JANUAR 2021

TEČAJ
PRIPRAVE
NA ZAKON
na daljavo,
po Zoom aplikaciji

23., 24., 30 in
31. januar 2021,
00
vsakokrat ob 19 .
Prijave na tel:
040 396 979 ali na
elektronski naslov:
andrej.jemec@rkc.si.

G L A S
sv. Martina
PO-BOŽEN
Novo leto, nove priložnos . Vsako leto znova si ljudje ob
menjavi koledarskega leta delamo načrte, kako bo v prihodnos . Polega načrtov pa radi dajemo tudi novoletne zaobljube. A vse prevečkrat se nam zgodi, da ugotovimo, da jih nismo
uresničili. To nas lahko navdaja z razočaranjem in obupom.
Naj letošnje leto ne bo tako.
V času, v katerem se nahajamo, lahko na lastne oči opažamo,
da sveta ne moremo ime pod kontrolo, kaj šele naše prihodnos . Vse to pripada Bogu. On je s , ki je Gospodar sveta in
časa. Toda brez naše svobodne privolitve, brez naše zvestobe
Njemu in njegovi Cerkvi, ne gre. Ljudje se hitro navadimo lagodnega življenja in svoje življenje usmerimo nazaj v obstoječe rnice. A za življenje kristjana je pomembno, da stopi ven
iz svojega lagodja in se poda na obrobje. Zato v tem letu pojdimo iz svojih zakris j, iz svojih toplih in udobnih stanovanj,
nikakor se ne zapirajmo, marveč se odpirajmo Božjemu navdihu. Pojdimo k vsem ljudem: k ubogim v duhu, siromakom,
brezdomcem, odvisnikom, beguncem …, kaj vsi in še mnogi
drugi nas potrebujejo. V vsakem človeku, ki nam daje priložnost, da postanemo manjši, srečamo Jezusa Kristusa in delujemo po njegovem zgledu. Tako naj naše življenje postane rodovitno za našo župnijo, Cerkev, naš narod in svet, v katerem
živimo.
kaplan Anže

Na tretji
sveti večer
(5. januarja 2021)
naj se družina zbere
k skupni molitvi
ter pokadi in pokropi
prostore svojega doma.
Mihaela Žakelj Ogrin: Sveta družina, žgana glina
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Dejanja govorijo glasneje kot besede
Cerkev na Slovenskem je v drugi polovici
prejšnjega stoletja odlično izkoris la skromne možnos za javno oznanjevanje. Družina in
Ognjišče sta bili zvezdi skanih medijev. Prva
je leta 1971 dosegla naklado 130.000 izvodov,
božično številko pa so na snili celo v 147.000
izvodih. Taka naklada je danes sanjska in je za
časopise pri nas nedosegljiva, a tudi za ste
čase je bila visoka. Družbeno-poli čni delavci
so bili silno poparjeni, ker je imel verski list
višjo naklado kot Komunist, ki ga je moralo
ime vsako podjetje, bral pa ga ni nihče.

Danes je Katoliška Cerkev trdno zasidrana v
slovenski medijski krajini. Poleg tednika
Družina in mesečnika Ognjišče imamo še nepregledno množico versko obarvanih publikacij in knjig. Spremljamo lahko katoliški
radio in televizijo, maše prenaša celo javna
televizija, škoﬁje in župnije imajo svoje spletne in facebook strani, nekateri mlajši duhovniki so pravi spletni zvezdniki. In vendar
vsako leto januarja, ki je mesec verskega ska, z grenkobo ugotavljamo, da naše oznanjevanje evangelija prek sodobnih medijev ne

dosega pričakovanj. Cerkve se še naprej
praznijo, verska vnema usiha.
»Pojdite torej in naredite vse narode za moje
učence: krščujte jih v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha in učite jih izpolnjeva vse, kar
koli sem vam zapovedal!« je Jezus naročil
svojim učencem. Tem ob tako jasnih in odločnih besedah ni preostalo drugega, kot da si
obujejo sandale, oprtajo popotne torbe in
krenejo med ljudi. Tudi danes je prva naloga
duhovnikov, da osebno prinašajo Boga in njegovo oznanilo. Nič ne more nadomes skupnega obhajanja maše, znamenja križa, narejenega z roko na čelu, spovedi na š ri oči, zaupnega pogovora in tudi sproščenega druženja. Vendar bi bilo neumno, če ne bi hkra
izkoris li možnos , ki jih ponujajo sodobna
tehnična sredstva. Če se zlo in najrazličnejše
neumnos brez sramu širijo po spletu ter po
radijskih in televizijskih valovih, je naša naloga, da še z večjim zanosom po is h medijih
širimo resnico, pravico in ljubezen.
Vendar ključ do uspešnega oznanjevanja ne
či v obvladovanju tehničnih možnos , ampak v prepričljivos povedanega, predvsem
pa v dejanjih, ki govorijo glasneje kot besede.
Še tako lepo predavanje na spletu bo izzvenelo v prazno, če se bomo duhovniki in
laiki hkra zapletali v lumparije in plehkos
ter se obnašali tako, kot da ne vemo, kaj je
prav in kaj narobe. »Žal je Cerkev pogosto
enako zmedena kot ljudstvo. /…/ Bojimo se
evangeljske radikalnos ,« je za prejšnjo
številko Glasa sv. Mar na povedal Peter Žakelj
in zadel bistvo. Dokler se ne rešimo zmedenos in mlačnos , ki sta enako odbijajoči »v živo« kot v spletnem prenosu, je razmišljanje o
tem, ali naša Cerkev dovolj uporablja nove
družbene medije, samo brezplodna miselna
telovadba.
Andrej Praznik
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Veliki? Dobri? Sveti?
God svetega Frančiška Saleškega, škofa in
cerkvenega učitelja, je izhodišče mojega današnjega razmišljanja. V življenjepisu tega
svetnika se me je najbolj dotaknila njegova
preprostost in vztrajnost. Kalvinizem je takrat
povzročil kar velik odpad od krščanstva. Frančišek se je kljub zelo dobri izobrazbi in razgledanos odločil za preprost slog pridig, ki so bile
razumljive in blizu ljudem. Poleg tega se je znašel in z letaki, ki jih delil med ljudmi, spodbujal
k vrnitvi ljudi v krščanstvo. Lahko rečemo, da je
že pred 400 le obvladal »sodobni marke ng«,
kot ga poznamo danes. Kljub visoki izobrazbi je
ohranjal preprost jezik in predvsem, kar se mi
zdi najpomembnejše, je vztrajal kljub nasprotovanju, napadom in zasramovanju s strani
nasprotnikov – kalvincev. Bil je in je še danes
vzor duhovnikov!
Kakšnega duhovnika DANES rabi slovenska
Cerkev? Vprašanje je zahtevno in enoznačnega odgovora ni. Čas, ki ga preživljamo s to
nalezljivo virusno boleznijo, nakazuje še eno
bolj provoka vno vprašanje, ki ga kot duhovnik vedno bolj ču m v dnu srca: »Ali slovenska Cerkev sploh potrebuje duhovnika?«
Zakaj se mi poraja tako vprašanje? Osnovne
krščanske stvari so postale nerazumljive za ta
svet. Ljudje razumejo samo še jezik tehnologije. Krščanstvo pa izključno temelji na veri,
besedi in simbolni govorici. Mislim, da trenutno duhovniki še nismo dojeli, da bo po obdobju pandemije resničnost našega krščanstva
zelo kruta. Mnogo »utečenih stvari«, od verouka do raznih skupin in takšnih ali drugačnih
duhovnih gibanj, bo propadlo ali pa se močno
spremenilo. Postali bomo mala čreda, in to
dobesedno. Upam, da končno dobi središčno
mesto Kristus in evharis ja. Če sveta maša in
prejem zakramentov ne bo prvi in najmočnejši
cilj našega verovanja, bo razpadla še ta čreda.
Kakšen naj bi bil torej duhovnik DANES? Zagotovo ne tak, kot smo zdaj v večini! Gledam
samo sebe kot duhovnika na treh župnijah.
80% dneva sem menedžer, vzdrževalec, pisarniški birokrat, anali k, poli k, kuhar, prevoz-

nik, pogajalec, konstruktor, arhitekt, urednik,
pisatelj, skar, kurjač, arhivar, sta s k, občasno vrtnar, velikokrat bankir, ko pridejo prosjačit. Skoraj nič pa prinašalec zakramentov, molivec, s , ki bere, ki poglablja svojo vero, ki išče odgovore na trenutne s ske ljudi, ki bere
Božjo besedo, ki išče odgovore tudi na svoje
dvome in svoje s ske v veri. Sveta maša postane ru nska, ne pa veselje ob udeležbi pri oltarni mizi, kjer je navzoč sam Bog. Verouk postaja samo še disciplinsko maltre ranje sebe in
otrok, ki jim je vera in simbolika tako tuja, kot je
meni kakšna kemijska sestava orhideje. Dan, ki
ga živim, s pravim duhovništvom nima skoraj
nič. Zato je potrebno pripravi pogoje, da bomo sploh lahko zaživeli duhovništvo.
Moral se bo zgodi »prelom v glavah« in razmišljanju, kakšno podobo duhovnika smo
ustvarjali zadnjih 100 let. »Bi blizu ovcam,
smrde po ovcah, kot pravi papež!« Ampak za
to morajo bi pogoji. Ko mi bo vsaj v 70 %
delovni dan zaposlovala molitev, iskanje
ubogih, prinašanje zakramentov, čas za poslušanje ljudi v s skah, pogovori o dvomih o veri,
ki jih imajo ljudje, sveta maša, duhovno branje,
spremljanje miselnih tokov in razumevanja
družbe, potem bo tudi podoba duhovnika
dobila drugačno težo.
Odgovora ne bom deﬁniral, sem pa nakazal, da
se bo moral v naši celotni slovenski Cerkvi med
duhovniki in verniki zgodi velik preobrat v
razumevanju, kdo je temelj Cerkve. Edina temelja sta Jezus Kristus in evharis ja. Vse ostalo
so dodatki, ki bolj bremenijo, kot pa poglabljajo vero. Ko bomo to razumeli, potem sveta
maša ne bo dolgčas in muka in duhovnik bo
duhovnik. Dokler pa so vsa gibanja, sre-čanja,
skupine, »da se imamo lepo«, več vredna in
družijo več ljudi, kot srečanje z Jezusom pri
oltarni mizi, sprememb ne bo. Potrebno je
eno: »Če seme ne umre, ne obrodi sadu.«
Očiščenje prihaja, izkoris mo ga v dobro nas
vseh in slovenske Cerkve.

Marko Mrlak, ž. upr. Li ja
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Dogodki v januarju
Dragi župljani!
Vse ak vnos so napovedane samo informa vno. Ko se bo zdravstveno stanje izboljšalo,
boste obveščeni, česa se lahko udeležite. Vsem župljanom in ljudem dobre volje želiva
obilo zdravja in blagoslova!
Vsako sredo
ob 1700
molitvena ura pred Najsvetejšim;
30
6. januar
ob 20
srečanje Mlajše zakonske skupine;
00
9. januar
ob 20
srečanje mlajše mladinske skupine;
ob 1800
srečanje SKVO;
00
ob 20
srečanje Starejše mladinske skupine;
ob 2000
srečanje zakonske skupine DIŽ;
11. januar
pošiljanje novih zadolžitev veroučencem;
30
13. januar
ob 20
srečanje Četrte zakonske skupine;
14. januar
ob 2000
srečanje Starejše zakonske skupine;
17. januar
pri vseh sve h mašah redni mesečni »ofer« za poplačilo obnove
župnijske cerkve;
00
18. januar
ob 20
srečanje Mešane zakonske skupine;
23. – 24. januar
v kapeli
mini svetopisemski maraton ob upoštevanju navodil
NIJZ;
00
ob 18
na facebook strani naše župnije vseslovensko besedno
bogoslužje ob nedelji Božje Besede iz naše župnije;
30
ob 20
srečanje Najmlajše zakonske skupine;
25. januar
pošiljanje novih zadolžitev veroučencem;
00
ob 19
v župnišču srečanje Svetopisemske skupine.
Obiska starejših in bolnikov po domovih v januarju ne bo (v nujnih primerih pokličite
duhovnika v župnišče.

MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA
je individualna ob predhodnem telefonskem dogovoru z župnikom. Vabimo družine z otroki, da ohranjate osebni s k z Jezusom preko svetega obhajila.

MOŽNOST SVETE SPOVEDI
je individualna ob predhodnem dogovoru z duhovnikom.

MOŽNOST OSEBNE MOLITVE V CERKVI
00

00

je v župnijski cerkvi ob sobotah od 9 do 18
in ob nedeljah od 1100 do 1800.
V cerkvi je hkra lahko navzoč samo 1 vernik
(ali ena družina). Ob vstopu v prostor si mora
vsak razkuži roke. Vsak je sam odgovoren za
zaščito pred morebitno okužbo.

Svete maše na TV in radiu

TV

Spremljate jih lahko na RTV Slovenija 1
(ob nedeljah ob 10⁰⁰), Exsodus TV in Radiu Ognjišče.

V decembru so se od nas poslovili:
Marja Jelovčan, Koprivnik;
Ignac Srša, Opale;
Vincenc Primožič, Koprivnik;
Milan Mravlje, Govejk;
Marija Magdalena Kopač, roj. Kolenc,
Tavčarjeva ul.;
Albina Kavčič, roj. Guzelj, Žirovski Vrh.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje
in naj bo Bog vaša tolažba!

MAŠNI NAMENI
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4

PONEDELJEK

5

TOREK

6

SREDA

7

ČETRTEK

8

PETEK

9

1800 KAPELA

+ Marica Albreht (Julka)
v zahvalo za zdravje (MP)
700 KAPELA
+ Francka Trček
1800 DOBRAČ. + Vincenc Primožič, 30. dan
+ Milan Mravlje, 30. dan
po namenu (za Alpino)
00
8
+ Janez Košir (Tabor 8), obl.
+ Ivana Kokelj, obl.
1800
+ Marija in Nuša Strlič ter Franc Jesenko
+ Matevž Pečelin, obl
+
družina Žakelj
1800 KAPELA
+ Stanislav Jurca, obl.
1800 KAPELA
+ Francka in Cigale
+ Ignac Možina, obl., Klavdija in
Barbara Čurič

sv. Emilijana, devica
TRETJI SVETI VEČER
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
(SVETI TRIJE KRALJI)
sv. Valen n, škof
sv. Severin Noriški,
opat

800 KAPELA

+ Naglič (Logaška c.) ter za zdravje in srečo
sv. Hadrijan, opat
+ Valen n Zdravko Pišljar, 20. obl.

700

+ Prapoški;
+ Gabrijel Vegelj, obl.
v zahvalo za 25 let zakona
za župljane
+ Pavla Albreht
po namenu, za zdravje

JEZUSOV KRST
(konec božične dobe)

+ Marko Čar, obl.
v zahvalo za vse milos

sv. Pavlin Oglejski II.,
škof

SOBOTA

10

sv. Elizabeta Seton,
redovnica

830

NEDELJA

1000
11

1800 KAPELA

12

700 KAPELA
po namenu (M)
sv. Tatjana, mučenka
1800 DOBRAČ. + Marjan Kristan, obl., in starši Kristan -Šifrer

SREDA

13

1800 KAPELA

+ Ana in Gabrijel Zen (Kanada)
+ starši in st. starši Kavčič (Žir. Vrh Sv. Urbana)

sv. Hilarij, škof in
cerkveni učitelj

14

1800 KAPELA

+ družina Rotar; + Janko Zdolšek

sv. Sava, škof

PETEK

15

1800 KAPELA

+ Ivana in Kavčič; za zdravje v družini

sv. Absalom, koprski škof

16

1800 KAPELA

+ Janez Čelik

PONEDELJEK

TOREK

ČETRTEK

SOBOTA

+ Dragica Podobnik, 1. obl., in Metoda Kacin

700

17

NEDEJA

830
1000

sv. Honorat, škof

+ Frančiška in Leopold Seljak
v čast sv. Antonu
+ družini Praznik in Rovtar
+ starši in Mirko Košir
za župljane

2. NEDELJA MED
LETOM

+ Majda Kopač, 30. dan; za duše v vicah
za blagoslov in zdravje v naših družinah

sv. Marjeta Ogrska,
kneginja, dominikanka

NEDELJA VERSKEGA
TISKA

18

1800

19

700 KAPELA
+ Franca Rovtar
1800 DOBRAČ. + Štefan Kopač, obl

sv. Makarij
Aleksandrijski, opat

20

1800 KAPELA

sv. Sebas jan in
Fabijan, mučenca

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

+ starši Pečelin
za uspešno operacijo in zdravje v družini

MAŠNI NAMENI
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21

1800 KAPELA

+ starša Franc in Dora Buh (Mrzli Vrh)
za padle kolege v vojni

sv. Neža, devica in
mučenka

22

1800 KAPELA

v čast Jezusovemu Srcu po namenu
za pogum in pravo pot

sv. Vincencij, diakon
in mučenec

23

800 KAPELA

+ Majda Frlic, obl.
+ Jože in Cilka Mlinar ter Burnikovi

sv. Ildefonz, škof

700

+ Franci in Alojzija Čadež, obl.
+ Ana Strlič, Katarina Bogataj in
Franc Jesenko
+ starši in brat Mlinar
+ starši in brat Kogovšek (Izgorje)
za župljane
+ Jože Finžgar
Frani Jereb in sinova (Dobračevska)

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

24

NEDELJA

830
1000

25

1800 KAPELA

+ Marija in Jakob Frelih ter oče Pavel Pišljar

za člane Marijine kongregacije
za člane Marijine kongregacije

PONEDELJEK

26

700 KAPELA
po namenu (A)
00
18 DOBRAČ. + Cilka in Janko Jereb
+ Ana Petrovčič, roj. dan

SREDA

27

1800 KAPELA

28

TOREK

3. NEDELJA
MED LETOM
(NEDELJA BOŽJE
BESEDE)

SPREOBRNITEV
APOSTOLA PAVLA

sv. Timotej in Tit, škofa

za duševno in telesno zdravje
po namenu (A)

sv. Angela Merici,
ustanoviteljica uršulink

1800 KAPELA

v zahvalo (Ž)
za nove duhovne poklice

sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik in cerk. učitelj

29

1800 KAPELA

+ mama Ivanka Kristan, obl.
+ Anton Urbančič in starši Krvina

sv. Valerij, škof

30

800 KAPELA

za varstvo pred koronavirusom
za duše v vicah

sv. Mar na, mučenka

700

+ Tadej Vegelj, obl.; za nove duh. poklice
+ Mirko Košir in Natalija (Tabor 8), obl.
4. NEDELJA
za župljane
MED LETOM
+ Štremﬂjevi
+ Janez Ravnikar ter Tanja in vsi Žakljevi

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

31

NEDELJA

830
1000

Svete maše, ki so oznanjene, duhovnika vsak dan darujeva BREZ UDELEŽBE LJUDSTVA.
Vaše darove za vzdrževanje župnije namesto »pušce« lahko oddate v nabiralnik v
župnijski cerkvi ali nakažete na TRR Župnije Žiri: SI56 0700 0000 0846 221.
(pripis: dar za cerkev). Bog vam povrni!
Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 600 izvodov.

Uradne ure župnijske pisarne so vsak torek od 16⁰⁰ do 17³⁰ in vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰.
Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur.
h ps://www.facebook.com/ZupnijaZiri/
andrej.jemec@rkc.si h p://zupnija-ziri.si,
župnik Andrej Jemec: 040 395 979; kaplan Anže Cunk: 040 612 109
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Klekljana molitev
Gospa Marica! Micn'kova Marica. Klekljarska
učiteljica Marica … Vsi smo jo poznali! Ena
redkih Žirovk, ki je bila že za časa življenja svojevrstna legenda, o kateri so ljudje govorili s
spoštovanjem in občudovanjem. Da slednje
ne pride samo od sebe, je večini jasno, da je
treba zanju žrtvova več, kot je pripravljena
velika večina, se pa tudi ve. Gospa Marica ni
pus la pečata samo v vrtcu, osnovni šoli in
klekljarski šoli, kjer je delala, ampak tudi tam,
kjer je bila samo slučajni »mimohodec« – na
številnih tečajih, prireditvah, pri slučajnih
srečanjih ali pa kot prijetna in gostoljubna
gos teljica doma, na razstavah …
Nekaj je gotovo: talenta, ki ga ji je Bog dal v
obliki klekeljnov in punklja, ni ne skrila ne
slabo uporabila. Zato je prav, da se spomnimo njenih številnih vrhunskih del, ki jih je
naredila za našo župnijo, naše duhovnike,
ministrante in številne goste. Skoraj vsak je
odšel iz Žirov z lepo, vrhunsko izdelano čipko
v taki ali drugačni obliki. Še po smr je našo
župnijo po svojih domačih presene la še z
zadnjim velikim darom: lepim mašnim plaščem, dvema štolama in boga m pluvialom.
Njen sve Mar n krasi tudi okno v avli žirovskega župnišča. V sam vrh njene ustvarjalnos in umetniškega izražanja pa sodi »Sejalčev« mašni plašč g. župnika Andreja, ki ga
prav zato posebej predstavljamo.
Na bel mašni plašč je gospa Marica vklekljala
tako simboliko svojega kot njegovega življenjskega poslanstva. Klekljani svetopisemski zgodbi o sejalcu in o talen h pripoveduje
na izviren, avtorski način z znanimi krščanskimi simboli. In to naredi v »klasičnem klekljarskem jeziku« na moderen način.
Mo va iz svetopisemskih prilik zavzemata
ves osrednji del sprednje strani plašča. Iz
snopa sončnih žarkov se spušča močna roka,
troseč semena. Sonce visoko na nebu je simbol Boga v skoraj vseh religijah, zato vemo,
da gre za Božjo roko. A sejalec je tudi podoba
vsakega od nas. Semena, ki jih spušča na
zemljo, padajo (nekatera) na njivo, nad katero odganja bujno zelenje, druga pa na kamnito pot, kjer ne obrodijo sadu, ampak jih po-

jedo p ce. Sonce in oblaki nad njivo zagotavljajo rast in življenje. Njiva na spodnjem
delu pa je že požeta in žito pospravljeno v
vreče: majhne, srednje in velike – odvisno,
kako je »najemnik« skrbel zanjo!
Tudi sama pot je polna simbolike: po sredini
lepa, gladka, ob robovih kamnita in spremljana s trnjevimi grmi. Ti ponekod rastejo tudi sredi po . Govori nam, da kdor hodi »po
sredi« po , ki nam jo kaže Bog, hodi po
»gladki« po , kdor pa zavije z nje, pa pride v
ostro kamenje in bodeče grmovje. Bog – Sejalec s kazalcem kaže tako pro tlom kot pronam – opazovalcem, zato posredno s tem
nagovarja tudi nas! Kot vsaka (življenjska)
pot, je tudi ta vijugava in, zanimivo, ni ji vide
ne začetka ne konca! Začela se je nekoč, ko
nas je Bog »vzel v misli«, in končala se bo
enako. Vse te podobe nam govorijo o tem,
kakšni naj bi mi bili!
Slika na hrbtni strani plašča pa je vsebinsko
nadaljevanje sprednje. Govori o Jezusovem
zgledu, kaj je on v znamenje Božjega usmiljenja storil za nas: iz prebodenega Jezusovega srca sijejo žarki v belo-modri in rdeči
barvi, ki po videnju sv. Faus ne Kowalske
pomenijo kri in vodo. Voda je simbol vseh zakramentov in milos , ki jih po Sv. Duhu prejemamo po njej, rdeči žarki pa so simbol evharis je – nove zaveze med Bogom in človekom, sklenjene v Kristusovi krvi. Križana
Božja ljubezen sije v vsej moči.
Zato je ta plašč zgodba o Božjem usmiljenju
in dobro . Sprašuje nas, kako dobro »obdelujemo« svojo »njivo« življenja, in opominja,
naj ne pozabimo, da bomo nekoč Gospodarju (Bogu) morali predloži tudi naše »vreče s
pridelkom« – s tem, kar smo v življenju dobrega in prav storili.
Bogu hvala za gospo Marico, njen večni opmizem in nalezljivo dobro voljo, vse dobro,
kar je storila za našo župnijo. Verjamemo, da
je pred Gospodarja življenja stopila pripravljena in prav gotovo ne s »prazno vrečo«.
Hvala ji za njeno delo, številne darovane izdelke in še prav posebej za njeno pričevanje!
Vili Eržen

OZNANILA
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Verska statistika župnije Žiri za leto 2020
KRSTI

POROKE

Starši ste prejem zakramenta svetega krsta
omogočili in obljubili versko vzgojo 22 otrokom: 12 deklicam in 10 dečkom (preteklo leto 36). Od teh jih je bilo 13 iz cerkvenega zakona, 1 iz civilnega zakona in 8 iz nezakonske
skupnos .
Botri so zgled in verska opora otroku (in
staršem), zato more bi boter le s , ki je
po-vezan z Bogom in s Cerkvijo po molitvi in
za-kramen h (spoved, nedeljska maša, sve
zakon ...). Krščeni smo spodbuda na po vere novim rodovom!

V letu 2020 so sve zakon doma sklenili 4 pari (preteklo leto 9). V drugih župnijah se je v
lanskem letu poročilo 7 naših župljanov (preteklo leto 4). S tem so povabili Boga v svoj odnos – ga 'postavili na skalo'. »Veliko poslanstvo družine je: naredi prostor Jezusu, 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 … konkretno v vašem življenju!

POGREBI

OBHAJILO
V preteklem letu je bilo podeljeno 34.000
obhajil (preteklo leto 40.500). K zmanjšanju
obhajil je prispevala lanska zdravstvena situacija (omejena duhovna oskrba). K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 25 četrtošolcev (preteklo leto 30).
Obhajilo je Jezus, ki se nam podarja. Nevredno prejemanje obhajila je nedopustno
(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 pa je, če
kdo zelo poredko prejema Kruh Življenja. Tak
kristjan s tem siromaši najbolj samega sebe,
pa tudi druge (kot človek, ki ne bi užival hrane) – hira. Bog – Ljubezen pa je tu za nas.

Pokopanih je bilo 34 naših župljanov: 17 moških in 17 žensk (preteklo leto 35). Civilnih
pogrebov letos je bilo 10. Najstarejši je imel
98 let, najmlajša je bila stara 60 let. Žarnih
pokopov je bilo 22 (preteklo leto 26), s krsto
pa 10 (preteklo leto 7), 1 pogreb je bil z
raztrosom (preteklo leto 2), imeli smo tudi 1
prekop. Previdenih (ki so prejeli zakramente
za umirajoče) je bilo 22 župljanov (preteklo
leto 23), neprevidenih (brez zakramentov)
pa 12 (preteklo leto 12). Škoda je, da odlašamo z zakramen in brez Božje pomoči vstopamo v večnost. Domači ste lepo povabljeni,
da poskrbite za zakramentalno življenje vaših
poslavljajočih se sorodnikov.

A K T UA L N O
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BOLNIŠKO MAZILJENJE
V letu 2020 je prejelo bolniško maziljenje 63
župljanov (preteklo leto 74). Tudi pri bolniškem maziljenju se v lanskem letu pozna
omejena duhovna oskrba zaradi zdravstve-ne
situacije. Za prve petke sva duhovnika redno
obiskovala 32 župljanov (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! Lepo je, ko domači
redno (mesečno) omogočite svojim, 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. Lansko
štetje nedeljnikov (spomladi pred korona krizo): 778 (204 moški, 336 žensk in 238 otrok).
Štetje nedeljnikov leto prej: 727 (174
moških, 312 žensk in 241 otrok). Po spomladanskem valu zaprtja cerkva se je število
nedeljnikov zmanjšalo, k svetemu obhajilu in
spovedi pa je v jesenskem valu korona krize
prihajalo do polovice nedeljnikov.
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 ljubezen,
ki jo ima Bog do nas, to radi tudi pokažete (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
ali ne poznajo ali so se obrnili proč od njega.
Kako veliko poslanstvo imamo!

SVETA BIRMA
V lanskem letu je zakrament svete birme
prejelo 70 naših veroučencev iz dveh razredov (dve le prej 60).
Birmovalec je bil ljubljanski nadškof in
metropolit msgr. Stanislav Zore.
Darovi Svetega Duha so mladim v pomoč, da
se ak vno vključijo v življenje župnije in zaživijo resnično prijateljski odnos z Jezusom.
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Težke obljube, ki jih dajemo pri krstu otrok
Ob prazniku Jezusovega krsta morda ne bo
slabo, če nekoliko obnovimo naše osnovno
znanje o svetem krstu.
Pomen krsta
Krst, birma in sveto obhajilo so tako imenovani »zakramen uvajanja«, ki naj bi vernika
pripeljali do »verske polnoletnos «. In vrata
v versko življenje je prav sve krst, ki nam ga
je Gospod Jezus namenil zato, da bi imeli večno življenje. Do sem deﬁnicija.
Vsakokratni krst je torej podaljšek že obstoječe vere. Vsak krst bi moral bi vesel dogodek za župnijo, ker pomeni, da je vera v župniji skupaj z Božjo milostjo obrodila sad, novo življenje v veri. To je sicer bolj očitno pri
odraslih (katehumenih), nekoliko manj pa
pri otrocih.

Pomen krščevanja otrok
Krst otrok je v Sloveniji že nekaj let tema, ki
se vsake toliko časa pojavi v medijih, praviloma v nega vni luči. To seveda izhaja iz naše
marksis čne preteklos , ki zagovarja tezo,
da je vsako starševsko prepričanje, ki ni marksis čno, napačno in slabo vpliva na otroka,
mu jemlje svobodo in podobne neumnos .
Cerkev, po drugi strani, pa je že od prvih
časov iz Jezusovih besed »Pus te otroke in
ne branite jim pri k meni« (Mt 19,14) sklepala, da otrokom ne sme brani krsta. Če je
tebi kot odraslemu vera nekaj bistvenega v
življenju, boš to bistveno želel preda tudi
svojemu otroku.

Seveda pa je za »popolno uresničitev zakramenta« nujno, da so otroci tudi vzgajani v
veri, v kateri so bili kot majhni krščeni. Vzgoja
v veri (ki bi morala bi predvsem domača,
verouk je le češnja na tor ) pa bi morala
otroke prives do tega, da (najkasneje ob
birmi) sprejmejo vero za svojo in se zanjo
osebno odločijo.
Dolžnos , sprejete pri svetem krstu
In prav zato me precej skrbi za starše, ki dajejo otroke krs brez posebne vere in posebne odločitve zanjo. Namreč, krst je zakrament, pri katerem se daje obljube Bogu.
Pri poroki se zakonca zaobljubita eden drugemu, ne Bogu. Bogu se zaobljubljamo duhovniki in redovnice/redovniki. Krst je
edini izmed zakramentov, pri katerem
obljubljamo vsi.
In starši ob krstu obljubijo, da bodo
(1) otroke vzgajali v veri;
(2) jih učili življenja po Božjih zapovedih;
(3) da jih bodo učili ljubi Boga in bližnje.
Skrbi me za starše, ki so izgubili vero in pravijo, da se bodo otroci že sami odločili za
krst, ko bodo veliki. To je po desetletjih
pranja možganov, ko se je vero po skalo v
zasebno sfero, skorajda razumljivo.
Še bolj pa me skrbi za starše, ki s pogledom, prikovanim na svojega malčka, brez
pomišljanja pri krstu obljubljajo in izgovarjajo »Zavedamo se« in »hočemo«,
obljubljajoč nekaj, za kar pogosto že sami
vedo, da jih na dolgi rok ne zanima.
To so obljube pred Bogom. Krst je resna zadeva. Vera je resna zadeva. Bolje ne obljublja , kot obljublja in ne bi vreden. »Od
vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali,
bodo od njega toliko več terjali« (Lk 12,48).

Gabriel
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Božja beseda v meni
Ali ste že kdaj opazili, da se vam prva pesem,
ki jo zjutraj slišite, ko prižgete radio ali vtaknete slušalke v ušesa, nehote ves dan mota
po glavi. Melodija, ki pade v prazen predalček naših možganov, je zapisana nekje v globini in hočemo ali nočemo, gre z nami skozi
dan. Ni vseeno, kako začnem dan.
Enako je z zapisano besedo. Če bodo moje
prve vrs ce v dnevu grozne novice iz Slovenskih novic ali kakšnega spletnega trač
časopisa, bo moj dan pač takšen. Gledala
bom, da uresničim katero od najnovejših
shujševalnih diet. Seveda bom tudi garderobo prilagodila s lu sodobnih »inﬂuenserk«,
da bom šla v korak s časom. In od vseh silnih
naporov bom na koncu še izgorela.
Kako bi lahko dan začela bolj mirno, bolj veselo, bolj navdušeno? Morda pomaga že besedica hvala. Hvala, Bog za novo jutro, nov
dan, ki mi je dan. Daj, da ga preživim s Teboj in
naj bo vse, kar živim in delam, v večjo Božjo
čast in slavo.

Ko se odpravljam kuhat kosilo, pogosto sežem na knjižno polico, polno kuharskih knjig.
V vsaki od njih najdem kaj zanimivega in velikokrat drugačnega. Vsaka je po svoje zanimiva in mi pomaga, ko želim na mizo postavi kaj novega, drugačnega.

Tako kot za kuho pogosto rabim recept tudi za
vse drugo. Kakšen bi bil recept za veselje v
tem času, ko smo zapr med š ri stene in me
je strah pred virusom popolnoma ohromil?
Odprem knjigo vseh knjig, Sveto pismo, in mi
Gospod pravi: »Ne bojte se!« In to ne reče
samo enkrat, ampak je v Svetem pismu »Ne
bojte se!« zapisano kar 365-krat, torej prav za
vsak dan. Ja, to bo ta pravi recept.
Večkrat se mi je že zgodilo, da sem v kakšni
s ski, težavi odprla Sveto pismo in dobila točno sto besedo, ki sem jo potrebovala. Edina
težava današnjega časa je to, da večkrat
iščem odgovore na spletu, kjer je polno laži,
kot v knjigi vseh knjig, v Svetem pismu. Božja
beseda je sta, ki omehča kamnito srce, ki v
meni prebudi veselje do življenja, čut za bližnjega, ki daje smisel tudi trpljenju.
Pred tretjo nedeljo v januarju, ko praznujemo
nedeljo Svetega pisma, se v naši župniji zdaj
že tradicionalno zbiramo ob prebiranju Božje
besede. Čeprav Beseda 24 ur samo »teče skozi nas«, je to globoko, dragoceno druženje.
Neštetokrat slišane ali prebrane vrs ce zvenijo drugače in Sve Duh takrat še posebej
spregovori na srce.
Tudi januarja 2021 se bomo družili na mini
svetopisemskem maratonu, tokrat na daljavo. Svetopisemska družba Slovenije nas vabi
k sodelovanju v različnih oblikah mini maratonov: župnijski, družinski, pri veroučni uri, v
domovih za starejše in bolnišnicah. Na njihovi
spletni strani je veliko informacij, tam najdete
tudi prijavnice.
Vzemimo si čas in postanimo z Božjo besedo
na Ti. Bodimo podobni učencem, ki so dan za
dnem v templju in po hišah neutrudno učili in
oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu (Apd
5,42).
Andreja Žakelj

P R I Č E ( VA N JA )

Četrti kralj

Pri svetem krstu najinih otrok sva z možem
objubila, da bova novega člana Cerkve vzgajala po krščanskem nauku. Tako je ena mojih
nalog tudi oznanjevanje vere, Boga, predvsem doma, v moji družini, pa tudi v odnosih
z najbližjimi, s sodelavci.
Ker je meni najbolj pomemben zgled, želim
tudi jaz oznanja , v prvi vrs z zgledom, z besedami pa dopolni in pojasni dejanja. Same besede me ne prepričajo, če ni zadaj tudi
ustreznih dejanj. Otroci so še večji kri ki, saj
so toliko bolj občutljivi in takoj vedo, kdaj nekaj le govorim, delam pa drugače. To me še
dodatno spodbudi, da se potrudim žive v
veri. „Oznanjevanje“ zame pomeni večerna
molitev z otroki, molitev pri jedi, pred daljšimi vožnjami, pomembnimi trenutki ali odločitvami … Pokriža otroka ali moža pred
odhodom od doma … Iskren pogovor …
Zaupanje Bogu v preizkušnjah … Govori
otrokom o lepo vere, upanja, pa tudi o nevarnos in zapeljivos hudega duha, ki nas
vedno znova oddaljuje od Boga.
Če želim vero oznanja , jo moram najprej
žive oziroma se trudi , da jo živim. Večkrat
se vprašam, kakšen oznanjevalec sem, če pa
tudi sama včasih padam, dvomim, iščem

sebe, vero … Zato mi je pomembno, da poslušam Božjo besedo, jo sprejmem in premišljujem. Zaveda se moram, da ima pri oznanjevanju največjo moč Sve Duh, zato je
prav, da se odprem njegovim navdihom.
Ogromno mi pomeni, da sva oznanjevalca
oba z možem, da tudi on skuša žive v veri in
jo prenaša naprej. Tako se dopolnjujeva tudi v tem. Otroci dobijo dva pogleda v enem (z
ženske in moške strani) in mogoče lažje najdejo svoj s k z Bogom.
Bi oznanjevalec pomeni bi četr kralj. Z
navdušenjem in veseljem širi vest, da se je
rodil Odrešenik! Je pa težko, ker kljub trudu
ni nujno, da bo viden kakšen sad. Vsak posameznik ima svobodno voljo in se po svoje odloči. Lahko sem nesprejeta, zavrnjena. In to
boli. Tudi moji otroci se bodo odločili po svoje, kljub mojim prizadevanjem. Ime moram
vero v moč Božje besede, da deluje v meni in
v drugih. Hkra moram zaupa Božji volji in
verova , da bo Bog dal svoj blagoslov ob
pravem času.
Naj nam bo pogum, vztrajnost in vera Sve h
treh kraljev v spodbudo pri našem oznanjevanju.
Nataša Pivk

