(Kol 4,2).«
V Žireh se bo že četrto leto odvijal tradicio-
nalni 24-urni svetopisemski maraton v pri-
pravi na nedeljo Svetega pisma. Kot uvod 
vanj boste lahko 24. januarja ob 19.30, pri-
sluhnili pričevanju p. Damjana Ris�ća, po-
budnika prvega svetopisemskega marato-
na. Spregovoril bo o lastni izkušnji, kako mu 
je Božja beseda spremenila življenje.
Naš mini maraton bomo začeli v soboto, 25. 

00januarja, s sveto mašo ob 8  v kapeli ter ga 
zaključili v nedeljo, 26. januarja, s sveto 
mašo v župnijski cerkvi. Letos bomo 
prisluhnili Prvi Mojzesovi knjigi, ki se začne z 
modrostno pripovedjo o stvarjenju sveta. 

Poleg tega govori o človekovem padcu in 
Božji želji, da bi človek spet našel odrešenje v 
pravem odnosu do sveta, ljudi in seveda 
Boga. To odrešenje se v polnos� uresniči v 
vstalem Kristusu, v katerem se razodene 
novo stvarjenje in edenska bližina Boga-z-
nami. Zato bomo letos dali tudi poseben 
poudarek na branje š�rih evangelijev in 
Apostolskih del. Oblika teh sve�h besedil je 
pripovedna, ki omogoča molitveno branje 
ter bolj zbrano poslušanje. Vsaka ponovitev 
branja Božje besede pomeni poglobitev in 
odkrivanje novih pomenov le-te. 
Župnijski pobudniki svetopisemskega mara-
tona »po žirovsko« si želimo, da bi se v času 
maratona zvrs�le različne skupine, ki delu-
jejo v okviru župnije in tudi širše. Prav pose-
bej letos vabimo mlade družine, zato bomo v 
popoldanskem času maratona zagotovili 
organizirano varstvo otrok v prostorih mla-
dinske sobe, kjer bo na voljo tudi topel čaj in 
kakšen prigrizek za vse udeležence.
Božja beseda je živa in dejavna ter lahko re-
snično preoblikuje naše življenje. Je kot vod-
njak, iz katerega črpamo živo vodo, je kot luč 
na naši po� življenja. 
Letošnje vseslovensko geslo maratona je: 
»Živite kot otroci luči«. Sprejmimo ta izziv in 
naredimo korak naprej v domačnos� z Božjo 
besedo. 

4AKTUALNO

Svetopisemski maraton „po žirovsko“

p. Marko Pavlič, D. J.



Do 31. marca bodo delavniške svete maše v kapeli župnišča (razen praznikov med tednom).
00Vsako sredo  ob 17    molitvena ura pred Najsvetejšim;
00

6. januar   ob 19   misijonska skupina;
00 ob 20   redakcija Glasa sv. Mar�na;
30

8. januar   ob 20   mlajša zakonska skupina;
009. januar  ob 20   starejša zakonska skupina;

10. januar   dopoldne  obisk bolnikov in starejših po domovih (g. kaplan bo 
     obiskoval v soboto dopoldne);

0011. januar   ob 20   zakonska skupina DiŽ;
00

12. januar   ob 9   v žup. cerkvi slovesen sprejem novih ministrantov;
00   ob 19   začetek tečaja priprave na zakon;
30

13. januar   ob 18   sestanek za starše birmancev;
3015. januar   ob 20   četrta zakonska skupina;
00

17. januar   ob 19   v župnišču SKVO;
17. do 19. januar    duhovne vaje za birmance na Bledu;

00  
18. januar  ob 19 tečaj priprave na zakon;

0019. januar   ob 9    družinska sveta maša (sodeluje 1. razred);
00  

   ob 19 tečaj priprave na zakon;
0020. januar   ob 20   mešana zakonska skupina;
30

23. januar   ob 18   priprava staršev in botrov na krst otrok;
3024. januar  ob 19   pričevanje p. Damjana Ris�ća, pobudnika slovenskega 

     svetopisemskega maratona;  
25. januar ob 9   nagradni izlet za božično devetdnevnico;   

00

00
 ob 15   dekanijsko srečanje delivcev svetega obhajila v 
   župnijski cerkvi v Ško�i Loki;

00  
 ob 19 tečaj priprave na zakon;

00   ob 20   najmlajša zakonska skupina;
25. do 26. januar    v kapeli mini svetopisemski maraton;

3026. januar   ob 10   krščevanje;
00  

   ob 19 tečaj priprave na zakon;
3027. januar   ob 18   v župnišču svetopisemska skupina;
3030. januar  ob 18   sestanek za starše prvoobhajancev.
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Dogodki v januarju

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 decembru je z zakramentom
svetega krsta postal Božji otrok:

Družini iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Matevž Podobnik, Breznica.

V decembru se je od nas poslovil:

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

 Anton Kopač, Pot na Koče.
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PONEDELJEK

 800

 

1800

 
+ starši in brat Jože Sedej (Izgorje)

 

+ Janez Košir (Tabor 8), obl.

 

+ Nuša in Marija Strlič 

 GOSPOD. RAZGLAŠENJE

  

(SVETI TRIJE KRALJI)

 

7

 

TOREK

 
 

700

 

+ Viktor Maček ter sinova Boris in Jože

 

v priprošnjo Materi Mariji za Alpino

 
sv. Valen�n, škof

 

8

 

SREDA

 

1800 

  

+ Stanislav Jurca, obl.; + Francka in Cigale

 

sv. Severin Noriški, opat

 

9

 

ČETRTEK

 1800 DOBRAČ.

  

+ Ignac Možina, obl., 

 

ter Klavdija in Barbara Čurič

 

+ Jakob Dolinar, obl.

 sv. Hadrijan, opat

 

10

 

PETEK

 
1800

 

+ Marko Čar, 20. obl.

 

+ Valen�n Zdravko Pišljar, 19. obl.

 sv. Gregor Niški, škof in 
cerkveni učitelj

 

11
 

SOBOTA

 800

  

+ Pavla Modrijan, obl., in Andreja Mlakar

 

+ Frančiška in Leopold Seljak, obl.

 
sv. Pavlin Oglejski, škof

 

12
 

NEDELJA

 

700

 

 
 

900

 

+ Venceslav Cankar, obl., ter starši in brat
 

+ Frančiška in Anton Oblak
 

+ Franc in Marija Bogataj
 

+ Gabrijel Vegelj, 10. obl.
 

+ starši in brat Kogovšek (Izgorje); za župljane
  

JEZUSOV KRST
 

Sprejem novih
 

ministrantov 
 

13
 

PONEDELJEK

 
1800

 
+ Francka Trček; + Marija in Frančiška Otrin

 
sv. Hilarij, škof

 

14
 

TOREK

 
700

 
doma ni svete maše

 
sv. Oton, prior v Jurkloštru

 

15
 

SREDA
 

1800
 

+ Ljudmila Okršlar; + Ivana in Kavčič
 

sv. Absalom, koprski škof
 

16
 

ČETRTEK
 1800

 
DOBRAČE.

  
+ Marjan Kristan, obl., in sinova ter starši 
Kristan –

 
Šifrer; + Janko in Cecilija Jereb

 sv. Honorat, škof
 

17
 

PETEK
 1800

 + Marjan, obl., in Tone Šink
 

+ starši in Mirko Čar (Selo)
 sv. Anton Puščavnik, opat

 

18
 

SOBOTA
 800

 

 
+ Cilka in Jože Mlinar, ter Burnikovi

 

+ Majda Frlic
 

sv. Marjeta Ogrska, kne-
ginja

 

19 
NEDELJA

 

700
     

 

900   

+ Alojzija in Franc Čadež, obl.
 

+ Ana Strlič in Katarina Bogataj
 

za župljane  
2. NEDELJA MED LETOM

 

NEDELJA VERSKEGA TISKA 
 

20 
PONEDELJEK

 
1800  

 
za nove duhovne poklice  

po namenu (A)  
sv. Sebastjan in Fabijan, 
mučenca  

21 
TOREK 700  

+ Franc in Niko Strlič; po namenu (A) sv. Neža, devica in muč.  

22 
SREDA 

1800  v zahvalo in za zdravje v družini  

za zdravje, blagoslov in srečen porod  
sv. Vincencij, diakon in 
mučenec  

23 
ČETRTEK 

1800  DOBRAČE.   
  + Jus�na Derlink, obl.; po namenu (A) sv. Ildefonz, škof  

24 
PETEK 1800  

+ Stanko in Mici Likar, ter Mimi Podobnik 
(darovali prijatelji); + Franc in Doroteja Buh 
(Mrzli Vrh)  

sv. Frančišek Saleški, škof 
in cerkveni učitelj  



1. dan: sobota, 25. april  
Odhod zgodaj zjutraj. Vožnja do BEOGRADA. Popoldne ogled 
znamenitos�: trdnjava Kalemegdan, največja pravoslavna cerkev sv. 
Save, zvezni parlament, trg Republike, Terazije, Narodno gledališče, 
Narodni muzej, živahna Knez Mihajlova ulica … do nadškofijskega 
dvorca in stolnice, kjer bomo imeli mašo in si ogledali lepe mozaike p. 
Marka Rupnika v kapeli škofijskega dvorca. Večerja ob starogradskih 
pesmih na Skadarliji. Hotel.

2. dan: nedelja, 26. april   

Vožnja do NIŠA. Drugo največje srbsko mesto je rojstno mesto 
Konstan�na Velikega, prvega krščanskega rimskega cesarja, ki je leta 
313 izdal milanski edikt, s katerim je razglasil versko svobodo. V Nišu in 
okolici je veliko pričevanj njegove burne preteklos�: turška trdnjava, 
starokrščanska kripta in nekropola iz 4. stol., Ćele-kula z vgrajenimi 
glavami padlih srbskih vojakov v bitki s Turki 1809. leta in rimski 
arheološki kompleks Mediana. Sv. maša v obnovljeni katoliški 
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25 
SOBOTA 800 za zdravje v družini; po namenu (A) 

SPREOBRNJENJE  APOST. 
PAVLA 

26 
NEDELJA 

700 

 

900 

 

 

  

+ starši in brat Mlinar; + Janez Trček, obl. 
+ starši Pečelin in Ana Petrovčič 
+ Mirko Košir (Tabor 8), obl.; + Marjanca, 
Vilijem in Peter Kogovšek, obl., ter vsi 
Kogovškovi (Ledinica) 
+ mama Frani in sinova (Dobračevska 5)  

3. NEDELJA MED LETOM 
NEDELJA SVETEGA PISMA 

27 
PONEDELJEK 

1800  

 

+ Marija Jereb, obl. 
+ Matej Žakelj, obl. 

sv. Angela Merici, 
ustanoviteljica uršulink 

28 
TOREK 

700 

 

za župljane 
po namenu (A) 

sv. Tomaž Akvinski, 
duhov. in cerkveni učitelj 

29 SREDA 
1800 za blagoslov mladine; po namenu (A) sv. Valerij, škof 

30 ČETRTEK 

1800 DOBRAČE.  + Maksimilijan Oblak, ter ata in mama 
+ Jus�n Stanovnik, 1. obl. 

sv. Mar�na, mučenka 

31 PETEK
 

1800  
 

+ Anton Urbančič in starši Krvina 
+ Amalija in Franc Trček ter sestra Milena 

sv. Janez Bosko, ustanovi-
telj salezijancev 

1. 2. SOBOTA
 

800 
 

+ Starši Pivk (Selo); po namenu (A) sv. Brigita Irska, opa�nja 

2. 2. NEDELJA
 

700
      

 
900  

  

+ Maks in Pavla Bogataj 
+ Stanislav Bogataj, obl.; po namenu 
+ Jože Poljanšek, obl., in Iztok

 
+ Rado Burnik, obl., in starši

 
+ Rudolf in Frančiška Kristan (Selo 63) 

 

JEZUSOVO DAROVANJE –
 

SVEČNICA
 

ŽUPNIJSKO ROMANJE V SRBIJO IN SEVERNO MAKEDONIJOŽUPNIJSKO ROMANJE V SRBIJO IN SEVERNO MAKEDONIJO
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župnijski cerkvi, ki jo je ob 1700. obletnici milanskega edikta z mozaiki oboga�l p. Marko 
Rupnik. Vožnja do SKOPJA, prestolnice Republike Severne Makedonije. Večerja in nočitev v 
hotelu.  

3. dan: ponedeljek, 27. april  

Pot do Ohridskega jezera po dolini reke Črni Drim mimo jezera 
MAVROVO, ki je nastalo po zajezitvi reke leta 1953. Od 
poplavljenega dela vasi danes nad gladino gleda le vrh zvonika 
potopljene cerkve. Daljši postanek v samostanu sv. Janeza 
Krstnika (SV. JOVAN BIGORSKI), kjer hranijo edinstven 
ikonostas z več sto človeškimi in živalskimi figurami, ki 
sestavljajo zgodbo stare in nove zaveze. Nadaljevanje po� do OHRIDA. Sprehod skozi staro 
mestno jedro, ki je pod zaščito UNESCA. Nekdaj je mesto imelo tristo pe�nšestdeset cerkva, 
po eno za vsak dan v letu in od tod tudi ime – »makedonski Jeruzalem«. Ogled znamenitos�: 
cerkva sv. Sofije, sv. Jovana Kanea, sv. Klementa, Klementove univerze, Samuelove 
trdnjave, rimskega amfiteatra … Maša. Prosto za sprehod po ohridski »čaršiji«. Večerja in 
nočitev v hotelu.

4. dan: torek, 28. april  

Vožnja do znamenitega samostana SV. NAUM nad hridskim jezerom, ki ga je skupaj s o
cerkvijo sv. Nadangela zgradil sv. Naum, ki je tukaj tudi pokopan. Posebej impresivne so 
freske in ikone, ki upodabljajo njegovo življenje in čudeže. Vožnja v SKOPJE, mesto, kjer se je 
rodila sv. Ma� Terezija in od kjer jo je v misijone poslal svetniški škof Gnidovec. Ogled 
glavnih znamenitos�: orientalski del mesta (iz 16. in 17. stol.), skopska čaršija, Kuršumli ban, 
Daut-pašin haman, javno kopališče iz 16. stol, Begova džamija, kamni� most čez reko 

Vardar, pravoslavna cerkev sv. Spasa … Ogled bomo 
zaključili na glavnem trgu pri spomeniku sv. Materi 
Tereziji, ki stoji na mestu nekdanje cerkve, kjer je bila 
krščena. Njene rojstne hiše danes ni več, je pa nedaleč 
stran njen muzej, ki si ga bomo ogledali. Maša. Večerja 
in nočitev v hotelu.

5. dan: sreda, 29. april  

Maša v skopski stolnici Srca Jezusovega, kjer je deloval škof Gnidovec, 
potem ko je leta 1934 sedež škofije preselil iz Prizrena v Skopje. Vožnja v 
Srbijo, v osrčje Šumadije, do TOPOLE, kjer je bilo središče srbskega upora 
pro� Turkom. Na hribu OPLENAC ogled mavzoleja dinas�je Karadjordjević 
in cerkve, posvečeno sv. Juriju. Njena notranjost je okrašena z lepimi 
mozaiki, ki so kopije fresk iz mnogih srbskih samostanov in cerkva. Vožnja 
pro� domu in vrnitev v poznih nočnih urah oz. v zgodnjih jutranjih urah 
naslednjega dne.

Cena: 379 EUR (za otroke in mladino popust)
Lepo vabljeni!
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Verska statistika župnije Žiri za leto 2019

župnik Andrej

KRSTI
Starši ste prejem zakramenta svetega krsta 
omogočili in obljubili versko vzgojo 36 otro-
kom: 17 deklicam in 19 dečkom (preteklo 
leto 35 otrokom). Od teh jih je bilo 21 iz cer-
kvenega zakona, 2 iz civilnega zakona in 13 iz 
nezakonske skupnos�.  so zgled in ver-Botri
ska opora otroku (in staršem), zato more bi� 
boter le �s�, ki je povezan z Bogom in s Cer-
kvijo po molitvi in zakramen�h (spoved, ne-
deljska maša, sve�  zakon ...).

POROKE
V letu 2019 je sve� zakon doma sklenilo 9 
parov (preteklo leto 8). V drugih župnijah so 
se v lanskem letu poročili 4 naši župljani 
(preteklo leto 6). S tem so povabili Boga v 
svoj odnos – ga 'postavili na skalo'. »Veliko 
poslanstvo družine je: naredi� prostor Jezu-
su, ki prihaja, spreje� Jezusa v družino, v 
osebi otrok, moža, žene, starih staršev – kaj� 
Jezus je tam (papež Frančišek). « Bogu hvala 
za vse iskrene in pogumne, ki sprejmete, v 
zvestobi čuvate in živite Ljubezen … konkret-
no v vašem življenju!

POGREBI
Pokopanih je bilo 34 naših župljanov: 16 
moških in 18 žensk (preteklo leto 31). Civilnih 
pogrebov je bilo v tem letu v naši župniji 11. 
Najstarejša je imela 100 let, najmlajša pa 8 
let. Žarnih pokopov je bilo 26 (preteklo leto 
23), s krsto pa 7 (preteklo leto 8), 1 pogreb je 
bil z raztrosom. Previdenih (ki so prejeli za-
kramente za umirajoče) je bilo 22 župljanov 
(preteklo leto 16), neprevidenih (brez za-
kramentov) pa 12 (preteklo leto 15). Škoda 
je, da odlašamo z zakramen� in brez Božje 
pomoči vstopamo v večnost. Domači ste le-
po povabljeni, da poskrbite za zakramental-
no življenje vaših domačih.

OBHAJILO
V letu 2019 je bilo podeljeno 40.500 obhajil 
(preteklo leto 41.000). K prvemu svetemu 

obhajilu je pristopilo  (pre-30 tretješolcev
teklo leto 32). Obhajilo je Jezus, ki se nam po-
darja. Nevredno prejemanje obhajila je ne-
dopustno (npr. ob pogrebih, za praznike) od 
ljudi, ki niso cerkveno poročeni, niso  redno
pri nedeljski maši in ni� enkrat na leto pri 
spovedi. Prav tako nerazumljivo in žalostno 
je, če kdo zelo poredko prejema Kruh Živ-
ljenja. Tak kristjan s tem siromaši najbolj sa-
mega sebe, pa tudi druge. Kot človek, ki ne bi 
užival hrane, hira. Bog – Ljubezen pa je tu za 
nas.

BOLNIŠKO MAZILJENJE
V tem letu je prejelo bolniško maziljenje 74 
župljanov (preteklo leto 63). Za prve petke 
sva duhovnika redno obiskovala 32 župlja-
nov (bolnih in starejših je sicer precej več). 
Včasih je komu nerodno povabi� duhovnika, 
čeprav le-ta prinaša Boga, ki odpušča, krepča 
in odrešuje bolnega/ostarelega. Duhovnik 
ne prinaša smr�, ampak Življenje – Boga! Ta-
ko lepo je, ko domači redno (  omo-mesečno)
gočite svojim dragim, da se spravijo z Bogom 
in ga prejmejo v obhajilu, ter doživijo Božjo 
bližino (najdragocenejši dar).

ŠTEVILO NEDELJNIKOV
Vseh prebivalcev naše župnije je okrog 
5.100, od tega 4.500 katoličanov. Pomladan-
sko štetje  (194 moških, 356 nedeljnikov: 743
žensk in 193 otrok). Jesensko štetje nedelj-
nikov:  (174 moških, 312 žensk in 241 ot-727
rok). Nedelja je središče življenja vsakega 
kristjana, s katero pokažemo, kako imamo 
radi Boga. Zato nam nedeljska sveta maša ne 
sme bi� nikoli odveč. Verni, ki poznate ljube-
zen, ki jo ima Bog do nas, to radi tudi pokaže-
te (tako je tudi med ljudmi, ko imamo nekoga 
radi). Bogu hvala za vse, ki Bogu izrekate svoj 
'DA' in ste posredniki milos� tudi za one, ki ga 
ne poznajo, ali so se obrnili proč od njega. 
Kako veliko poslanstvo imamo!
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Mladi in Cerkev. Ena od bolj zoprnih tem. 
Morda ste �s� bolj obveščeni v zadnjih le�h 
zaznali, da se tako na ravni vesoljne Cerkve kot 
tudi na Slovenskem prebuja zavest, da bo 
treba nekaj stori� z našo mladinsko pastora-
lo. Po 2. va�kanskem koncilu (1965) je Cerkev 
doživela pravi preporod (oziroma so takratne 
generacije to mislile), kar se je poznalo tudi na 
ravni mladinske pastorale. Znotraj te prenove 
bi lahko našteval v nedogled: oratoriji, S�čna, 
Skupnost katoliške mladine, Uskovnica, Str-
žišče ... Poskušajmo stopi� kakšen korak nazaj 
in odkri�, kaj bi lahko bilo skupno dejstvu, da 
naša mladinska pastorala stagnira.

Nalašč sem omenil 2. va�kanski koncil kot 
nekakšno prelomnico v življenju naše Cerkve, 
ki se je zabetonirala v mentaliteto katoliške 
Cerkve kot nekakšen »cerkveni padec ber-
linskega zidu«. Kar je bilo prej, je bilo zanič, 
staro in okorno, kar je nastalo po tem, je prvič 
po kakih 1500 le�h »�sto pravo krščanstvo«. 
Tako se še danes več ali manj uči bodoče du-
hovnike.
Jaz sem do tega pristopa k cerkveni zgodovini 
zelo zadržan. Posebej ko gre za mladinsko 
pastoralo. Pred kratkim sem (zopet) prebiral 
knjigo o našem primorskem mučencu Filipu 
Terčelju (1892–1946) in se čudil izjemni raz-
nolikos� mladinskih gibanj pred letom 1945. 
Mladinska pastorala je cvetela bistveno bolj 
kakor danes. Značilni so bili jasna usmeritev, 
strogost krščanskega življenja in močan 
občutek pripadnos�.
Ne bomo se šli �stega znanega razmišljanja v 
smislu: »prej je bilo pa vse bolje«, ker to ni res. 

Zadnjih 50 let je bilo zaznamovanih z iz-
jemnimi darovi, ki jih je Gospod namenil svoji 
Cerkvi. Kakšna stvar je šla pa žal tudi po zlu. In 
prejle navedene tri točke povzemajo moje 
razmišljanje. Mene je dela z mladimi učila 
sestra Rebeka Kenda, in te tri točke nekako 
povzemajo njen sistem vzgoje, ki se je izkazal 
za enega najuspešnejših mladinskih projek-
tov v zadnjih treh desetletjih.
Naši mladinski pastorali manjka jasne usme-
ritve (jasne vizije, da če ne bomo delali z mla-
dimi, ne bo kmalu nikogar več v Cerkvi), stro-
gos� krščanskega življenja (krščanska moli-
tev, obisk svete maše, jasna krščanska morala 
in učenja zaupanja v Božjo Previdnost) in mo-
čnega občutka pripadnos� (ni kar vsak 
kristjan, ki bi to rad bil toliko, da lahko gre k 
birmi). In še bi lahko naštevali.
Teh in mnogih drugih stvari nas je učila sestra 
Rebeka. Nekje se mora pozna�, da smo kris-
tjani, in mora se pozna� na zunaj. Mladi da-
nes, po mojih izkušnjah, potrebujejo jasnih 
načel. Brez njih se hitro izgubijo, in se tudi 
nimajo kam vrni�, če zavozijo.
Ko sem doma in se sam ubadam z mladino, 
namreč opažam prav to: slovenskim mladim 
Cerkev ne more da� skupnos� – to lahko naj-
dejo tudi kje drugje. Ni jim treba daja� zaba-
ve, koncertnih maš, filmskih večerov – vse to 
lahko bolj uspešno najdejo kje drugje. Celo 
karita�vne dejavnos� se bodo lahko priučili 
tudi pri gasilcih.
Kino, gasilci in koncer� mladim ne morejo da� 
odgovora na najgloblja in najbolj zaple-tena 
vprašanja, povezana z našim obstojem, z 
našim telesom, odnosi, spolnostjo, odvis-
nostmi, strahom pred prihodnostjo … In za 
učenje vseh teh stvari se potem lahko upo-
rablja tudi zabavo, filme, glasbo in seveda 
sveto mašo. Težava je seveda še globlja: smo 
duhovniki, starši in vzgojitelji sploh sposobni 
da� odgovore na zgornja vprašanja? Mladin-
ska pastorala se namreč začne pri vsakem od 
nas.

Cerkvi zmanjkuje mladine

Gabriel
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Sv. Angela Merici, ki je živela 1474–1540, je s 
svojim načinom življenja močno posegla v 
tedanjo družbo. 
Življenje v njeni domači družini je bilo pre-
pleteno z delom in molitvijo. To jo je obliko-
valo v močno  osebnost, ki je  imela svoj te-
melj v Bogu. Kljubovala je pri�sku tedanje 
družbe, kjer je vladalo splošno prepričanje, 
da sta za dekle možni le dve po�: poroka ali 
samostan. Angela je utrla tretjo pot, obliko 
posvečenega življenja za žene po zgledu de-
vic iz prvih stole�j krščanstva. 
Angela svojim hčeram ni predpisala nobene 
skupne dejavnos�: ne apostolske ne dobro-
delne. Naročila jim je samo, naj služijo »nje-
govemu Božjemu veličastvu« s srcem ne-
veste, torej posve�tev iz ljubezni. Prav zato 
je za zavetnico izbrala sv. Uršulo, ki se je vsa 
posve�la Kristusu in z mučeništvom dokaza-
la svojo zvestobo. Angela Merici je umrla 27. 
januarja 1540. 
V Sloveniji danes uršulinke nadaljujemo po-
slanstvo, ki nam ga je zaupala sv. Angela. Naj-
prej smo posvečene Bogu in iz tega izhajajo 
različna poslanstva.
Tako imamo v Ljubljani Angelin vrtec, ki delu-
je po metodi Marije Montessori. V njem ses-
tre in tudi vzgojitelji uresničujemo zaupano 
nalogo, da smo odrasli »model«, ki otrokom 
kaže smer življenja. To življenje je prepleteno 
z delom in molitvijo. Montessori metoda 
nam pomaga razume� otroka v njegovem 
dostojanstvu in istočasno usmeri� pogled v 
bodočnost, v to, kar bo ta otrok postal. 
Poleg vrtca imamo v Ljubljani tudi Študentski 
dom Uršula. Študentke imajo pri nas mož-
nost bivanja in jim nudimo pogoje za študij, 
obenem pa se srečujejo s sestrami na vsa-
kem koraku, saj je študentski dom prepleten 
s kraji skupnega srečevanja in sobivanja. Ses-
tra, ki je ravnateljica Doma, ima redne s�ke z 
njimi, skupaj pripravljajo različna srečanja in 
uresničujejo projekte. Študentke imajo mož-
nost pri� v našo kapelo za osebno molitev ali 
se nam pridruži� pri molitvi brevirja. 

Uršulinke smo v Slovenijo prinesle tudi 
Katehezo Dobrega Pas�rja. To je drugačna 
oblika »verouka« za otroke. Sofia Cavale� in 
Gianna Gobbi, ki sta osnovali „atrij,“ kot re-
čemo, sta temeljili na izkušnji Marije Monte-
ssori in tako doprinesli svoj delež na verskem 
področju. Več o tem in tej zanimivi metodi si 
lahko preberete na naši spletni strani:
h�p://ursulinke.rkc.si/angelin-vrtec/
programi/kateheza-dobrega-pas�rja/

Poleg vzgojnega poslanstva smo pozorne tu-
di na ženske v današnji družbi. Zato imamo 
že vrsto let skupine za žene. Prva skupina je 
bila osnovana pri Sv. Duhu, nato v Mariboru, 
v Ljubljani na Rakovniku, v Mirni Peči, na Ko-
roškem. V želji, da bi se tudi žene današnjega 
časa hranile iz duhovnos� sv. Angele, smo 
jim ponudile možnost rednih srečevanj, kjer 
skupaj s sestro sooblikujejo srečanja ob raz-
ličnih temah in vprašanjih, s katerimi se da-
nes srečuje sodobna ženska.

Angela Merici: ŽIVA MED NAMI tudi DANES  

s. Cirila Alič, uršulinka



Leta 2007 me je g. župnik Igor Jereb prosil za 
občasno košnjo pri mežnariji na Ledinici. Dela je 
bilo vse več. Leta 2010 sem sprejel službo ključarja 
in s tem skrb za cerkev, mežnarijo in okolico. Pri 
cerkvi skrbim za streho, vzdrževanje zvonjenja in 
zunanje razsvetljave. Pri delu mi občasno priskoči 
na pomoč sosed Branko Eniko, pri vzdrževanju 
zvonov in elektriki Vinko Jereb, pri glavni košnji pa 
kosci (starejši možje), katerim žena pripravi dobro 
malico. Na začetku so mi pri sušenju sena 
pomagali sorodniki, zadnja leta pa seno odpelje 
kmet z Ledinice, ki skupaj z njegovim bratom, 
domačimi, znanci in dobračevskim ključarjem 
Izidorjem, pomaga tudi pri sušenju in spravilu.

Precej dela imam tudi z mežnarijo. Spomladi je 
treba vse prostore temeljito počis��, saj so na 
razpolago skavtom. Predhodno jim je treba vse 
pripravi�, nato pa za njimi pospravi�. Ni mi vse-
eno, kakšen je izgled mežnarije, zato poskrbim tu-
di za rože na njenih oknih. Mimoidoči jih večkrat 
pohvalijo. Zgodi pa se, da mi kdo tudi kakšno 
»oropa«. Odnos ljudi do mojega dela je dober. 
V cerkvi in okoli nje je več dela pole�. Ravnico pod 
mežnarijo in hribček je treba redno kosi�, saj je 
večkrat kakšna poroka, blagoslov jedil, koncert, 
slavje za sv. Ano in žegnanje. Za vsako slovesnost 
je treba cerkev temeljito očis�� znotraj in zunaj. 
Nato sledi krasitev. Pri tem mi pomagajo žena 
Bernarda, Anica Jankovec in Anica Kumer. Nekaj 
rož prinesejo s seboj, nekaj pa jih z dovoljenjem 
naberem po vrtovih.
Skrbim tudi za vzdrževanje po� in steze do cerkve. 
Večkrat v mežnariji bivajo skav�. Za bivanje rabijo 
vse prostore. Ugotavljam, da bo pri stavbi 

potrebno naredi� novo greznico, saj jo moram v 
času bivanja skupin čis�� vsak teden, in to zjutraj, 
preden vstanejo. Če ne očis�m dobro, se zamaši. 
Ko sem prevzel to delo, je bil vkopan trhel sod. 
Zamenjal sem ga z betonsko cevjo in pokrovom.
Za zimski čas z veseljem pripravim tudi drva. Bil pa 
sem žalosten, ko so mi skav� pole� nosili drva iz 
drvarnice in kurili zunaj. V bližini je bilo dos� suhih 
vej, a jih niso uporabili. Jaz moram namreč pri-
pravi� drva za zimo, da zakurim peč en dan pred 
prihodom skupin, da jih ne zebe, občasno pa 
zaradi vode, da ne zamrzne. 
Pri cerkvi pozimi skrbim le za zvonjenje umrlim. 
Letos pa sem v božičnem času pomagal tudi pri 
sekanju v gozdu, v farni cerkvi pa pri popravilu 
strehe.
Trikrat na teden preverjam, če je na Ledinici vse v 
redu. Ob košnji ali pripravi drv pa sem tam skoraj 
vsak dan od jutra do večera. Kadar so v mežnariji 
različne skupine, pa moram bi� stalno na voljo za 
popravilo odtokov, vrat, pip.
Večji poseg na cerkvi je bila obnova zvonjenja po 
udaru strele. Vsako leto pobarvam obzidje; 
dvakrat sem že tudi zamenjal ograjo ob stezi do 
cerkve. Manjša opravila naredim sam, pri večjih 
pa se posvetujem z g. župnikom Andrejem, s 
katerim dobro sodelujeva. Največja posega v pri-
hodnos� bosta prenova strehe in obnova oltarjev. 
Težave so se pojavile, ko so začele na Ledinico 
prihaja� razne skupine mladostnikov; kadili so 
travo, razbijali stekla v oknih itd. S sosedom 
Brankom sva zaprla dovoz do mežnarije. Po tem 
so se začele razmere ureja�.
Naj za konec povem še eno anekdoto. Nekega 
dne je prišlo na ogled Ledinice dva avtobusa turis-
tov. G. Igor Jereb je bil odsoten in me je prego-
voril, da sem jim predstavil zgodovino cerkve in 
oltarje. Zgleda, da sem jim dobro razložil, saj so 
me potem nagovarjali kar z g. župnikom. Bolj ko 
sem jim razlagal, da jaz nisem župnik, manj je 
zaleglo. Dobro, da niso imeli želje po sve� maši!  
G. župniku se zahvaljujem za dobro sodelovanje in 
prosim sv. Ano za dobro zdravje, da bi lahko še 
naprej skrbel za njeno sve�šče in okolico.

ŽIVA CERKEV

Poklic, ki izumira: mežnar na Ledinici

Tone Kristan, ključar
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