
sv. Martina
G L A S

Pogum, vstani, kliče te!
Skupna lastnost vseh zmagovalcev je pogum. Danes se 
praviloma omenja le v kontekstu nesreč, vojn in raznih 
preskušenj, nikoli pa ne v zvezi z odgovornimi življenjskimi 
odločitvami, ki so običajno vse prej kot lahke in enostavne. 
Izbira duhovnega poklica je gotovo ena od njih.
Bi� duhovnik v očeh današnje družbe ni perspek�ven 
poklic, čeprav je bolj »deficitaren« kot katerikoli drug. 
Družbena in osebna pričakovanja se danes merijo s slavo in 
imetjem, ki pa ju poklic duhovnika ne daje. Odločitev zanj 
pomeni težko »plavanje pro� toku«. Za to - poleg poguma 
in trezne presoje - rabiš veliko »moči in kondicije.« Nekaj jo 
je naš novomašnik dobil med študijem, nekaj na duhovnih 
pripravah, veliko v dosedanjih življenjskih izkušnjah in 
preskušnjah. Odločitev, da »vstane« in sledi Božjemu klicu 
pa je bila gotovo tudi sad vztrajnih molitev znanih in 
neznanih molivcev. 
Pogum je vedno povezan s strahom, vendar Jezus sam daje 
trdno zagotovilo, da se nimamo česa ba�. Dal nam bo, kar 
bomo potrebovali: modrost, vztrajnost, moč in pogum, da 
mu sledimo! Dragi Marko, nikoli ne pozabi, kje je njihov 
edini pravi vir! Naj te na tvoji novi po� spremlja dobro-
tljivost sv. Mar�na ter »levji pogum« in oznanjevalska 
vztrajnost sv. Marka.

JULIJ - AVGUST  2018

7. julij 2018 ob 18.15
sobota

nedelja

ponedeljek

8. julij 2018 ob 14.00

9. julij 2018 ob 19.00

ob 21.30

• sprejem novomašnika
• slovesna sveta maša
• blagoslov obnovitvenih
   del v cerkvi
 

• NOVA MAŠA
• po maši pogostitev za
   vse pri cerkvi

• zahvalna sveta maša
• po maši pogostitev za
   vse sodelujoče

• litanije v župnijski cerkvi

NOVA MAŠA

Vili Eržen

Marka Mrlaka

ob 19.00

ob 21.45

• županov pozdrav
  novomašnika na Selu in
  vožnja s kočijo do cerkve

• podoknica (župnišče)
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Za novo mašo se splača čevlje ‚znucat’

Letos naša župnija praznuje. Osmega julija 
bo Marko Mrlak pel novo mašo. To bo v prvi 
vrs� njegov dan, dan, ko bo po napornem 
študiju stopil pred Boga in mu obljubil 
pokorščino v služenju.
Marko se je Božjemu klicu odzval v svojih 
zrelih le�h. Pred tem smo ga vsi Žirovci 
dobro poznali po njegovem delu v župniji, po 
imenitno odigranih vlogah na našem gleda-
liškem  odru, po pridnih rokah izkušenega 
mizarja in ne nazadnje – po njegovem delu 
za dobro cele občine, ko je bil podžupan. Ko 
bi se počasi moral umiri� in uživa� sadove 
svojega dela, pa se je Marko odzval klicu v 
novo služenje.
Da se v njegovih le�h odpraviš na tako težko 
pot, je potrebno, da te je kar nekaj v hlačah. 
Življenje v celo� spremeni�, ponovno 
zbudi� možgane za naporen študij, dobe-
sedno pus�� vse in i� za njim, ja, to ni bila 
enostavna odločitev. Prav gotovo pa je bila 
to odločitev zrelega moža. 

Zato, ker ga dobro poznamo, je njegov 
praznik tudi praznik vseh nas. Ko bo naš 
Marko pel novo mašo, je prav, da smo z njim.
Nekdaj, ko ni bilo avtomobilov, so ljudje od 
blizu in daleč šli na novo mašo peš, »vredno 
je bilo tudi, če si 'znucal' par čevljev«. Na ta 
dan je Bog še posebej prisoten med nami in 
skupaj z nami praznuje. Naši predniki so 
verovali, da na dan nove maše Bog usliši vse 
prošnje.
Kaj dandanes pomeni nova maša cerkve-
nemu občestvu?
Človek vedno manj potrebuje Boga. Pri vsem 
izobilju, v katerem živimo, smo velikokrat 
zmotno prepričani, da vse zmoremo sami. S 
pomočjo tehnike, ki nas obdaja, smo močni 
in imamo pregled nad vsem. Svet imamo na 
dosegu roke, vse informacije so nam dosto-
pne (malo težje je izbira�, katere so resnične 
in katere lažne). Vsa tehnika in vsa krama, ki 
nas obdaja, pa nas vendarle ne more 
zadovolji� v celo�. Človek za srečo potrebuje 
troje: zdravo telo, um in dušo.
Ko sva z možem hodila po po� do San�aga, 
sva srečevala veliko ljudi, ki na tej po� iščejo 

predvsem sebe.  Romarji današnjega časa so 
polni znanja, polni kondicije, pa zelo željni 
duhovnos�, za katero v življenju niso imeli 
časa. Iščejo nekaj, kar jim manjka. Iščejo 
Boga, pa ne vedo, kje in kako ga naj�.

Dragi žirovski župljani, novomašnik Marko 
nam letos prinaša obilje možnos� za 
ponoven razmislek o naši vlogi v življenju 
župnijske skupnos�, o tem, kaj lahko mi 
storimo zanjo. Številni so se tako povezali v 
različnih ak�vnos�h ob prenovi naše cerkve, 
spet drugi so svoje mesto našli v pripravah 
na novomašno slovesnost.  
Mašniško posvečenje in novomašna slove-
snost bosta le zunanja izraza iskrenega 
notranjega navdušenja, ki je zavladalo v 
naših novih medsebojnih odnosih. 
Želimo si, da bi ne ostalo le pri tem, ampak 
da bi ta nova moč in energija počasi prekva-
sila vsa naša delovanja in prizadevanja.

Hermina Cankar
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1. Jernejko - don Kosto Seljak,  Abrahtov  iz
Sovre, rojen 24. avgusta 1893. Posvečen je 
bil 23. aprila 1917. Umrl je 12. junija 1968. Bil 
je tudi glasbenik in skladatelj. Dolga leta je 
deloval na polotoku Peljašac v kraju Janjina 
na Hrvaškem. Zadnja leta je preživel na 
Brezjah, kjer je tudi pokopan.

 

2. Viktorijan Demšar, rojen 12. marca 1904 
pri Česnu v Stari vasi. Posvečen je bil 29. 
junija 1928. Po kaplanskih službah v različnih 
krajih in po 3-mesečnem zaporu je 4. maja 
1946 postal župnijski upravitelj in nato 
župnik v Komendi, kjer je ostal do svoje smr� 
1. januarja 1992. Tam je tudi pokopan. Opra-
vljal je tudi službo kateheta na državni šoli in 
bil honorarni vojaški duhovnik. Njegovi 
značilni lastnos� sta bili življenjska modrost 
in previdnost. Zavzemal se je za ohranitev 
vere in za zgodovino župnije.

3. Dr. Stanko Žakelj, rojen 3. maja 1912 pri 
Balčku v Stari vasi. 10. januarja 1935 se je za 
večno zaobljubil misijonskemu redu lazari-
stov. Posvečen 5. julija 1936. Umrl je 13. 
julija 1989 v Ljubljani. Pokopan je na Žalah – 
Ljubljana Sv. Križ.

4. Vojko Seljak, rojen 29. aprila 1915 pri 
Homcu v Stari vasi. Posvečen 4. julija 1943. 
Novo mašo je imel zaradi vojnih razmer na 
Zaplani. Umrl je v Javorjah, 24. aprila 2001. 
Pokopan je v družinskem grobu na Dobračevi 
pri Žireh.

 

5. Mirko Žakelj, rojen 12. decembra 1919 pri 
Tišlerju na Breznici. Posvečen 3. junija 1944. 
Novo mašo je imel v Ledinah, kamor je z 
vzpostavitvijo rapalske meje bila priklju-
čena vas Breznica. Umrl je 16. julija 2010. 
Pokopan je na Planini nad Ajdovščino.

Žirovski novomašniki od 1900 do danes

don Kosto Seljak

Viktorijan Demšar

dr. Stanko Žakelj

Vojko Seljak
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6. Leopold Zajec, rojen 16. novembra 1924 
pri Dekli na Dobračevi. Vstopil je v misijonsko 
družbo lazaristov. Posvečen 18. decembra 
1954 v Escobarju v Argen�ni. Umrl je 18. 
oktobra 1975 v  Buenos Airesu  v Argen�ni. 

7. Simon (Alfonz) Rupnik, rojen 28. oktobra 
1934 pri Bajtarčku. Domačija je spadala pod 
Breznico, danes je del Osojnice. Družina se je 
kasneje preselila v Staro Oselico. Posvečen je 
bil 29. junija 1965. Deloval je med bra� 
kapucini. Umrl je 14. junija 2014 v Mariboru, 
kjer je tudi pokopan.
 

8. Filip (Francelj) Rupnik, rojen 8. februarja 
1931 pri Bajtarčku. Domačija je spadala pod 
Breznico, danes je del Osojnice. Družina se je 
kasneje preselila v Staro Oselico. Posvečen je 
bil 29. junija 1959. Je Simonov najstarejši 
brat. Deluje v frančiškanskem samostanu 
Kostanjevica nad Novo Gorico.

9. Pavel (Anton) Košir, rojen 20. novembra 
1937 pri Lomičarju v Žirovskem Vrhu. Avgu-
sta leta 1961 je vstopil v red bratov kapu-
cinov. Večne zaobljube je imel 3. oktobra 
1965. Posvečen je bil 29. junija 1966. Deluje 
v kapucinskem samostanu v Ško�i Loki.

10. Dr. Anton Mlinar, rojen 25. decembra 
1952. Posvečen je bil 29. junija 1977. 
Izstopil.

11. Dr. Peter Žakelj, rojen 24. decembra 
1967. Posvečen je bil 29. junija 1993. 
Pripada misijonski družbi lazaristov. Deluje 
na Mirenskem gradu.

12. Franci Alič, rojen 28. januarja 1967. 
Posvečen je bil 29. junija 1994. Deluje v 
župniji Sve� Duh pri Ško�i Loki.

13. Janez Žakelj, rojen 11. maja 1976. 
Posvečen je bil 29. junija 2003. Deluje v 
župniji Cerklje ob Krki.

Rok Klemenčič

p. Filip Rupnik 

Leopold Zajec p. Pavel Košir

Mirko Žakelj
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Dogodki v juliju in avgustu

 
00Vsako sredo  ob 18    molitvena ura pred Najsvetejšim;

 6. julij dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih;   
 15. julij  pri vseh sve�h mašah »ofer« za župnijsko cerkev;

3020. julij  ob 19  priprava staršev in botrov na krst; 
22. julij pri vseh sve�h mašah slovo g. Jakoba Kralja iz naše župnije (»ofer« zanj); 
  30

ob 10   krs�; 

V juniju sta se od nas poslovila:

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

Pavel Sedej, Pot v Skale;

V juniju so z zakramentom
svetega krsta postali
Božji otroci:

Družinam iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Lovro Prosen, Par�zanska cesta;
Ela Novak, Jarčja Dolina;
Vita Kavčič, Breznica;
Domen More, Loška cesta;
Hinko Vončina, Ledinica;
Alja Laurih, Par�zanska cesta.

Duhovna priprava na novo mašo bo potekala od 1. do 6. julija. Vsak dan bo pri sveti 
maši z nami pričevalec o duhovnih poklicih, pol ure pred sveto mašo pa bomo vsak 
dan pred izpostavljenim Najsvetejšim molili za nove duhovne poklice v naši župniji.

Pričevalci bodo:

Duhovna priprava na novo mašo

10. avgust dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih; 
15. do 18. avgust počitnice ministrantov ter pevcev otroškega in  
                                        mladinskega zbora v Izoli.
19. avgust pri vseh sve�h mašah »ofer« za obnovo župnijske cerkve;
  piknik zakonskih skupin na Ledinici;

3022. avgust ob 19  priprava staršev in botrov na krst;  
 24. do 25. avgust peš romanje na Sveto goro; 

30 26. avgust ob 10  krs�; 
30 2. september ob 19  žegnanje na Goropekah. 

00 00
ź nedelja, 1. julij, ob 7  in 9
 usmiljenka, sestra Bogdana  
 Kavčič, misijonarka v Burundiju

00
ź ponedeljek, 2. julij, ob 19
 duhovnik Janez Žakelj,
 župnik v Cerkljah ob Krki

00
ź torek, 3. julij, ob 19
 duhovnik Gregor Luštrek, 
 župnik in dekan v Gorenji vasi

00
ź sreda, 4. julij, ob 19
 duhovnik Franci Alič,
 župnik pri Svetem Duhu

00
ź četrtek, 5. julij, ob 19
 kapucin, pater Pavel Košir, 
 skupnost v Škofji Loki

00
ź petek, 6. julij, ob 19
 uršulinka, sestra Cirila Alič, 
 skupnost v Ljubljani pri Sveti Trojici

Parkiranje bo možno na obvoznici
pri Petrolu in na parkirišču Alpine.

PARKIRANJE
OB NOVI MAŠI

Rajko Mrak, Pot v Skale.
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JULIJ 2018

2 
PONEDELJEK 

1900    + Homcovi; v dober namen  sv. Janez Frančišek Regis  

3 
TOREK 

1900 + Trčkovi (Dobračevska); za pokojne konjarje   sv. Tomaž, apostol   

4 
SREDA 

1900   + Janez Trček; + Kranjc; v čast Materi Božji  sv. Urh, škof  

5 
ČETRTEK 

1900  + Ciril Alič 
v zahvalo in priprošnjo  

SV. CIRIL IN METOD,  
SLOVANSKA APOSTOLA   

6 
PETEK 

1900    + Milan Mlinar (roj. dan); + Venceslav Cankar 

+ Ivanka in Viktor Burnik, obl.  

sv. Marija Gore�,  

devica in mučenka     

7 
SOBOTA 

1900    + Antonija Frlic, obl. 
+ Žana Stanonik (roj. dan)  

sv. Vilibald, škof  
SPREJEM NOVOMAŠNIKA  

8 
NEDELJA 

700      

1400    
+ Pavel Pivk, obl.   
po namenu novomašnika  
za župljane  

14. NEDELJA MED LETOM 
NOVA MAŠA 
MARKA MRLAKA     

9 
PONEDELJEK 1900    

v zahvalo za novomašnika  

+ Frančiška Peternel  

sv. Avguš�n in kitajski 
ZAHVALNA MAŠA  

10 
TOREK 700       

+ Marjana in Andrej Demšar ter Marija Rudolf 
+ Amalija Zdolšek  

sv. Amalija, redovnica  

11 
SREDA 1900    

po namenu (A)  
v zahvalo  

sv. Benedikt, opat in  
zavetnik Evrope  

12 
ČETRTEK 

700       
 

+ Vida in Stevan Plavljanič ter Branka  
Rončevič; za nove duhovne poklice  

sv. Mohor in Fortunat, 
mučenca  

13 
PETEK 1900    + Helena Čuturič, obl.; po namenu (A)  sv. Henrik II., cesar   

14 
SOBOTA 

800       + Ana Božič (nečak Tomaž); + Bojan Štremfelj   sv. Bogdan, škof   

21 
SOBOTA 

800       + Ivana Miklavčič; + Stanko Gantar, obl.   sv. Danijel, prerok  

16 
PONEDELJEK 

1900  
 + Milka Oblak; v zahvalo za zdravje  Karmelska Ma� Božja   

15 
NEDELJA 

700      
900    

+ Roman Kristan, obl.; + Edi in Darja Mlinar   
+ Jurij Kokelj (Opale), obl.; + Mar�n Frelih ml. 
za župljane  

15. NEDELJA MED LETOM   

17 
TOREK 

700       za nove duhovne poklice; po namenu (A)  sv. Aleš, spokornik   

18 
SREDA 

1900  
+ Mirko Strlič (Radomlje); + Anka Jereb   sv. Elij iz Koštabone, muč.   

19 
ČETRTEK 

700       + Štrajtovi (Selo); po namenu (A)  sv. Arsenij Veliki, puščavnik  

22 
NEDELJA 

700      

900       
+ Jožefa Žakelj, obl.; za župljane  
+ Vinko Benedičič, god; + Ljudmila Okršlar, obl.  

16. NEDELJA MED LETOM   
KRIŠTOFOVA NEDELJA    

20 
PETEK 

1900  + Miha Rampre in vnuk Peter Jesenko  
za zdravje   

sv. Marjeta An�ohijska, 
mučenka  
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AVGUST in začetek SEPTEMBRA 2018

1 
SREDA 1900    + Stanko in Ivana Mravlje  

v čast Mariji za zdravje in mir  
sv. Alfonz M. Ligvorij, škof 
in cerkveni učitelj 

2 
ČETRTEK 700       za nove duhovne poklice; po namenu (A)   sv. Štefan I., papež in muč.   

3 
PETEK 1900    v zahvalo; po namenu (A)  sv. Lidija, svetopis. žena    

4 
SOBOTA 800      + Francka Demšar; po namenu (A)  sv. Janez M. Vianney, župnik  

5 
NEDELJA 

700      
 

900       

+ Dragica Oman (Zminec), obl.  
v zahvalo, priprošnjo in blagoslov  

+ starši in brat Košir (Tabor 8); za župljane   
18. NEDELJA MED LETOM  

6 
PONEDELJEK 1900       + Katarina in Štefan Mlakar ter brat Franc  JEZUSOVA SPREM. NA GORI   

7 
TOREK 700      + Ciril Alič   sv. Sikst II., papež in muč.  

8 
SREDA 

1900      + Dominik Rupnik, obl.  
+ Plahovški z Vrsnika   

sv. Dominik, duhovnik in 
ustanovitelj dominikancev   

9 
ČETRTEK 

700      po namenu (A)   sv. Terezija B. od Križa, muč.  

10 
PETEK 

1900    + bratje in sestra Helena Navršnik roj. Bogataj, 
obl.; + Nada Bogataj, obl.   

sv. Lovrenc, diakon in  
mučenec   

11 
SOBOTA 

800 + Cilka in Pavel Eniko ter Šte�a Podobnik  
+ Ljudmila Kokelj, obl.  

sv. Klara, red.  
ustanoviteljica   

23 
PONEDELJEK 

1900    
+ Lojze, Dragica, Nežka in Pavla 
za uspešno operacijo in nadaljnje zdravljenje  

sv. Brigita Švedska, redov. 
in sozavetnica Evrope  

24 
TOREK 700       + Cankarjevi (Selo); po namenu (A)  sv. Krištof, mučenec  

25 
SREDA 1900    

+Vinko in Marija Tolar ter Čadeževi 
+ Marija Pivk, obl.  sv. Jakob Starejši, apostol  

26 
ČETRTEK 

900     LEDINICA 
 
1900  LEDINICA  

Nuša in Ana Strlič; + starša in brata Jankovec
+ Jakob Dolinar 
+ oče in brat Alojz Kogovšek, obl. ter Kogovško-
vi (Ledinica); + Rudolf in Milka Eniko (Ledinica 
12); + starši Eniko (Mrzli Vrh)  
+ starši Pivk ter Žan Jankovec; + Stanko Demšar  

sv. Joahim in Ana,  

starša Device Marije  

27 
PETEK 1900    živi in pokojni Petelinovi 

v čast Svetemu Duhu 
sv. Gorazd, Kliment in dru-
gi učenci Cirila in Metoda  

28 
SOBOTA 

800       + Milka Oblak (Dobračevska 67), 2. obl.  
+ Stanislav More in Lukančič (Medvedje Brdo)   sv. Viktor I., papež  

29 
NEDELJA 

700      

 
900       

+ starši in sestra Dolinar  
+ Majda Jesenko, obl. 

+ Alojz in Marica Demšar 

+ Frančiška Trček, 10. obl., in Anton   

17. NEDELJA MED LETOM  

30 
PONEDELJEK 

1900      + Viktor Polanc in Edi Kavčič 
za zdravje (M)  

sv. Peter Krizolog, škof in 
cerkveni učitelj  

31 
TOREK 700      za blagoslov v družini; po namenu (A) sv. Ignacij Lojolski, ust. jezuit. 



12 
NEDELJA 

700
     

900
   

+ Edi in Darja Mlinar  
+ Ivana Kokelj; za župljane   

19. NEDELJA MED LETOM  

13 
PONEDELJEK 

1900 
 + Marija Kogovšek (Sovra); + Jožef Modic, obl.   sv. Poncijan in Hipolit, muč.   

14 
TOREK 

700
      + Pavel Žakelj, obl.  sv. Maksimilijan Kolbe, muč.   

15 
SREDA 

700
     

900
    

za župljane   
+ Majnkovi; + Marija Jemec, obl.   

MARIJINO VNEBOVZETJE   

16 
ČETRTEK doma ni svete maše  sv. Rok, romar in spokornik  

17 
PETEK doma ni svete maše  sv. Evzebij, papež in muč.  

18 
SOBOTA 

1900      
 

+ Janez in Mihela Arhar  
+ Venčeslav in Leopoldina Pivk   

sv. Helena, cesarica  

19 
NEDELJA 

700     
900   

+ starši Oblak in Gregorač ter Anton Šantej   
Jože Kristan, obl.; za župljane  

20. NEDELJA MED LETOM  

20 
PONEDELJEK 

1900     + Pavel in Angela Gantar (Žirovski Vrh 22)  
+ Oblak - Lesičnikovi  

sv. Bernard, opat   

21 
TOREK 700  po namenu (A)  sv. Pij IX., papež   

22 
SREDA 

1900      + Marija in Matevž Jereb, obl.; + Leopoldina 
Podobnik; + Slavka Žakelj  

Devica Marija Kraljica  

23 
ČETRTEK 

700  po namenu (A)  sv. Roza iz Lime, redovnica   

24 
PETEK 

1900  
živi in pokojni Petelinovi; + O�lija Berlec, obl.  sv. Jernej, apostol   

25 
SOBOTA 

800  + Tanja, Bojan in Jožefa Žakelj  
v čast Materi Božji za zdravje   

sv. Ludvik IX. Francoski, kralj  

26 
NEDELJA 

700     
900   

+ Tadej in Gabrijel Vegelj; + Roza in Ivan Stanovnik   
+ Marija Jereb, obl.; + Jože Gantar; za župljane    

21. NEDELJA MED LETOM  

27 
PONEDELJEK 

700       + Ivanka in Stanko Bogataj; + Terezija Lazar, obl.  
v zahvalo za 60 let življenja   

sv. Monika, ma�  
sv. Avguš�na  

28 
TOREK 

700  
po namenu (A)  sv. Avguš�n, škof in cerk. uč.   

29 
SREDA 

1900 GORO . + Balčkovi  mučeništvo Janeza Krstnika  

30 
ČETRTEK 

700     po namenu (A)  sv. Feliks, mučenec  

31 
PETEK 

1900 
+ Marica Jesenko, obl.; + Iztok in Jože Poljanšek  sv. Nikodem, Jezusov učenec   

1 
SOBOTA 

800     
+ Marija Frelih, obl.  sv. Tilen, opat  

2 
NEDELJA 

700  
    
900 GORO.  

+ Pavel Sedej (skupina Nanos)  
+ Anton in Vinko Voljč   
+ Anton Oblak (Dobračevska 67), obl.  
za župljane     

22. NEDELJA MED LETOM  

8MAŠNI NAMENI

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;  duh. pomočnik Jakob Kralj: 031 850 443

Uradne ure župnijske pisarne so v juliju in avgustu vsak dan po sve� maši.



9 VRTEC PRI SV. ANI

Veseli skupaj v Vrtcu pri sv. Ani – Žiri

Vrtec pri sv. Ani – Žiri je že  vključen dolga leta
v Društvo katoliških vrtcev Slovenije. 
Zaposleni v teh vrtcih se dvakrat letno 
srečujemo, spoznavamo ter se strokovno in 
duhovno spopolnjujemo na ak�vu in 
duhovnem dnevu. Prav tako se direktorji, 
ravnatelji in pedagoške vodje večkrat v letu 
udeležimo ak�vov, na katerih rešujemo 
skupno problema�ko katoliških vrtcev, 
izmenjujemo izkušnje in znanja in načr-
tujemo naše nadaljnje delo v vrtcih z nekimi 
skupnimi smernicami. Vsi imamo skupni 
interes, da postanejo naši katoliški vrtci 
prepoznavni po svoji iden�te� in kvalite-
tnem delu.
Naš vrtec je skozi to šolsko leto z ostalimi 
katoliškimi vrtci po Sloveniji povezovalo in 
vodilo skupno geslo: „Veseli skupaj“.
Tako smo se otroci in vzgojiteljice vseh 
skupin preko različnih vsebin in ob različnih 
priložnos� povezovali in spoznavali. Starejši 
otroci so se že jeseni odpravili na letovanje 
na kme�jo, skupaj smo praznovali rojstne 
dneve, medse smo povabili stare starše in 
jim pokazali, kaj vse znamo. V decembru 
smo se vsako dopoldne skupaj zbrali ob 
jaslicah in prisluhnili božičnim zgodbam. 
Družili  smo se s starši na prednovoletnih 
delavnicah. V mesecu januarju so starši 
starejših otrok v skupini predstavljali poklice 
in hobije. Ob 20-letnici delovanja vrtca smo 
v marcu pripravili prireditev za širšo javnost 
v kinodvorani, kjer so nas ob prisrčnem 
nastopu zdajšnjih in bivših varovancev vrtca 
nagovorili direktor vrtca, g. Andrej Jemec, 
župan, mag. Janez Žakelj, in gospod nadškof, 
msgr. Stanislav Zore. V mesecu maju so nas 
povezovale zgodbe o Mariji in njenem ži-
vljenju, o čemer smo se vsak dan pogovarjali 
na jutranjih šmarnicah. Skupaj smo se vese-
lili in se s sv. mašo zahvalili za uspešno 
zaključeno preteklo šolsko leto, ko smo v 
spremstvu družin poromali do cerkve na 
Ledinici. 

Med letom smo ak�vno sodelovali pri 
projektu za promocijo zdravega načina 
življenja z naslovom Zdravje v vrtcu. 
Otrokom smo z različnimi pristopi in 
vsebinami približevali pomen skrbi za svoje 
zdravje.

Sodelovali smo z veliko ljudmi, ustanovami 
in društvi v domačem okolju in širše. Obiskali 
so nas zobna asistentka, medicinska sestra, 
čebelar, gasilci, sv. Miklavž s spremstvom, 
knjižničarka, gledališče Teater za vse. Sode-
lovali smo z Občino Žiri, Vrtcem pri OŠ, 
strokovnimi sodelavci v OŠ in drugimi.
Zaposleni v vrtcu smo skupaj z g. direktorjem 
z mnogimi idejami in zamislimi sprejemali 
pomembne odločitve in jih uresničevali po 
zmožnos�h. S  pridobitvami je olajšano delo 
nam vzgojiteljicam, predvsem pa so prido-
bljene novos� v korist našim malčkom, saj 
jim ponujajo kvalitetno in varno bivanje tako 
v prostorih vrtca kot na igrišču.
Še naprej bomo delali dobro ter se veselili 
majhnih korakov. Verjamemo, da  bomo tudi 
v prihodnje deležni velikega blagoslova! 

Mojca Jereb



10AKTIVNI V ŽUPNIJ I

Do leta 1980 je žirovsko cerkev krasila sestra 
Tončka, ki je do takrat, skupaj s še dvema 
sosestrama, bivala v župnišču. V nadaljnje 
delo krašenja je vpeljala mlada dekleta 
znotraj mladinske skupine, ki se je izobli-
kovala v �s�h časih. V začetku so bila to 
dekleta iz Balčkove družine, kasneje pa so se 
jim pridružila tudi druga in tako se je iz 
mladinske skupine zvrs�lo kar nekaj deklet, 
ki so do poroke vztrajala pri lepšanju naše 
župnijske cerkve. Sedaj nas je šest žena, od 
tega š�ri redne, ki se vsak teden menjamo 
glede na svoje obveznos� in poskrbimo za 
zamenjavo cvetja, na pomoč pa nam, kadar 
je potrebno, priskočijo tudi naši možje. Za 
koordinacijo urnika dela in pridobivanja rož 
ter materiala pa vestno skrbi Tanja Mlinar, ki 
je naša gonilna sila. Ob praznikih in večjih 
slovesnos�h se glede okrasitve dogovorimo 
z g. župnikom, ki nam priskrbi tudi finančna 
sredstva. Ob birmi in prvem obhajilu se 
cerkev okrasi po želji staršev, saj rože sami 
financirajo. Včasih okrasijo tudi sami, najpo-
gosteje pa samo krasilkam priskočijo na 
pomoč. V primeru poroke se tudi odzovemo 
in okrasimo po želji novoporočencev. Krasi-
mo večinoma ob sobotah dopoldne. Včasih, 
glede na pros� čas, tudi že ob petkih zvečer 
oziroma pred prazniki prilagodimo svoj čas, 
kdaj koris�mo tudi dopust, da lahko cerkev 
pravočasno uredimo za določeno priložnost. 
Naša cerkev je zelo velika in zato je potrebno 
kar precej rož, časa in iznajdljivos�. Vsaka 
krasilka mora ime� tudi kanček talenta in 
rože ureja� z velikim veseljem, da je cerkev 

lepo urejena in pripravljena na vsako 
priložnost. Župljani se lahko v prijazno 
okrašeni cerkvi bolj poglobljeno srečajo z 
nebeškim Očetom. Zelo dobro je, da lahko 
preko leta krasimo s cvetjem, ki ga podarijo 
ljubitelji rož s svojega vrta. Vsem darovalkam 
in darovalcem se najlepše zahvaljujemo in se 
še naprej priporočamo … Od darežljivos� 
župljanov in seveda tudi od vremena je odvi-
sno, kako lahko ustvarjamo. Za večje pra-
znike je seveda treba cvetje dokupi�, a skozi 
dolgoletno tradicijo krašenja v Žireh še ni 
zmanjkalo »domačih« rož. Zadnje leto je bilo 
včasih res težko, ker ob prihodu v cerkev ni 
bilo nobene rože pod korom. A nato se je od 
nekod pojavil nekdo s polnim naročjem in 
nam zelo polepšal dan. 
Pozimi pa je za sveže cvetje cerkev premrzla, 
zato polepšamo oltarje s suhimi aranžmaji, 
in sicer od sredine novembra, ko zaključimo 
sezono krašenja, do velike noči, ko ponovno 
pričnemo z delom. Vedno znova se trudimo 
glede izvirnos� aranžmajev, barvne usklaje-
nos� cvetja za primerne priložnos�, da tako 
s cvetjem približamo Boga ljudem, ne da ga 
zakrijemo.
Krašenje ni le delo, ampak je tudi molitev, 
priprošnja in zahvala Bogu za vse, kar preje-
mamo. Z veseljem bomo pri tem zanimivem 
in nikoli dolgočasnem delu pozdravile še 
kakšno novo navdušenko ali navdušenca s 
smislom za lepoto, ki je pripravljen del 
svojega časa darova� Bogu in sožupljanom. 
Dobrodošli!

Krašenje cerkve je molitev

krasilke



11 AKTUALNO

Kaj naj naredimo s starimi starši?

Če bi vas vprašal, kdo so Jezusovi stari starši, bi 
marsikdo začudeno pogledal in skomignil z 
rameni. Malce lažje bi verjetno opravili z 
vprašanjem, kdo so bili starši Device Marije. 
Odgovor je seveda v obeh primerih enak: 
Joahim in Ana, ki skupaj godujeta 26. julija.
Še ne tako davno so po slovenskih domovih 
skupaj živele tri generacije. Stari starši so pazili 
vnuke, ko so njihove moči opešale, pa so se 
vloge zamenjale in so vnuki pazili nanje. Srednji 
generaciji je bila tako prihranjena marsikatera 
skrb. Njihovi otroci so dom boga�li z radoži-
vostjo in razigranostjo, starši pa z izkušnjami in 
molitvijo, ki je poleg vsakdanjega blagoslova 
prinesla tudi marsikateri duhovniški in redov-
niški poklic. In še nekaj: ko so otroci opazovali 
ugašanje starih staršev, so spoznali, da je smrt 
del življenja. Zato se je niso panično bali.

Sobivanje treh generacij seveda ni bilo vedno 
lahko. Ta mlada, ki se je po poroki preselila na 

možev dom, je morala spreje� tamkajšnje 
navade in taščino »komando«. Ko sta tast in 
tašča umrla, pa je ona postala glavna in potem 
se je morala njena snaha podreja� njej. Tako je 
šlo iz roda v rod. Vsak je nekaj časa ubogal in 
nekaj časa »komandiral«.

Po drugi svetovni vojni se je življenje korenito 
spremenilo. Mladi so se želeli čimprej dokopa� 
do lastnega stanovanja, da bi zaživeli po svoje in 
se odločali po svoje. Želja se jim je uresničila, 
toda ... Danes mladim ni več treba posluša� 
staršev in starih staršev, saj so manj odvisni od 
njih, vendar morajo še bolj ponižno uboga� 
nadrejene v službi. Nezadovoljnih ljudi je na 
kupe, število psihičnih motenj in bolezni nara-
šča, družba je polna zblojenos� in zasvojenos�, 
zakonske zveze še nikoli niso bile tako krhke, 
ljudje se panično bojijo staranja in smr�. 
Ostarele smo najprej zaprli v domove, zdaj pa bi 
jih marsikje radi še evtanazirali. Je to napredek?

Ker je bila ostra ločitev generacij očitno napaka, 
smo po obdobju individualizma stopili korak 
nazaj. V Sloveniji in po svetu kot gobe po dežju 
rastejo medgeneracijska središča. Prihodnost 
bo pokazala, koliko bo od njih koris� in koliko 
gre za modno muho, iz katere bodo nekateri 
naredili velik biznis. Kakorkoli se bo obrnilo, pa 
vse skrbi za ostarele ne bomo mogli napr�� 
ustanovam in socialnim službam.
Ravno danes sem z najstarejšim sinom obiskal 
mojo mamo. Medtem ko sem se na drugem 
koncu mesta ubadal s službenimi zadevami, ji je 
pokazal šolska priznanja in opisal dogajanje na 
vale�, iz stanovanja odnesel sme� in šel v klet 
po nekaj stvari. Mislim, da mi ni treba razlaga�, 
kakšen je bil njen obraz, ko sva odhajala domov. 

Andrej Praznik



NOVA  MAŠA

Letos bo preteklo že 15 let od mojega 
mašniškega posvečenja, a zdi se mi, kot da bi 
bilo včeraj.
Najgloblje sem doživljal moje diakonsko 
posvečenje, ki je bilo 28. junija 2002 na 
Kapitlju v Novem mestu. Pred posvečenjem 
mi je srce močno utripalo, ko pa smo med 
litanijami vseh svetnikov ležali na tleh, sem 
mislil, da ga mi bo razneslo. Po �stem pa me 
je preplavil neznanski mir in nepopisna 
sreča. Vedel sem, da mi je Bog s tem pokazal, 
da je to �s� prelomni dogodek v mojem 
življenju. Zunanje stvari, kot na primer 
močna nevihta v Novem mestu, se me takrat 
sploh niso do�kale.
Mašniško posvečenje leto pozneje sem 
doživljal mnogo mirneje, saj sem v srcu 
trdno vedel, da je to pot, ki mi jo je začrtal 
Gospod. 14 dni po mašniškem posvečenju 
sem preživel zunaj domače župnije, ki se je s 
polno paro pripravljala na slovesnost. Kako 
sem hrepenel, da bi smel vsaj malo poškili� v 
dogajanje priprave na novo mašo, a sem 
ostal trden in res težko čakal na dan vrnitve v 
domači kraj. Končno je 12. julija 2003 prišel 
dan, ko sem se lahko kot duhovnik prvič vrnil 
v domačo župnijo. Na „meji“ občine me je 
sprejel medvoški župan, s katerim sva se v 
kočiji popeljala po vseh glavnih poteh naše 
župnije. Ogromni mlaji in povsod nasmejani 
ljudje, ki so naju pozdravljali ob po�. Pred 
tem se sploh nisem zavedal, kako veliko 
mojim rojakom pomeni duhovnik in nova 
maša. Temu je sledil slovesen sprejem pred 
in v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v 
Preski. Spominjam se samo množice ljudi, 
toplih besed številnih govornikov in čudovite 
svete maše, pri kateri sem prvič v svoji 
župniji podelil novomašni blagoslov. Ta 
večer so me res prevzela čustva. Takrat so mi 
do srca segle besede psalma, ki sta ga zapela 
bogoslovca: »Ti si duhovnik vekomaj!«
Novomašno slavje je potekalo 13. julija v 
neznansko vročem dopoldnevu. Od nove 
maše se ne spomnim veliko, ker me je pre-
vzela velika odgovornost, da bo šlo vse v 
najlepšem redu. Tako sem bil zatopljen, da 
skoraj nisem opazil popolnega električnega 
mrka v cerkvi, ki se je zgodil zaradi preobre-
menitve električne napeljave. Kasneje so mi 
pripovedovali, da so potegnili nadomestni 

kabel iz sosednje hiše. V spomin pa se mi je 
v�snila Missa seraphica, ki so jo izvajali naši 
pevci ob spremljavi godalnega orkestra. 
Takrat sem ču�l pridih nebeškega. Hvala 
vsem mojim domačim župljanom in prija-
teljem, da so pripravili dan, ki ga je naredil 
Gospod.
Od novomašnega kosila, ki je potekalo v 
športni dvorani OŠ Preska, mi je v spominu 
najbolj ostala točka, ki so mi jo pripravili  
mladinci iz župnije Kranj-Šmar�n, kjer sem 
služboval kot diakon. Takrat sem spoznal, da 
se v mlade vedno splača vlaga� vso  energi-
jo. Pa še ene stvari se dobro spomnim – 
vožnje s starinskim biciklom, ki so mi jo 
pripravili prijatelji iz domače župnije.
Pika na i čudovi�m dogodkom so bile litanije 
Matere Božje pri kapelici na travniku, neda-
leč stran od mojega doma. Marija mi je in mi 
še vedno pomeni mojo najboljšo zaveznico 
in prijateljico. Kljub slabi vremenski napo-
vedi in grozečim nevihtnim oblakom mi je 
izprosila čudovit novomašni večer. Ljudski 
napev Marijinih litanij mi je segel do srca. To 
je bila najlepša hvalnica Bogu za dar mojega 
duhovništva. Tega ne bom nikoli pozabil! 
Novomašno slavje se kmalu izpoje in že stojiš 
trdno na tleh Gospodovega vinograda, ka-
mor si poslan. A Gospod me je od 1. avgusta 
2003 še naprej razvajal in mi stal ob strani, ko 
sem nastopil svojo prvo duhovniško službo 
kot kaplan v Žireh in na Vrhu Sve�h Treh Kral-
jev. Kljub temu, da si sam ne izbiraš postaj 
svojega duhovniškega služenja, so bile Žiri 
prav gotovo �s� kraj, o katerem pravi star 
duhovniški pregovor: »Prva fara, prva 
ljubezen!« Andrej Jemec, žpk   

Gospod me je in me še razvaja
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