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Iščite to, kar je zgoraj

Kaj naj torej iščemo? Kaj je zgoraj?
Če bi vprašali otroka, bi nam naštel: sonce, oblaki, luna 
zvezde … Sve� Pavel najbrž ni želel, da bi vsi mi postali 
astronomi ali pa vremenarji. Kaj naj torej iščemo?
Sve� Pavel nas nagovarja, naj iščemo pot v nebesa. Tako 
zelo nemočni smo, omejeni v svojem telesu, v danem času 
in prostoru. Toliko vsakdanjih opravkov imamo. Kako, kje in 
kdaj naj torej iščemo nekaj tako zelo neopredeljenega?
Svetnik nas spodbuja, da stopimo nad sebe. Ko upamo, 
upajmo s čis�m srcem, enako močno tudi v najtemnejši 
noči. Ko verujemo, verujmo enako goreče tudi takrat, ko 
imamo občutek, da nas je Bog zapus�l. Ko ljubimo, ljubimo 
iskreno, brezpogojno, in vse, ne samo svojih najdražjih.
Pri iskanju nam lahko pomaga Sveto pismo. Veste, Jezus je 
res odšel v nebesa, toda ko ga v molitvi pokličemo, je Jezus 
vedno tu.
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Hermina Cankar

kapelica pri Micn’k

kapelica pri Novohišarju
Opale

5. maj ob 15h

12. maj ob 15h

26. maj ob 15h

19. maj ob 15h

Nova vas

kapelica pri Kržetu
Žirovski Vrh

znamenje pri Pelehanu
Mrzli Vrh

Nedeljske šmarnice
pri znamenjih



Prvega maja velik del sveta praznuje med-
narodni praznik dela, za nas kristjane pa je to 
predvsem praznik sv. Jožefa Delavca, ki je 
zavetnik in zgled vseh delavcev. Ta praznik 
slavi predvsem delavca, ne pa dela samega 
kot ga »praznik dela«. 
Pošten odnos do vsakršnega dela so mi 
privzgojili starši. S svojim vedenjem, nauki in 
zgledom so nam otrokom posredovali vred-
note, ki na žalost danes izgubljajo na veljavi: 
poštenje, pravičnost, potrpežljivost, vztraj-
nost, pomoč in sočutje. Poleg tega sem imela 
srečo, da sem se lahko ob očetu učila tudi 
poslovnega in siceršnjega bontona, kar mi je 
v življenju in pri delu še kako prišlo prav.
V študentskih le�h sem imela milost spo-
zna� duhovnost Marijinega Dela, ki je mo-
čno zaznamovala moj odnos do Boga, solju-
di, vsakovrstnega dela in družbe nasploh. Bi� 
kristjan mi je pomenilo vsak dan z majhnimi 
konkretnimi dejanji širi� ljubezen in se tru-
di� za lepše medsebojne odnose. »Oprem-
ljena« z vsem tem sem počasi vstopala v svet 
odraslos�, pehanja za čim boljšim zasluž-
kom, v svet neusmiljenega boja za boljši po-
ložaj na delovnem mestu, svet hinavščine, 
samovšečne pomembnos�, nenehnega boja 
s časom in samim seboj. To je bilo večinoma 
okolje, ki je na delavca/zaposlenega gledalo 
predvsem skozi oči zaslužka, dobička, korist-
nos� in uporabnos� in ki je človeka mirne 
duše takoj postavilo na cesto zaradi najmanj-
še napake ali »nepotrebnos�«. A to nikoli ni 
bil moj svet. Mnogo pomembnejši od našte-
tega so mi bili odnosi, ki se gradijo počasi, iz 
dneva v dan. Delala sem v podjetjih z le nekaj 
zaposlenimi pa vse do velikih mul�nacio-
nalk. Povsod se je treba za lepe odnose s so-
delavci stalno trudi�, enako kot za poštenje 
in druge vrednote. Poslušam sodelavko, ki jo 
pes�jo osebne težave, sočustvujem z bolnim 
sodelavcem, z nasve� nesebično pomagam 
študentki, opozarjam na nepravilnos�, ven-
dar ne na škodo drugega, prevzemam od-
govornost za svoje napake in ne skušam pre-
vali� krivde na nekoga drugega. Leta in iz-
kušnje so me naučile, da je prav bi� pošten in 
lojalen, tako delodajalcu kot nadrejenemu, v 

odnosu do sodelavcev pa iskren in pri-
pravljen pomaga� ter deli� svoje znanje in 
izkušnje. To se danes zdi marsikomu smešno 
in naivno, saj danes mladi gledajo predvsem 
na lastne koris�.  

Tako kot bi� dosleden pri delu, spoštova� 
obljube in zahtevane róke izdelave pa je 
treba zna� včasih tudi »potegni� črto«, čez 
katero »služba nima prehoda«. V dobro dru-
žine je treba zna�  (in si tudi upa�) reči NE 
prekomernemu delu čez vse urnike, med 
vikendi, nespoštljivemu odnosu nadrejenih 
in podrejenih …
Odnosi na delovnem mestu se lahko zelo hi-
tro porušijo. Pride do konfliktov, obrekovanj, 
neprimerne komunikacije … Sem kot kristjan 
kaj drugačna od svojih sodelavcev? Gradim 
ali rušim? 
Presenečena sem bila, ko sta sodelavki, ki 
predstavljata vodstveni kader, glasno »iz-
menjavali svoja različna mnenja« in ob tem 
sočno preklinjali, nato pa nenadoma u�hnili. 
Ena od njiju je dejala, da si bom zaradi tak-
šnega govorjenja verjetno za�snila ušesa ali 
pa ju napodila iz pisarne, saj sta vedeli, da 
tega ne odobravam. Nisem storila ne prvega 
ne drugega, temveč ju le opozorila, da gos-
pem takšno govorjenje res ne pri�če. Pre-
senetljivo hitro sta po tem začeli izbira� be-
sede. To je sicer le kamenček v mozaiku, ki pa 
vendarle priča, da ljudje okrog nas takoj 
opazijo, kakšni smo. 
Prosimo Svetega Duha za pravo pamet in sv. 
Jožefa za vztrajnost in pokončno držo pri vsa-
kršnem našem delu! Iz dneva v dan jih bolj 
potrebujemo …
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Kaj lahko storim zate?

Katarina Eržen
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Cerkev na Ledinici je bogato okrašena z 
baročnimi oltarji, ki pa so žal v dokaj slabem 
stanju. Oltarjev je pet. Glavni je posvečen 
sve� Ani, oltarja ob slavoločni steni sv. Jobu 
in sv. Ožbaltu, levi oltar v bočnih kapelah sv. 
Križu, desni pa sv. Florijanu. Glavni oltar je 
delo Franca Lederwascha iz Stražišča z letni-
co 1772. Glede  avtorstva oltarjev ob slavo-
ločni steni umetnostno zgodovinska stroka 
ni enotna. Zadnje ugotovitve kažejo, da sta 
delo Valen�na Vrbnika, kiparja iz Kranja, z 
datacijo 1773 in 1774. Za večja oltarja v 
stranskih kapelah ni dvoma, da sta iz delav-
nice Štefana Šubica, desni iz leta 1849, levi  iz 
1864. Na levem se je avtor podpisal na vidno 
mesto. Istega leta je Šubic prenovil glavni 
oltar in verjetno tudi ostala dva, saj so vidne 
preslikave. Oltarne slike so pripisane Leder-
waschu in/ali loškemu baročnemu slikarju 
Antonu Tušku.

V cerkvi je očitna previsoka vlaga, ki mehča 
les in vezivo v kredni podlogi, na kateri so 
barvne plas�, pozlate in posrebritve. Zmeh-
čan les so napadli lesni insek� in ga uničujejo 
v globino, plas� z barvo in pozlato pa odpa-
dajo s površine, tako da so poškodbe iz leta v 
leto večje.

Treba je poskrbe� za stalno kon�nuirano 
zračenje, ugotovi� vir prisotne talne vlage, 
da se jo sanira, predvsem pa je treba zače� z 
reševanjem oltarjev, s strokovnim konser-

vatorsko-restavratorskim posegom. Pričaku-
jemo, da se bo pri posegu (sondiranje, od-
stranjevanje preslikav, ohranjanje izvirnih 
poslikav) odkrila marsikatera podrobnost, ki 
bo pomagala odgna� dvome o avtorstvu, 
predvsem pa bo ustavljeno propadanje in 
bodo rešeni.   

Delo se bo verjetno pričelo še v letošnjem 
letu, saj je Občina Žiri namenila nekaj sred-
stev za začetek. V ta namen smo pred krat-
kim opravili ogled in pregled oltarjev in se z 
g. župnikom Andrejem odločili za manjši 
desni oltar sv. Joba, saj zaenkrat ni na voljo 
veliko finančnih sredstev. 

Leta 2006 je bila cerkev razglašena za kultur-
ni spomenik lokalnega pomena, kar pomeni, 
da je vpisana v register nepremične kulturne 
dediščine pod evidenčno številko (EŠD) 
2722. V odloku je opredeljen varstveni re-
žim, ki določa pravilen pristop pri ohranjanju 
in vzdrževanju spomenika ter odgovornos�  
lastnika, ki je dolžan za vsako spremembo s 
strani pristojnega zavoda (ZVKDS OE Lju-
bljana) pridobi� pisne kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje. Z vpisom v register vsak 
spomenik pridobi tudi pravico kandidature 
za finančna sredstva, namenjena konserva-
torsko-restavratorskim posegom na razpisih 
Ministrstva za kulturo. 

Namen obnove je ohranitev te bogate de-
diščine zanamcem. Iskreno si želimo, da bi 
vsi Žirovci prepoznali te vrednote kot svoje in 
stopili skupaj za njihovo ohranitev.
 

Rešimo oltarje pri sv. Ani!

AKTUALNO

Nuška Dolenc Kambič, konservatorska restavratorska
svetovalka, ZVKDS Restavratorski center 

Foto: RC ZVKDS

Foto: RC ZVKDS



Primerjanje očeta in matere s pas�rjem 
lahko zveni v začetku 21. stoletja precej 
neposrečeno. Koliko staršev, ki imamo 
osnovnošolske otroke, je že kdaj paslo 
živino? O pas�rjih smo morda brali v poves-
�h Franceta Bevka in Prežihovega Voranca, 
poznamo zgodbe fa�mskih pas�rčkov, Petra 
Klepca in pas�rice Urške. Iz tega lahko skle-
pamo, da je paša živine delo za bosonoge 
otroke iz nekega drugega časa. Še posebej, 
ker danes živino večinoma »obvladujejo« 
električni pas�rji z ograjo in kaznijo.
O kakšnem pas�rju pa govori Jezus? Kaj se 
lahko naučim od njega? Kdo naj bo pas�r v 
družini – mama ali oče? 

OČE + MATI = EN PASTIR
Bi� dober pas�r lastnim otrokom ni šala. Ne 
predstavljam si, da bi morala sama vzgaja� 
otroke. Oče in mama – različna v mišljenju, 
čutenju in dejanjih – se morava uglasi� na is-
to frekvenco, da bo otrok dobil jasna navo-
dila, kaj se od njega pričakuje, kaj sme in česa 
ne. Pomembno je, da »voz« usmerjava v isto 
smer. Nekdo laže vleče, drugi laže po�ska. 
Nekdo se laže odloča, zato hodi spredaj in 
šofira, drugi hodi zadaj in pazi na nevarnos�, 
ki prihajajo od strani. Za uglašenost je treba 
vsak dan v pogovoru iska� skupno pot: da ne 
bo ne po moje ne po tvoje, ampak po najino. 
Otroci niso neumni in hitro poiščejo šibkos� 
obeh. Ko hočejo sladkarijo, pridejo k mami, 
ko hočejo gleda� šport, gredo k očetu. 

PASTIR POZNA VSAKO OVCO IN Z NJIMI ŽIVI
Koliko zares poznam svoje otroke? Kot ma-
ma, ki jim perem in likam, vem, komu pripa-
dajo kakšne hlače, nogavice in majice. Vem, 
kaj moram skuha�, da koga posebej razve-
selim. Če jih bom vprašala, kako je bilo danes 
v šoli, vem, da mi bodo vsi rekli, da je bilo 
dobro. A to bi znal namesto mene naredi� že 
malo boljši robot. Vendar nihče ne bo nikoli 
tako razumel mojega otroka, kot ga lahko jaz. 
Te odgovornos� me je včasih strah. Kaj bo, če 
naredim napako? Kljub vsem izumom soci-
alnih omrežij in poplavi knjig o vzgoji lahko 
otroka začu�m samo takrat, ko sem z njim. 
Vsak dan: ob igri, pranju avtomobila, pri-
pravljanju kosila, skupnih obedih, skupnem 
gledanju nogometne tekme ali kavbojke ... 
Skupaj z njim raziskujem pašnike, iščem 
dobro pašo, hladen izvir in opoldansko sen-
co. Zgledi vlečejo ...

PASTIR NE SPUSTI VSAKEGA V STAJO
Oče in mama morata ime� nadzor nad tem, 
kaj prihaja v družino. Minili so časi, ko smo 
starši mislili, da je najstnik na varnem, če je v 
petek zvečer doma. Osnovnošolci ne potre-
bujejo v svoji sobi televizije in pametnega te-
lefona. S tem lahko omejimo vdor mnogim 
volkovom, ki otroke oropajo (v najboljšem 
primeru samo) časa in človeških odnosov. 
Pameten pas�r nauči ovce prepoznavanja 
nevarnos� in preživetja – v lepem in slabem 
vremenu. 

PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA OVCE
Starši smo danes vključeni v razne fronte. 
Vsak dan znova se moramo odloča�, med 
koga ali kaj bomo razdelili čas in moči. Naj 
nas vodi misel, da otroci bolj kot vse drugo 
na svetu potrebujejo naš čas in našo ljube-
zen.
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Pastir brez mobilne aplikacije

Ana Praznik

AKTUALNO



00
Slovesnost bo v nedeljo, 19. maja, ob 9 . prvič bo prejelo Jezusa 32 tretješolcev. SKUPAJ s starši se na dan slove-

40snosti zberemo pred župniščem najkasneje ob 8 . Prve klopi v cerkvi bodo rezervirane za prvoobhajance in 
starše. Prosim, da upoštevate navodila redarjev. Prvoobhajance in njihove družine priporočam v molitev!

5 OZNANILA

Dogodki v maju

V aprilu so se od nas poslovili:

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

V aprilu sta z zakramentom
svetega krsta
postala Božja otroka

Marcel Kopač, Triglavska ul., Žiri;
Nika Dolinar, Brekovice.

Družinama iskreno čes�tamo
in želimo obilo Božjega blagoslova!

Marija Voljč, roj. Žakelj, Bedrih, Žiri;
Stanislav Vehar, Čevljarska ul. Žiri;
Štefan Mrak, Industrijska ul. Žiri.

Prošnje dneve obhajamo ob koncu veliko-
nočnega časa. To so trije dnevi pred Vnebo-
hodom, ko gremo verniki v procesiji in ob 
tem prosimo za blagoslov rodovitnos� 
polj, za blagoslov vsakega drugega člove-
škega dela, za varstvo pred naravnimi uj-
mami, za primerno vreme in za dobro le-
�no.      
Vsakokrat se bomo zbrali pri eni od podruž-
nic, najprej imeli prošnjo procesijo okrog 
cerkve, nato pa prošnjo sveto mašo:
ź 27. maj   ob 8⁰⁰     Dobračeva
ź 27. maj   ob 19⁰⁰   Goropeke
ź 28. maj   ob 19⁰⁰   Breznica
ź 29. maj   ob 19⁰⁰   Ledinica

PROŠNJI DNEVI

00
Vsako sredo  ob 18   molitvena ura pred Najsvetejšim;
3. maj  dopoldne  obisk bolnikov in starejših po domovih
    (g. kaplan bo v centru Žirov obhajal v soboto, 11. maja);

004. maj  ob 19   na Ledinici gasilska sveta maša;
30

6. maj  ob 19   srečanje misijonske skupine;
30

  ob 20   redakcija Glasa sv. Mar�na;
45

8. maj  ob 19   v Jobstovi dvorani občni zbor društva ŠMAR;
30             ob 20   srečanje četrte zakonske skupine;
00

9. maj  ob 20   srečanje starejše zakonske skupine;
0011. maj  ob 18   srečanje oratorijskih animatorjev;
00

  ob 20   srečanje zakonske skupine DIŽ;
  

00ob 20   srečanje najmlajše zakonske skupine;
12. maj  pri vseh mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;

00              ob 9    družinska sveta maša (sodeluje Vrtec pri Sv. Ani);
00

13. maj  ob 19   redna seja ŽPS;
3015. maj  ob 19   na Ledinici koncert Glasbene šole Ško�a Loka;
30

              ob 20   srečanje mlajše zakonske skupine;
00 17. maj  ob 19   SKVO;
00

20. maj  ob 20   mešana zakonska skupina;
0023. maj  ob 20   srečanje svetopisemske skupine;

00
26. maj ob 9    skavtska maša, nato zaključek skavtskega leta;

001. junij  ob 18   srečanje oratorijskih animatorjev;
2. junij  pri obeh sve�h mašah predstavitev skupine POTA.

SLOVESNOST  PRVEGA  SVETEGA  OBHAJILA



29. 4.
 

PONEDELJEK
 800

 

za zdravje (N); po namenu (A)
 

sv. Katarina Sienska, devica
 

30. 4.
 

TOREK
 

  
doma ni svete maše

 
sv. Pij V., papež

 

1 
SREDA

 800 
+ Matevž Pečelin

 

+ Franc Ahlin, obl.
 

SV. JOŽEF DELAVEC
 

začetek ŠMARNIC
 

2 
ČETRTEK

 

800
 

 

1900 DOBRA. 

+ Stanislav Vehar, 7. dan; + Iztok Poljanšek, god
 

za odvrnitev hude ure (Selo)
 

+ Štefan Mrak, 7. dan
 

sv. Atanazij, škof in
 

cerkveni učitelj
 

3 
PETEK

 1900  + Cankarjevi (Selo 39); + Mark Miller
 

+ Marija Sovinc, obl.
 

sv. Filip in Jakob ml.,
 

apostola
 

4 
SOBOTA

 1900 LEDINICA  za pokojne gasilce; + Emilija Jurca, obl.  

+ Anton Beovič (društvo ŠMAR)  
sv. Florjan, mučenec in  

zavetnik gasilcev  

5 
NEDELJA

 

700 
 

900
 

+ Marija in Franc Bogataj ter Bolkovi; + starša, 

brata in sestra Jankovec; za župljane   

+ Marija in Anton Mlakar; + Stanislav Zdolšek  

+ Stanko Likar   

3. VELIKONOČNA NEDELJA   

6 
PONEDELJEK 1900  + Cepinovi  

+ Valen�n Pagon, obl.  
sv. Dominik Savio, dijak in 
zavetnik ministrantov  

7 
TOREK 700 + Slavka Šubic, god; za žive in umrle župljane  sv. Gizela, opa�nja  

8 
SREDA 1900  + Pavel in starši Tropenaver; Bogu hvala za vse 

milos�; + Anton Beovič (društvo ŠMAR)  
obletnica posve�tve  

ljubljanske stolnice  

9 
ČETRTEK 800 za nove duhovne poklice; po namenu (A)  sv. Izaija, prerok  

10 
PETEK 1900  + Janez Kristan, obl.; + Neža, Alojz in Cigale  

+ Anica Žavbi in v zahvalo za srečno operacijo  sv. Job, svetopisemski mož  

11 
SOBOTA 800 + Alojz, Pavel in Vinko Pečelin; + Mark Miller  sv. Mamert, škof  

12 
NEDELJA 

700     

 

900 
      

+ Venčeslav Strlič  

+ Franc in Milena Pečelin, obl.; za župljane   

+ Franc Štremfelj in sinova; + Vinko Logar, obl.  

v zahvalo za 70 let in za zdravje v družini   

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
NED. DOBREGA PASTIRJA   

13 
PONEDELJEK 1900   + Franc Oblak (Čevljarska), obl.; + Mazzini  Fa�mska Ma� Božja   

14 
TOREK 700 + Alojzija in Lojze Jereb (Ž.v. 64); po namenu (A)  sv. Bonifacij, mučenec  

15 
SREDA 

1900  + Janez Bekš (roj. dan); + Sonja Seljak (god)  

+ Izidor Demšar (god); + Gorazd in Edi Albreht  
sv. Zofija, mučenka  

16 
ČETRTEK 

800 za blagoslov naše župnije  

po namenu (A)  
sv. Janez Nepomuk,  

duhovnik in mučenec  

17 
PETEK 1900  + Štucin; + družina Naglič  sv. Jošt, puščavnik  

18 
SOBOTA 

800 + Andrej in Antonija Andreuzzi  
+ Ciril Alič  

sv. Janez I., papež in  
mučenec  

MAŠNI NAMENI 6
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19 
NEDELJA 

700 

    
900  

v čast Materi Božji v zahvalo in za zdravje  
+ Luka strel, obl.; + Kožuhovi  
za prvoobhajance in njihove družine  
za župljane 

5. VELIKONOČNA NEDELJA  
SLOVESNOST PRVEGA  
SVETEGA OBHAJILA 

20 PONEDELJEK
 

1900
 

+ Stanislav Vehar, 30. dan  
za vse pokojne, ki so povezani z domačo hišo  
+ starša Julijana in Jožef Modic

 
+ Anton, Vida in Roman Mlinar

 

sv. Bernardin Sienski,  
duhovnik

 

21
 TOREK

 
700

 
+ Franc Jereb (Loščarjev); po namenu (A)

 
sv. Timotej, diakon in muč.

 

22
 SREDA

 

1900

 

+ Rajko Vehar
 v čast Srcu Jezusovemu in Materi Božji

 + Marjan Kristan in starši Šifrer Kristan
 

sv. Emil, mučenec
 

23
 ČETRTEK

 

800

 1900   DOBRAČ. 
 

+ Francka Trček; po namenu (A)
 + Štefan Mrak, 30. dan

 

sv. Socerb Tržaški, mučenec
 

24
 

PETEK

 

1900

 

+ Milka in Jože Žakelj (Novovaška)

 + Pavel in Ivana Jelovčan, obl.

 + Marija Dolinar (god); + Ivana Dolenc

 

Marija, Pomočnica

 kristjanov,  Marija Pomagaj

 

25

 
SOBOTA

 

800

 

+ O�lija Berlec (Brekovice), obl.

 + Ivan in Marija Ušeničnik (Selo)

 + Terezija Pišlar, obl., in Alojz Pišlar

 

sv. Urban I., papež

 

26

 
NEDELJA

 

700

      

 
900   

  

+ Francka Demšar, 1. obl.; + Slavko Kosmač

 
+ Marija Jereb (Logaška 23)

 
+ Marko Frlic (Žirovski Vrh), obl.

 
v zahvalo za zdravje (L)

 

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 

27

 

PONEDELJEK

 

800    DOBRAČ. 

 
 
1900   GOROPE. 

 

za odvrnitev hude ure  

 
po namenu 

 
za blagoslov polja (Goropeke)

 

bl. Alojzij Grozde, zavetnik 

slovenske mladine

 
PRVI PROŠNJI DAN
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TOREK

 

1900

 

BREZNI.

 

za odvrnitev hude ure

 

po namenu (A)

 

sv. German Pariški, škof

 

DRUGI PROŠNJI DAN
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SREDA

 

1900

 

LEDINI.

 

za odvrnitev hude ure (Selo)

 

po namenu (A)

 

sv. Maksim Emonski, škof

 

TRETJI PROŠNJI DAN

 30

 

ČETRTEK

 

800

 

 

1900 

  

BREZNI.

 

za župljane; po namenu (A)

 
 

+Ušeničnikovi

 

GOSPODOV VNEBOHOD

 

SV. KANCIJAN, MUČENEC –

 

zavetnik brezniške cerkve

  
31

 

PETEK

 

1900   

 

+ Mrovletovi (Žirovski Vrh 22)

 

za dušno, duhovno in telesno zdravje ter 
spreobrnjenje v naših družinah

 

Obiskanje Device Marije –

 

zaključek šmarnic

 
1. 6.

 

SOBOTA

 

800      

 

za nove duhovne poklice; po namenu (A)

 

sv. Jus�n, mučenec

 2. 6.

 

NEDELJA

 

700

      

 

900   

  

+ Tončka Saksida

 

+ Marija Jereb

  

+ Roza in Ivan Stanovnik (Logaška)

 

+ Marija Logar, obl.; za župljane

  

7. VELIKONOČNA NEDELJA –

 

NED. SREDSTEV 

 

DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

 

MAŠNI NAMENI7

MAJ in začetek JUNIJA 2019

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.



00
· 9. junij ob 9 :  srečanje starejših in bolnikov naše župnije;

00
· 30. junij ob 9 :  srebrna maša našega rojaka Francija Aliča;

· 1. – 6. julij:  otroški poletni oratorij;

· 12. – 21. julij:  skavtski tabori;

· 28. – 31. julij:  romanje ŠMAR na Trsat;

· 2. – 10. avgust:  romanje mladih v Taize;

· 15. – 18. avgust:  nagradne počitnice za ministrante ter pevce otroškega in mladinskega 

   pevskega zbora v Izoli;

· 26. – 29. avgust:  počitnice oratorijskih animatorjev v Portorožu;

· 30. – 31. avgust:  župnijsko peš in kolesarsko romanje na Sveto goro;

· 12. – 15. septem.: romanje v Medžugorje;

· 21. september:  S�čna mladih;

· 28. september:  župnijsko peš in kolesarsko romanje na Brezje.

8OZNANILA

Pomembni datumi za našo župnijo v letošnjem letu

ŠMARNIČNA POBOŽNOST v naši župniji

00 · 2. maj ob 19 : križ na Žirku;
00

· 4. maj ob 19 : kapelica pri stari šoli v Žireh;
00

· 5. maj ob 15 : kapelica pri Novohišarju v Opalah;
00

· 7. maj ob 19 : kapelica pri Mačku na Dobračevi;
00

· 9. maj ob 19 : cerkev na Breznici;
00

· 11. maj ob 19 : znamenje nad Tabrom;
00

· 12. maj ob 15 : kapelica pri Micn’k v Novi vasi;
00

· 14. maj ob 19 : cerkev na Dobračevi;
00

· 16. maj ob 19 : Mar�novo znamenje v Goropekah;
00

· 18. maj ob 19 : cerkev na Ledinici;
00

· 19. maj ob 15 : kapelica sv. patra Pija v Žirovskem Vrhu;
00

· 21. maj ob 19 : Majn'kovo znamenje na Dobračevi;
00

· 23. maj ob 19 : cerkev v Goropekah;
00

· 25. maj ob 19 : znamenje pri Retečanu na Ledinici;
00

· 26. maj ob 15 : znamenje pri Pelehanu v Mrzlem Vrhu;
00

· 27. maj ob 19 : kapelica na Selu;
00

· 28. maj ob 19 : kapela v župnišču;
00

· 29. maj ob 19 : znamenje pri Pečelinu v Brekovicah.

Vsak veroučenec naj bi ŠMARNICE obiskal vsaj desetkrat. Tiste, ki jih bodo redno obiskovali, 
pa čakajo na koncu lepe nagrade. K pobožnos� so lepo povabljeni tudi vsi odrasli župljani!

00
Od ponedeljka do sobote bodo ŠMARNICE vsak dan ob 19 . Ob ponedeljkih, sredah in petkih 
bodo v župnijski cerkvi, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah pa pri različnih znamenjih, 
kapelicah in podružnicah:

25
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Kje so nebesa? 

PRIČE(VANJA)

„Nebesa so tam, kjer je vse lepo
in se imajo radi.“
             „V vesolju.“
    „Povsod, kjer so dobri ljudje.“
„Tam zgoraj, kjer Miklavž peče piškote.“
      „Gor nad nami, nad soncem in 
zvezdami, za oblaki.“
            „Tam, kjer je sonce.“
„Tam, kamor je šel Jezus s križa.“

1. razred

3. razred

2. razred

„Jezus pa Marija, Bog,
Miklavž, Božiček,

dedek Mraz  
pa naši angeli varuhi.“

„Tis� ljudje, ki so dobri.“
„Men' je mami rekla,

de moj ata zdej živi v nebesih.“

Kdo živi tam?

Zbrale katehis�nje 1. - 4. razreda

„Nebesa so ful lep kraj, kamor greš,
ko umreš.“
         „Nova vasica,
         tam je dom za �ste,
         ki so umrli.“
„Tam je novo življenje za naše duše.
Telo ostane v grobu, naša duša pa,
če smo dobri, gre v nebesa.“
               “So nad oblaki.“
     „Tam je Božji kraj,
       za zla�mi vra� je prostor,
       na sredi je velik zlat stol,
       na vsaki strani sta dva angela,
       okrog pa naši prijatelji,
       ki so umrli.
       Po tleh so oblaki in
       vsi se imajo med sabo radi.“
„Vidijo jih samo �s�, ki so že umrli
in je ful miren kraj.“

                   „Nebesa so svet, lep,
                 čudežen, čaroben,
                        prijazen, srečen, 
                     dober in varen kraj,
                ki si ga noben zemljan
              ne more predstavlja�.“
„Povezujejo zemljo in vesolje.“

„So druženje z Bogom,
molitev, mir, svoboda.“

„Tam je večno, mirno in lepo življenje.“
„Lahko se veseliš in uživaš. 

Med srečneži je tudi kakšen
ata, praded ali babi.“

„Mislim, da je tam veliko prijaznih ljudi.“
„Tudi jaz bi rada prišla v nebesa.“

4. razred

        „Nebesa so sve� kraj,
                   lepa dežela,
kjer stanujeta Jezus in Bog.“

„Kdor celo življenje dela dobro,
        po smr� pride v nebesa,
                          slabi pa v pekel.“



V pričakovanju vstajenja našega Gospoda smo 
se v vikendu cvetne nedelje zakonci iz zakonskih 
skupin odpravili na duhovne vaje na Mirenski 
grad, kjer nas zadnja leta gos� rojak, lazarist 
Peter Žakelj. Sprejel nas je jezuit p. Vili Lovše in 
nas že prvi večer popeljal v razmišljanje o 
našem odnosu do sozakonca z ogledom filma. 
Odprla so se vsa pomembna vprašanja 
skupnega življenja: ali sploh poroka, ali bom 
imel še vedno dovolj časa za službo, delo, ki ga 
imam rad, ali bova zmogla z otrokom, kdo ga bo 
vzgajal, ko bom delala, kako naj poskrbiva za 
vedno bolj obnemogle starše, kdaj naj se 
druživa s prijatelji, koliko jim zaupa�, kdaj naj� 
čas za naju, kaj pa molitev in odnos do Boga?
V odnosu med zakoncema se začnejo napetos� 
in v zraku je vprašanje, »kdo bo koga«. P. Vili 
nam je zatrdil, kar velikokrat pozabljamo, da 
ljubezen je, ne mine, le dovolili smo, da je »pre-
krita«. Zakopana je pod kupom skrbi in strahov.
Največji sovražnik odnosa je lastni ego, zaradi 
katerega ostajava zaprta v strahu, bolečini, 
prizadetos�, jezi, žalos�, zavrženos�. Za vsa sla-
ba občutja in svoje težave iščeva grešnega koz-
la, da nanj preloživa odgovornost in krivdo. 
Zapr� krog lahko presekava le z odpuščanjem in 
zaupanjem v brezpogojno Božjo ljubezen. Za-
vedanje, da naju Bog ljubi v vsakem trenutku, 
vsakega posebej, naju razoroži vsakršnega 
maščevanja.
Skozi nagovore nas je pater spodbudil k raz-
mišljanju, kako je v zakonu in družini po-
membno pozna� doživljajsko prenašanje 

sporočil. Takoj sem se prepoznala in videla, da 
svojim najbližjim najbolj »težim« takrat, ko me 
v bistvu nekaj teži in podzavestno pričakujem 
njihovo sočutje in razumevanje. Prenašam jim 
sporočila, kakšna je moja notranjost, kako se 
poču�m. Pravzaprav kličem na pomoč, ker 
nočem in ne zmorem bi� notranje osamljena. 
Brez sočustvovanja in truda, da spoznamo 
notranjost sozakonca, prevečkrat ostajamo 
prizade�, v konfliktu, zapuščeni.
Za večerno molitev smo se zbrali pred Naj-
svetejšim. Vsak par je pokleknil in pred Njega 
položil svoje zahvale in prošnje, pri tem mu je 
naslednji par položil roke na ramena, kar je 
simboliziralo povezanost in zavedanje, da v 
težavah nismo sami. Vsi pa smo skupaj molili in 
prosili za ta par. 
Na nedeljsko jutro so se me najbolj dotaknile 
besede, da je ni tako temne luknje, da nas Bog 
ne bi našel in povabil v zdravilni krog odpu-
ščanja in zahvaljevanja, le dopus�� mu mora-
mo. Moja naloga je le, da svojo prizadetost 
opredelim, izrazim in se predam Bogu in nje-
govi brezpogojni ljubezni, kjer se bolečina umiri 
in ozdravlja.
Ko smo zakonci poslušali, se pogovarjali in 
razmišljali, so otroci, ki so prišli z nami, izdelovali 
butare, se igrali in peli. Duhovne vaje smo 
zaključili z mašo, blagoslovom butar in zelenja 
ter se okrepljeni in notranje pomirjeni podali 
velikemu tednu napro�.

10PRIČE(VANJA)

Bog naju zmeraj ljubi. Kaj pa midva?

Eva Pivk



Kakor daleč mi sega spomin, tako na otroška 
kot na mladostniška leta, ki so prešla v 
redovniško življenje, moram reči, da je v 
mojem življenju Marija bila in ostaja prisotna 
in mi je duhovno blizu. Rada jo imam. Največ 
zaslug za to ima pokojna mama. Ona, ki je 
sama bila predana Mariji, je to polagala tudi 
v naša otroška srca. Marijin kip v sobi je 
predstavljal njeno prisotnost in varstvo cele 
družine. K njej smo se zatekali v molitvi, ob 
njej smo se dejansko ču�li bolj povezani tudi 
med seboj.
Mesec maj mi ostaja v najlepšem spominu, 
prav tako vsakoletna družinska romanja v 
različna Marijina sve�šča. In ne nazadnje 
sem prišla v redovno skupnost, ki je izročena 
Mariji. Torej sem njen otrok in ona je moja 
Ma�. Kako velika milost! 

Rožni venec je moja najljubša molitev. Nje-
gove skrivnos� odkrivajo lepoto in smisel 
Marijinega življenja in poslanstva. Ta je v nje-
ni popolni predanos� Bogu, ki je zgled 
pravega življenja za vsakega človeka, zame 
pa je �sta, ki me vabi, naj v življenju storim, 
kar mi reče Jezus, ko me nagovarja po svoji 
Besedi in tolikih drobnih in velikih stvareh v 
življenju. Izpolnjeva� to je velika naloga in 
odgovornost. Ker pa sem le človek, obdana s 
krhkostjo in slabostmi, je še večji razlog, da 
se zatekam k njej. In ko se iskreno želim 

poboljša�, ali ko se obračam k njej kot 
»pribežališču grešnikov, pomočnici kristja-
nov, tolažnici žalostnih …«, raste moje zau-
panje vanjo. Obenem je to zame tudi velika 
tolažba. Na Mariji ni ničesar, kar bi me 
prestrašilo, ničesar, kar bi me od nje odvra-
čalo. Marija preprosto vzbuja zaupanje. Ved-
no je pripravljena posluša� moje prošnje, 
ker ima materinsko srce. To srce je podobno 
Jezusovemu Srcu. Kakšna Ma�! Sama je iz-
rekla besede: »Ko bi vedeli, kako vas ljubim, 
bi jokali od veselja.«
Vedno bolj se zavedam, kako mi Marija 
znova in znova kaže pot do Jezusa. Preprosto 
ne more drugače, ker mi želi pravo srečo, ki je 
v življenju z Jezusom. Tudi njeno življenje je 
bilo hoja za njenim Sinom, bilo je pot zveste 
ljubezni do konca, do trenutka, ko nam jo je 
on sam izročil za našo Mater. Zato vem, da 
hodi v življenju tudi z menoj na moji po� 
vere, posebej še v pripravljenos� sprejema� 
vsakogar, ki ga Božja previdnost postavi na 
mojo pot življenja.  
Pred očmi mi je posebej podoba Marije 
Pomagaj z Brezij. Ob njej vedno pomislim, da 
Jezus govori Mariji: »Ma�, pomagaj!« Po 
drugi strani pa vem, da Marija moje prošnje 
posreduje Njemu s prav tako prošnjo po 
pomoči. Zato vedno odhajam z Brezij z novo 
notranjo močjo, upanjem in pogumom. Ali 
kot je rekel papež Frančišek: »V težkih tre-
nutkih Marija, Ma�, ki jo je Jezus podaril 
vsem nam, lahko vedno podpira naše korake, 
vedno nam lahko pove v srcu: 'Vstani, glej 
naprej, glej obzorje.' Kaj� ona je Ma� upan-
ja.« 
Za konec pa še misel iz pesmi, ki mi je zelo pri 
srcu in je zame tudi pogosta prošnja k Mariji: 
»Ko luč že za goro beži in Ave Marija zvoni, 
zdihujem, o Ma�, tvoj hočem osta�, dokler 
ne za�snem oči …« 

11 PRIČE(VANJA)

Moja mati Marija

s. Ivanka Trček, šolska sestra de Notre Dame



Tokratni prispevek naj bi bil bolj 
oseben kot običajno, in sicer o 
mojem pogledu na duhovni-
štvo. Hvaležen sem za ta izziv, 
ker zahteva od mene, da vam 
predstavim svojo sliko idealne-
ga duhovnika. Tak seveda ne 
obstaja, tudi jaz sem daleč od 
njega. Torej si bom spro� še iz-
prašal vest.

Ko gledam nazaj, vidim, da sem 
že kot majhen srečeval samo 
najboljše duhovnike, ki so bili 
tudi srečni v svojem poklicu: tak 
duhovnik je najboljša reklama 
za duhovništvo. Vsaj name je 
tako delovalo. Imel sem in še 
imam tudi najboljšo družino, ki 
si jo lahko zamislim.
Na kratko: moj duhovni poklic je 
verjetno pognal doma, zalivali 
so ga duhovniki, obrezovala pa 
ga je v glavnem sestra Rebeka 
Kenda. Torej prak�čno nič z 
moje strani, samo Gospod Bog 

me je vse do danes blagoslavljal z obema rokama. In to ne 
bo poceni, ko bom enkrat stal pred Njim! Za moje duhov-
niško življenje Mu bom torej enkrat odgovarjal, zato se 
poskušam drža� treh točk:

1. Majhen pred Šefom
Moja najljubša molitev je starodavni katoliški vzklik: 
»Gospod Jezus, upodobi moje srce po tvojem presvetem 
Srcu!« To je moja molitev, ko dvignem hos�jo; to zmolim, 
ko pokleknem pred tabernakelj; to zmolim – če se 
spomnim – pri najbolj nepomembnih dogodkih dneva. 
Torej, čeprav s 195 cen�metri višine po navadi malo 
izstopam, se vedno znova spominjam, kako majhen sem 
pred Bogom. Na primer, pred vsako pridigo si rečem: 
»Zanič boš pridigal, razen če bo Bog kaj drugače hotel« – 
in potem se čudim, če je kaj uspelo. Morda neumno, 
ampak pomaga, da poskušam da� svojemu Šefu prvo 
mesto.

2. Bi� med Bogom in ljudmi
Ko gre za mašo, za spoved ali za moj študij, poskušam 
jema� od Boga in da� drugim. Morda vam dam bolj 
konkreten primer te točke: vaš župnik. »Skuril« se bo za 
vas, če bo potrebno, da bi na vse mogoče načine 
prinesel Gospoda v vaša življenja. V vsakem primeru je 
duhovniška logika ta: zagrabi� roko Boga na eni strani, 
roko človeka na drugi strani in ju da� eno v drugo. In to 
poče� na vse mogoče načine, tudi če se »skuriš«. Ko � 
to uspe, se je treba umakni�. Za kaj takega pa se je 
treba vrača� k prvi točki, da veš, kdo je Šef, in da si kot 
duhovnik samo »amor�zer« med Njim in ljudmi.

3. Bi� med ljudmi
Čeprav vem, da na nekatere ljudi na začetku vplivam 
nekoliko strogo, morda celo vzvišeno, je moja skrb 
vedno ta, da bi ljudje vedeli, da sem zaradi vas postal 
duhovnik, da bi delal to, kar sem napisal v drugi točki. 
Čeprav se sliši sladko in pate�čno, je pomembno, da 
veste, da vas ima duhovnik rad in da je rad med vami.

Te tri točke dajejo smisel duhovniškemu življenju tudi 
zdaj, ko mi ni zaupana župnija, ko je moje duhovniško živ-
ljenje vide� zelo »neduhovniško«. Nisem župnik, ne ka-
plan, ampak študent. Vseeno pa lahko izpolnjujem vse tri 
zgornje točke, kolikor je pač mogoče. Vse to povzemata 
tudi dva praznika v tem mesecu. Z ozirom nanju lahko 
zaključimo, da mora duhovnik združeva� oba praznika 
tega meseca: trdo dela� kot Jožef, in to poče� kot Jezus – 
Pas�r. Gabriel

Da bi bil duhovnik po Jezusovem Srcu!

PRIČE(VANJA)
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