
sv. Martina
G L A S

Vrata nebeška

Ko je bila zdravstvena kriza v Italiji na vrhuncu, je v medije 
prodrl svetel žarek iz največje teme: ostareli duhovnik, ki je 
tudi sam zbolel za nevarno virozo, je – kot sv. Maksimilijan  
Kolbe v svojem času – »držal pokonci« celo intenzivno enoto 
ene od lombardskih bolnišnic, s pacien� in zdravniki vred. Pa 
ni počel drugega, kot le sočutno je stal ob strani sotrpinom, 
jih spremljal na po� v večnost, jim delil zakramente ter molil z 
njimi in zdravniki. Ko je bilo najhuje, je povedal eden od 
nevernih zdravnikov, so pokleknili vsi in molili. In to jim je 
vedno znova dajalo moči, da so vztrajali! Stari duhovnik je 
kmalu tudi sam umrl. Prej neveren zdravnik je zdaj samo še 
delal in molil vsak pros� trenutek. Iskrena vera in zaupanje v 
Božjo pomoč so ga rešili. Bog je pomagal. 
Omenjeni stari duhovnik je bil človeški primer tega, zaradi 
česar Marijo, Majsko Kraljico, imenujemo tudi Vrata nebe-
ška: skozenj, po njem, se je Bog vsak dan spuščal na svet in 
prinašal Mir in Ljubezen. Dobesedno je povezoval ta svet z 
nebesi. A Bog za takšno delovanje potrebuje naš »zgodi se«. 
Če mu damo to soglasje, odpre v nas nebeška vrata! Zato ni 
le Marija bila �sta, ki jo kličemo s tem imenom. Vsi smo 
povabljeni k temu in imamo lahko delež pri tem. Bog nas 
čaka z odpr�mi rokami. Zato ni treba prav nič čaka� ne na 
maj ne na katerikoli drug mesec. Čisto vsak trenutek je pravi 
za našo odločitev!

MAJ  2020

Vili Eržen

Franjo Kopač: PoprtnikSlika: Vrata nebeška vese (Italija). Vir: Wikimedia.org.(lat. "Ianua Coeli"); okrasna štukatura v cerkvi v Pavone Cana

ČUJ, MARIJA!

Čuj, Marija, klic srca,
saj si vsa usmiljena!

ti mogočna, sveta Mati,
moreš vedno pomagati!
Ko nikjer ni več pomoči,

si nam Zvezda v temni noči.
Ne presliši prošnje glas!

Ljuba mati, reši nas!

Molitev je izdal
Karmel na Selu

leta 1941.
Med drugo

svetovno
vojno so jo molili

tudi na Žirovskem.

Mati, prosi, naj Gospod
čuva, varuje naš rod,

saj je naša zemlja vsa
vdana Ti iz dna srca.

Mir ohrani našim dnem,
vrni narodom ga  vsem!

Čuj, Marija, klic srca,
bodi nam usmiljena!

Glej, otroci Tvoji smo,
Tebi vse zaupamo.

Saj nam moraš pomagati,
o pokaži, da si mati!
Ko nikjer pomoči ni, -

naše upanje si Ti.
Čuj, Marija, klic srca:
Bodi nam usmiljena!



Pred praznikom sv. Jožefa delavca bom 
skušal ugrizni� v kislo jabolko naslovnega 
vprašanja in utemelji�, zakaj je moj odgovor 
nanj pritrdilen.
Kaj sploh je delo? Kaj pojmujemo pod bese-
do delo? Enostavne razlage verjetno ni. Za-
gotovo bi dobili tako različne odgovore kot 
na vprašanje, kaj je lepo. 
Je molitev delo? Kakor za koga. Eden bi rekel, 
da ne koris� in ne more bi� delo. Drugi bi tr-
dil ravno obratno. Najširše prepričanje je, da 
je delo vse �sto, in samo �sto, kar prinaša 
materialno korist, denar, napredek, blago-
stanje. Seveda, če ostanemo na ravni �stega, 
kar se vidi, o�plje in ču� kot korist, bomo za-
vračali vse, kar se ne da ovredno�� z materi-
alnim, denarjem, dobički. Redovnice, ki živi-
jo v kontempla�vnih redovih (klarise, kar-
meličanke), bi po merilih današnjega časa 
brez vsake slabe ves� uvrs�li med �ste, ki nič 
ne delajo. Torej nič ne delajo, ker molitev ni 
delo, ker če bi bilo delo, bi imelo materialne 
rezultate, dobiček. Podobno velja tudi za du-
hovnike. A mi imamo vsaj možnost (ki ni 
vedno dobra), da obnavljamo stare cerkve in 
župnišča s pomočjo ljudi in darov ljudi. V tem 
primeru »imamo nekaj pokaza�«, da smo 
nekaj »naredili«. 
Težko mi je v srcu, kadar ljudje mislijo, da 
maševanje, verouk, razne župnijske skupine, 
molitve, stalne molitve v samostanih, pode-

ljevanje zakramentov in kar je duhovnega, ni 
nobeno delo. To potem pomeni, da je moje 
poslanstvo nepomembno, brez smisla in 
nepotrebno za ljudi. Ob takem razmišljanju 
se potem ne smemo čudi�, da ni duhovnih 
poklicev. Zakaj pa, če niso koristni?
Že več kot mesec dni smo duhovniki brez 
fizičnega s�ka z občestvom vernikov. Časa za 
toliko rožnih vencev in drugih molitev ter 
branja Svetega pisma in brevirja nisem imel, 
odkar sem duhovnik. Imam občutek, da šele 
zdaj prihaja �s� pravi pomen duhovništva – 
moli� za ljudstvo in zanj darova� v spravo, 
molitve in prošnje Bogu Očetu. Kdo bo klical 
Božjega blagoslova na ljudi in zanje prosil pri 
Bogu, da je do njih usmiljen in dober, če ne 
duhovnik, redovnik, redovnica? Koliko mi-
los� in blagoslova je že prišlo na ljudi ravno 
zaradi vztrajne molitve duhovnikov in redov-
nih skupnos�. Ali res lahko rečemo, da je to 
družbeno nekoristno in da to ni delo?
Ob vprašanju, ali je molitev delo, vidim pereč 
problem, ki vedno bolj raste. To je nevera. Če 
ni vere v Jezusa Kristusa, potem ni vere v 
Cerkev in je posledično logično, da molitev 
ne more bi� delo. Najbolj opazim ta pojav pri 
verouku, ko vedno več otrok še v 6. razredu 
ne zna zmoli� očenaša. Kjer doma ni mo-
litve, potem ne moreš pričakova�, da bi 
molitev redovnih skupnos� in duhovnikov 
razumeli kot delo. Žal!

AKTUALNO 2

Marko Mrlak, kpl v Šenčurju in Cerkljah

Je molitev delo?



3 AKTUALNO

Letošnja velika noč je bila v mnogih pogledih 
drugačna. Ni bilo druženja, ne pouka, ne ve-
rouka, ne svete maše, ne velikonočnih obre-
dov, ne zakramentov. Celo spovedi ni bilo! 
Spoved je eden od dveh zakramentov 
ozdravljenja (drugi je bolniško maziljenje), 
preko katerega nam Jezus podeljuje svojo lju-
bezen. Njegovo usmiljenje je brezmejno. Če 
smo površni in si redno ne sprašujemo ves�, 
grehe zlahka prezremo ali pozabimo in jih zato 
tudi ne obžalujemo. Polagoma se navadimo 
na življenje v grehu. Medtem ko obsojamo 
grehe drugih, se sami vedno bolj pogrezamo v 
svoje.
Naša zavračanja nas vodijo v lagodno živ-
ljenje, površnost, slabo vest. Naša vest nas 
opominja, zato se poču�mo utesnjeni, obre-
menjeni, žalostni. Opominja nas, naj ne izgu-
bimo občutka za greh in na to, da smo prelo-
mili nekaj, kar gradi ljubezen in skupnost. 
Jezus nam v zakramentu sprave daje prilo-
nost, da pogledamo, kaj nas straši, boli, česa 
se bojimo, pred čim trepetamo. Uči nas, da je 
v nas vseeno nekaj živega in da je to prav-
zaprav Božja ljubezen, ki stopa v moje srce.
Spoved je kot sončni vzhod: iz teme grehov 
se svetlika nov dan, vstaja novo življenje. Pri 
spovedi nam sam Jezus pomaga odvali� ka-
men greha z našega srca in spus�� vanj svojo 
luč. To nas navda z veseljem in novo poživ-
ljeno vero. Dobimo �s� znani občutek, »da 
kar lažje dihamo.«

Po Božji milos� je bil med ljudi poslan spo-
vednik, sve� Leopold Mandič, ki so ga poznali 
kot ubogega, majhnega in bolehnega redov-
nika. Kljub tem (v človeških očeh) očitnim 
»pomanjkljivos�m« pa je bil pravi duhovni 
»velikan«, ki je v žrtvovanju, darovanju dan za 
dnem, 52 let, v �šini spovednice v Jezusovem 
imenu odpuščal slabos�, blagoslavljal skesana 
srca in jih v duhu znova in znova polagal v 
Jezusovo usmiljeno naročje. Njegov god pra-
znujemo 12. maja. Papež Janez Pavel II. ga je 
leta 1983 razglasil za zavetnika vseh spoved-
nikov. 
Drugi znameni� spovednik je bil češki du-
hovnik Janez Nepomuk, ki naj bi ga zaradi 
spovedne molčečnos� (ker kralju ni zaupal 
kraljičinih grehov) umorili in vrgli s Karlovega 
mostu v Pragi v reko Vltavo. Njegovo podobo 
prepoznamo po križu v eni roki in prstu na 
ustnicah, znamenjem spovedne molčečno-
s�. Njegov god praznujemo 16. maja.
Naša pot k spovedi bi pravzaprav morala bi� 
podobna teku apostola Janezu k Jezuso-
vemu grobu na velikonočno jutro: čeprav v 
strahu, z grozo in negotovostjo, je hitel na 
vso moč. In čeprav ga sam ni videl, je dobil 
zagotovilo angela, da Jezus živi. Zato je bila ta 
pot v navidezno razočaranje dejansko pot k 
novemu življenju. 

Spoved je kot sončni vzhod

Barbara Oblak



4AKTUALNO

Sredi najlepšega meseca v letu, ko si večina 
kmetov oddahne po treh ledenih možeh, če 
le niso bili premrzli, 15. maja, goduje na is� 
dan s sveto Zofijo tudi sve� Izidor, kmet. 
Rojen je bil leta 1070 v Madridu revnim 
staršem. Kljub revščini je prejel njihovo 
najboljšo doto – močno in živo vero. Že od 
rane mlados� je delal in pomagal pri velepo-
sestnikih. Vsako jutro se je najprej posve�l 
Bogu, obisku svete maše, in šele nato odšel 
na polje. Ob napadu na Madrid leta 1110 se je 
za nekaj časa umaknil v mesto Torrelagun, 
kjer je spoznal svojo ženo Marijo Toribijo (tudi 
prišteta med svete). Sina edinca sta izgubila 
že v otroških le�h. Po vrnitvi v Madrid se je 
zaposlil pri bogatem posestniku, ki ga je zelo 
cenil. To je pri drugih delavcih vzbujalo zavist 
in so potarnali gospodarju, da pa le ne dela 
toliko, ampak samo moli. Na lastne oči se je, 
kot govori legenda, želel o tem prepriča�. 
Skril se je v duplino in ga želel trdo prije�. 
Mislil ga je okrega�, a je na polju za njim 
zagledal angela, ki je oral njivo s parom volov. 
Bog ga je s tem prizorom proslavil v zvestobi 
in delavnos� in v gospodarjevih očeh se je 
spoštovanje do dobrega delavca samo še 
utrdilo. Kljub težkemu delu mu je povezanost 
z Bogom dajala vedrino in mir. V skromnos�, 
ki sta jo z ženo živela, se je vedno našla hrana 
in usmiljenje za siromake in živali, ki so trkali 
na njuna vrata. Umrl je leta 1130. Je zavetnik 
mesta Madrid in kmetov, priprošnjik za dež 
ob sušah. Sve� Izidor naj bo svetel zgled 
letošnjih prošnjih dni, ki nam v križevem 
tednu pred praznikom Gospodovega vnebo-
hoda dajejo priložnost, da svoje delo na 
zemlji posve�mo in priporočimo v Božje roke.
Kot je sve� Mamert, nadškof, ki  goduje 11. 
maja, začu�l, da samo Božja pomoč lahko 
pomaga v nadlogah, ki so v petem stoletju 
pes�le francoske pokrajine, še posebej pa 
mesto Vienne, ki ga zajel požar na veliko noč. 
Prestrašene ljudi je pozval k poboljšanju in 
spokoritvi, sam pa se je zaobljubil, da bo 

opravil spokorne procesije, če Bog mestu 
prizanese. V spomin na ta dogodek je papež 
Leon III. okrog leta 800 za vso Cerkev vpeljal 
prošnje procesije na prošnje dni, ki so se 
ohranile do danes.
Modernizacija in napredek sodobnemu 
človeku dajeta občutek, da smo vsemogo-
čni, da obvladujemo vse in od Božjega ne 
rabimo veliko. Toda narava vrača krute udar-
ce, ki jih s svojim razvajenim obnašanjem 
povzročamo Zemlji in naslednjim rodovom. 
Ena taka stvar, ki nas je trenutno vrgla iz �ra, 
je en majhen virus. Kako hitro smo se zave-
dli, da ne rabimo veliko in da je tudi domače 
dobro.

Želim si, da bi letos bolj cenili pomen teh treh 
dni. Svete maše s procesijo, opravljene na 
podružnicah, kličejo blagoslov na naša polja 
in domove nad celo župnijo. Prošnje za od-
vrnitev naravnih nesreč, litanije vseh svet-
nikov, vse z namenom, da bi polja obilno ro-
dila, da bi vreme bilo zmerno in da bi bilo 
človeško delo cenjeno. Božja pomoč, ostani 
vedno pri nas!           

Sveti kmet in prošnji dnevi

Damjana Oblak

foto: DK Pictures



ź Do preklica so zaradi nevarnos� širitve koronavirusa COVID-19 prepove-dane vse svete 

maše z ljudstvom, podeljevanje zakramentov in zakra-mentalov ter vse župnijsko 

dogajanje (spremljajte nas preko spletne in facebook strani Župnije Žiri).

ź Duhovnika vsak dan sama mašujeva po vaših namenih, ki so oznanjeni.

ź Vsi veroučenci ste preko elektronske pošte dobili navodila za dokončanje tekočega 

veroučnega razreda.

ź Glede krstov, porok, birme in prvega svetega obhajila boste pravočasno obveščeni 

(spremljajte nas preko spletne in facebook strani Župnije Žiri).

ź Dovoljeno je le maziljenje bolnika v smrtni nevarnos� ob zagotovitvi zaščitnih sredstev.

ź Dovoljen je krajši pogrebni obred (brez svete maše) v navzočnos� samo ožjih svojcev ob 

upoštevanju večje medsebojne razdalje – dogovorite se z župnikom preko telefona.

ź Odpovedane so vse ljudske pobožnos� in romanja.

ź Župnijska pisarna je do preklica popolnoma zaprta.
ź Na župnika se lahko obračate samo po telefonu in po elektronski poš� (nikakor osebno);

ź Verniki so odvezani od nedeljske dolžnos�, naj pa v tem času pandemije več molijo in 

delajo dobra dela;

5 OZNANILA

Dogodki v maju

Vsem župljanom in ljudem dobre volje podeljujem blagoslov
ter vam obljubljam molitveno podporo in spominjanje

pri daritvi svete maše ob Gospodovem oltarju.
Naj vas na priprošnjo Majniške Kraljice in svetega Roka

 varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh, 

vaš
župnik Andrej

Dragi župljani, iskrena hvala vsem, ki ste se v tem času z darom spomnili vaših duhovnikov in 

darovali za potrebe naše župnije. Tudi v prihodnje vas vabim k darovanju za mašne namene za 

mesec junij in vzdrževanje župnije (namesto rednih »pušic« in »ofrov«) z nakazili na bančni račun 

župnije. Mašne namene naročite po telefonu in dar poravnate z nakazilom na TRR župnije Žiri 

(številka računa SI56 0700 0000 0846 221 s pripisom »DAR ZA ŽUPNIJO« ali »DAR ZA SVETO 

MAŠO«). Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujem za vsak dar v času preizkušnje in stiske.

00
V župnijski cerkvi vsak večer ob 20  pozvoni veliki zvon 
– ob is� uri se doma ustavimo, ugasnemo televizijo in 
radio ter zmolimo Oče naš, Zdravo Marijo, Slavo Očetu 
in dodamo: 
Božja Ma� Marija, prosi za nas! Sv. Rok, prosi za nas!



27. 4.

 

PONEDELJEK

 

800

 

+ nadškof Alojz Uran

 

prošnja za dež

 

sv. Cita, dekla

 

dan upora

 

28. 4.

 

TOREK

 
 

700

 

+ Janko Logar

 

v priprošnjo sv. Ani za srečno nosečnost (B)

 

sv. Peter Chanel, duhov-
nik in mučenec

 

29. 4.

 

SREDA

 

1900 

  

+ Tilka Trček; za Božje varstvo in blagoslov

 

sv. Katarina Sienska, de-
vica in cerk. uč.iteljica,

 

sozavetnica Evrope

 

30. 4. 

 

ČETRTEK

 

1900 

 

+ Marija Pivk (Žirovski Vrh 38), obl.

 

+ Olga Kopač, obl.; za zdravje in spravo v  
družini

 

sv. Pij V., papež

 

1

 

PETEK

 

800

 

+ Franc Ahlin, obl.

 

za nove duhovne poklice

 
 SVETI JOŽEF DELAVEC

 

prvi petek; praznik dela

 

začetek ŠMARNIC

 

2

 

SOBOTA

 

800

  

+ Dragica Podobnik (Korita)

 

+ p. Filip Rupnik

 

sv. Atanazij, škof in cer. 
učitelj; prva sobota

 

3

 

NEDELJA

 700

 

 

900

 + Mazzinijevi;  + Ma�ja Zajc

 

+ Anton Beovič

 

+ Janez Poljanšek, obl.; + Emilija Jurca, obl.

 

+ Valen�n Pagon, obl.;  Vida Oblak, obl. 

 

4. VELIKONOČNA —

 

NEDELJA DOBREGA

 

PASTIRJA; molit. dan za 
nove duhovne poklice 

 

4

 

PONEDELJEK

 

1900 LEDINICA

 

za pokojne gasilce

 

v pomoč in zahvalo

 
sv. Florjan, mučenec in 

 

zavetnik gasilcev

 

5

 

TOREK

 

700

 

+ Nada in Vida Gregorač; za župljane

 

sv. Gotard, menih in škof

 

6

 

SREDA

 

1900

 
+ Iva Čepin ter starši Ančka in Janez Mlinar

 

+ Vida Gregorač in Tatjana Dolenc

 
sv. Dominik Savio, dijak 
in zavetnik ministrantov

 

7

 

ČETRTEK

 

700

  

+ Marijo Čibej; + Slavka Šubic, god

 

sv. Gizela, opa�nja

 

8

 

PETEK

 

1900

 + Janez Kristan, 30. obl.

 

+ Majda Jesenko ter Amalija in Franc

 

+ Stane Zdolšek, obl.

 obletnica posve�tve 

 

ljubljanske stolnice

 

9
 

SOBOTA

 800

 
+ Anton in Marija Mlakar, obl.

 

+ Franc in Milena Pečelin, obl.
 

sv. Izaija, prerok
 

10
 

NEDELJA
 

700

 

     

900  
 

+ Filip Bogataj, obl.
 

+ Izidor Demšar, roj. dan
 

za župljane 
 

5. VELIKONOČNA
 

NEDELJA
 

11
 

PONEDELJEK
 1900

 
 + Neža, Alojz in Cigale; + Cankarjevi (Selo)

 

v zahvalo za Božje varstvo
 sv. Pankracij, mučenec

 

12
 

TOREK
 700

 
+ Bradeško; + Anica Čepin

 
sv. Leopold Mandič, red.

 

13 
SREDA

 1900  
+ Stanovnik in Jesenko; + Franc Oblak, obl.  Fa�mska Ma� Božja  

14 
ČETRTEK 700  za zdravje (B)  

+ Jelka Mlinar (Medvedje Brdo)  sv. Bonifacij, mučenec  

15 
PETEK 1900  + Janez Bekš, roj. dan  

+ starši Košir in brat Mirko  
sv. Izidor, kmet  

MAŠNI NAMENI 6

MAJ 2020
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16

 
SOBOTA

 

800

 

+ Štucin; + Tilka Trček

 

sv. Janez Nepomuk,

 duhovnik in mučenec

 

17

 
NEDELJA

 

700

 

 
900

 

 

 

+ Feliks in Marjana Gregorač

 + Venčeslav Strlič; za župljane

 
+ starši Janez in Frančiška Cigale ter Jože 
Podobnik in sestra O�lija

 
+ Homcovi; za zdravje v družini 

 

2. VELIKONOČNA NEDE-
LJA –

 

NEDELJA TURIZMA

 

18

 

PONEDELJEK

 

800 DOBRAČE.

 

 

1900 GOROPE.

 

za odvrnitev hude ure (Dobračeva)

 
po namenu (A)

  
za blagoslov polja (Goropeke) 

 

PRVI PROŠNJI DAN

 
sv. Janez I., papež in muč.

 19

 

TOREK

 

1900 BREZNICA

 

za odvrnitev hude ure (Breznica)

 

po namenu (A)

 

DRUGI PROŠNJI DAN

 

sv. Krispin, redovnik 

 
20

 

SREDA

 

1900 LEDINICA

 

za odvrnitev hude ure (Selo)

 

+ Vida, Anton in Roman Mlinar

 

TRETJI PROŠNJI DAN

 

sv. Bernardin Sienski, duh. 

 
21

 

ČETRTEK

 

800 DOBRAČE.

 

1900 

 

+ Marjan Kristan in sinova ter za zdravje

 

+ Marija Sovinc, obl.; po namenu (A)

  

GOSPODOV VNEBOHOD

  
22

 

PETEK

 

1900  

 

+Janez Lazar (Izgorje), 10. obl.

 

+ sorodniki Čadež 

 

sv. Emil, mučenec 

 

23

 

SOBOTA

 

800 

 

+ Štrajtovi (Selo); pokojni Selani

 

sv. Socerb Tržaški, muč.

 
24

 

NEDELJA

 

700

      

 

 

900  

  

+ Milka in Jože Žakelj, obl.

 

+ Francka Demšar, obl.

 

+ Marija Dolinar, god (Selo)

 

+ O�lija Berlec (Brekovice), obl.

 

+ družina Ušeničnik: Frančiška, Vincenc 
in Mar�n; Bogu v zahvalo za 70 let 

 

7. VELIKONOČNA

 

NEDELJA

 

NEDELJA SREDSTEV

 

DRUŽBENEGA

 

OBVEŠČANJA 

 

25

 

PONEDELJEK

 

1900 

 

+ starši Naglič –

 

Dolenc

 

za blagoslov v družini

 

sv. Urban I., papež

 

26

 

TOREK

 

700

 

za zdravje (B); za župljane

 

sv. Filip Neri, duhovnik

 

27

 

SREDA

 

1900

 

+ Lukatovi; za družino Andreuzi

 

BLAŽENI ALOJZIJ

 

GROZDE, mučenec

 

28

 

ČETRTEK

 

700 

 

+ Francka Trček

 

+ oče Bregar

 

sv. German Pariški, škof

 

29

 

PETEK

 

1900  

 

+ Frančiška Peternel, roj. dan

 

+ Mrovletovi (Žirovski Vrh 22)

 

sv. Maksim Emonski, škof

 

30

 

SOBOTA

 

1900 BREZNICA

 

za vse Brezničane

 

+ nadškof Alojz Uran

 

SVETI KANCIJAN –

 

zavet. 
Cerkve na Breznici

 

31

 

NEDELJA

 

700

      

 

900  

  

+ Tončka Saksida, obl.; za župljane

 

+ Stane in brat Milan Kavčič, obl.

 

+ Vinko in Marija Logar, obl.

 

za vse po vojni pobite 

 

BINKOŠTI

 

–

 

PRAZNIK

 

SVETEGA DUHA

 

zaključek velikonočnega 
časa in ŠMARNIC 

 www.zupnija-ziri.si, www.facebook.com/ZupnijaZiri/andrej.jemec@rkc.si
župnik Andrej Jemec: 040 395 979; duhovni pomočnik p. Marko Pavlič DJ: 040 640 696

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. 
Uradne ure župnijske pisarne so vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ in vsak petek od 16⁰⁰ do 17³⁰.

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur. Oblikovanje in prelom: Vili Eržen. Posebna e-izdaja.
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Za to so potrebne tri stvari:
   1. odmaknjenost od nepotrebnega vrveža sveta,
   2. molitev - dihanje duše in
   3. delavnost, da bi v potu svojega obraza
     jedli kruh.

bl. Anton Martin Slomšek

papež Frančišek

sv. Mati Terezija

Te tri reči je Marija predstavila v najlepši luči.
Te tri reči so iz nje naredile najsrečnejšo gospodinjo,
Mater Božjo.“

„Marija je izbrala najboljši del.
Kako se imenuje ta del? Imenije se:
Boga posedovati, ga prav spoznati in mu
zvesto služiti.

MARIJA KRALJICA

Marija, Jezusova mati, prosim, bodi zdaj mati meni.

Moram priznati - ta molitev me ni nikoli izneverila.“

„Če se kdaj čez dan počutite v stiski - pokličite Gospo:
zmolite tole preprosto molitev:

Slike:
zgoraj: Marija Kraljica (detajl), Mihael Stroj, 1861, Župnija Žiri
v sredini: Marija na praporu žirovske Marijine družbe (detajl);
               1. pol. 20. stol.
spodaj: Marijino vnebovzetje (detajl), slika, 19. stol, Župnija Žiri
           
 

„Tri besede povzemajo Marijino
življenjsko naravnanost:
poslušanje, odločitev, dejanje.
Poslušanje, odločitev, dejanje.
Te besede kažejo pot tudi za nas v tem,
kar Gospod želi od nas v življenju.
Poslušanje, odločitev, dejanje.“



Se je tudi vam že kdaj zazdelo, da v splošni 
miselnos� vera in veselje nimata prav očitne 
povezave? Pojdimo od »knof veselja« k 
»veselju v Gospodu«:
1.  Možnos� instant veselja
Prva težava, ki jo imamo v današnjem svetu, 
je verjetno ta, da se veselje napačno razume. 
Veselje se enači z občutkom, s trenutkom, z 
vzhičenostjo, z razigranostjo, skratka, z ne-
čim, kar me vsaj za trenutek »vrže iz normal-
ne �rnice življenja«. Za ustvarjanje tovrstnih 
veselj smo danes postali pravi specialis�. Ker 
smo »kultura knofov«, kot bi temu lahko 
rekli, smo navajeni, da se pri�sne gumb, 
odpre denarnica, klikne »dodaj v košarico«, 
po�sne ta malemu tablico v roke, prižge kli-
mo, odpre zanimivo oddajo, doda še minuto 
dremeža zjutraj … nalašč sem nametal sku-
paj čisto nepovezane dejavnos� vsakega 
dne. Da so ta mala, takojšnja in hitra veselja 
nerealna, nam seveda kaže trenutna kriza. 
Kar spomnite se, kakšno gibanje po hiši se 
začne, če odpove wi-fi …
2.  V veri ni »instant veselja«
In kje je tukaj vera, krščanstvo? Bodimo 
iskreni, vere danes največkrat ne potre-
bujemo. Ne svete maše, ne verouka, ne ver-
skega življenja … nič od tega ne prinaša in-
stant veselja. Zato pa se potem marsikateri 
župnik trudi, da bi »knof veselja« iz prve toč-
ke vgradil v vero, in sicer z »rock mašami«, 
»powerpoint veroukom«, po novem tudi s 
»facebook bogoslužji« …, skratka, vse 
mogoče, kar bi vero morda naredilo bolj 
zanimivo. Nekaj, kar bi v našo vero vgradilo 
več »instant veselja«. To sicer ni čisto tako, 
ker karikiram. Vse župnijske ak�vnos� so 
nadvse dobrodošle, problem je v nas – 
odvisno je od tega, kaj iščemo. 
Dejstvo pa je, da če kdo v veri išče »instant 
veselje«, ga bo na začetku nekaj našel, veliko 

pa ne. Kar ni zgrajeno na trdnem temelju 
veselja v Gospodu, mine kakor vsako drugo 
»knof veselje«. Lahko bi rekli, kakor se je 
včasih lepo povedalo, da taka »knof veselja 
odle�jo kakor knof od gat«, kot pravi lepa 
slovenska primerjava.

3.  Veselje v Gospodu
Skozi vse tri točke postane jasno, kaj prav-
zaprav manjka človeku dan za dnem in zakaj 
se prebija skozi življenje. Namreč: išče 
veselje. Tisto globoko izpolnjenost in mir-
nost. Tis� mir, ki ga svet ne more da�. Zato pa 
kar naprej klikamo, pa pri�skamo … in 
iščemo ta mala veselja, ki minejo, in je treba 
naj� drugo pa tretje pa četrto … 
Če torej kdo v krščanstvu išče veselje, ker ga 
pogreša, se mora prej vpraša�: »Kakšno ve-
selje pravzaprav iščem?« Če iščeš »instant 
veselje«, ga boš šel prej ali slej iskat kam 
drugam. Se boš že vrnil, ko bo čas za to. Če 
iščeš pravo, globoko življenjsko veselje, ki se 
ne pokaže nujno s smejanjem, pa koplji 
naprej. Vztrajaj. Bog ga lahko vlije v tvoje 
srce. Bog pač ni »na knof«.

9 GLEDATI - V IDETI

Vera in veselje

Gabriel
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Med mojim služenjem vojaškega roka so bile 
nedelje nekaj posebnega. Ne le zato, ker smo 
imeli mir pred oficirji in smo šli lahko po-
poldne v mesto, ampak tudi zato, ker so nas 
ob dopoldnevih včasih peljali na ogled 
filmske predstave. Ne vem več, če je bilo to 
obvezno, spomnim pa se dolge kolone na 
pločniku in polne dvorane v domu JLA.
Spored je bil prilagojen mladim juncem: 
enkrat so zavrteli film za odrasle, drugič 
akcijski film z Bruce Leejem. Ta mojster kung 
fuja je bil takrat že dobro desetletje v grobu, 
a med mladimi še vedno silno priljubljen. 
Doma si za razliko od večine sošolcev nisem 
ogledal nobenega njegovega filma, zato sem 
tokrat z zanimanjem čakal, kaj bo. A tega, kar 
se je zgodilo, nisem pričakoval ni� v sanjah.
Luči v dvorani so ugasnile, na platnu se je 
zarisal prvi prizor. Ni bilo treba čaka� dolgo 
in Bruce Lee je šel v akcijo. Skakal je, se obra-
čal ter z rokami in nogami tolkel po nas-
protnikih, da so kar frčali naokrog. Še preden 
so vsi negibno obležali, so začeli mladci 
okrog mene vstaja� in z glasnim ploskanjem 
slavi� zmago filmskega junaka. To se je 
potem ponovilo še večkrat. 
Ta prizor me živo spremlja še danes in me 
ovira pri vživljanju v �sto, kar vidim na te-
levizijskem ali računalniškem zaslonu. Še 
posebej pri tako resni stvari, kot je maša, ki 
mi poleg tega zaradi umanjkanja živega s�ka 
z občestvom, duhovnikom in sveto evha-
ris�jo deluje precej neresnično. Razlika med 
mašo v cerkvi in spletnim prenosom maše se 
mi zdi približno taka, kot če bi namesto žene 
poljubil njeno sliko na računalniškem zaslo-
nu.
Cenim trud duhovnikov, ki poskušajo v teh 
korona časih s spletnimi mašami ohranja� 
s�k s farani. Vesel sem tudi vsakega, ki mu 
prenosi maš pomagajo ohranja� s�k z 

Bogom. Mene pa vseeno bolj nagovarja mir 
planšarjev na bohinjskih planinah, ki včasih 
po več mesecev niso mogli k maši, vendar iz 
tega niso delali tragedije. Če ni mogoče, pač 
ni mogoče. Bog je dal in Bog je vzel, hvaljeno 
bodi ime Gospodovo. So pa vsako nedeljo 
napeto čakali, kdaj se bo oglasil zvon iz 
cerkve v dolini. Potem so sklenili roke in 
zmolili starodavno molitev: ... Moj angel va-
ruh, pojd za nas k maš, pros za nas, mol za 
nas, rec trikrat: Sanktus, sanktus, sanktus. 
Naj bodo vse te svete maše k' se bodo dons 
po celmu svetu brale, za nas darovane.

Čas epidemije je čas preizkušnje. Nekateri so 
zboleli, drugi ostali brez službe, tretji trpijo, 
ker morajo večere preživlja� z ženo in otroki, 
pri nas, ki hodimo v cerkev, pa je na pre-
izkušnji vera. Toda to ni nič posebnega. Še 
pred nekaj desetletji bolni in ostareli več let 
niso mogli v cerkev, ni� niso mogli spremlja� 
prenosa maše na radiu ali televiziji. Apostoli 
so doživeli Jezusovo križanje, svetniki vsako-
vrstno preganjanje, Ma� Terezija pa je skoraj 
pol stoletja živela v duhovni temi, v odso-
tnos� Boga in z občutkom, da jo Bog zavrača. 
Če se bo naša vera zamajala zato, ker ne mo-
remo (ne nočemo) mesec ali dva k maši, 
potem že prej ni bila na trdnih nogah.

Maša ali film?

Andrej Praznik

foto: DK Pictures
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Pred nami je praznik Jezusa, dobrega 
Pas�rja, ki pozna svoje ovce in da zanje svoje 
življenje. Jezus preko podobe dobrega 
Pas�rja kaže zgled vsem �s�m, ki stopamo 
na pot duhovniškega poklica, da bi v Njego-
vem imenu skrbeli za Njegova jagnjeta. Z 
diakonskim posvečenjem se bliža trenutek, 
ko bom tudi jaz povabljen dokončno odgo-
vori� na Jezusov klic: »Hodi za menoj!«
Diakon je poklican posnema� Jezusa najprej 
v njegovi drži služenja. Služenja v bogoslužju, 
oznanjevanju Božje besede in ljubezni. 
Seveda se mi postavi vprašanje, ali sem na to 
pripravljen. Je bilo pet let življenja v seme-
nišču in študija na teološki fakulte� dovolj? 
Je to res pot, ki ji želim podari� celotno živ-
ljenje? Sem tega vreden?
Nisem dovolj pripravljen in tudi pet let štu-
dija je premalo. Sam tega nisem zmožen, kaj 
šele vreden. Vendar ostaja obljuba Tistega, 
ki me je poklical, naj stopim na to pot, kjer 
sta gotovi le dve stvari: brez Njega ne more-
mo stori� ničesar, a z Njim lahko storimo vse. 
Pripravo na duhovniški poklic bi lahko pri-
merjal s pripravo na poroko. Kakor se mlad 
par pripravlja na skupno življenje v svetem 
zakonu, se bogoslovec v odnosu z Jezusom in 

sobra� pripravlja na duhovniški poklic. 
Priprava tako postane pot, na kateri se 
človek najprej uči hodi�, zaupa�, ljubi�. Pot 
te spreminja in se z vstopom v stan ne konča, 
kvečjemu dobro začne. Kot mladi par, ki 
vstopa v zakon, tudi sam ne vem, kaj me čaka 
ob posvečenju v diakona. Čeprav so me na 
fakulte� naučili, kaj pomeni bi� diakon, pa to 
služenje ostaja skrivnost, ostaja odprto živ-
ljenje, ki ga morem le spreje�. Zahteva za-
upanje, prepus�tev Njemu, ki me je v to po-
klical. 
Odločitev za tako življenje bi se lahko zdela 
nesmiselna. In tudi je, če je ne gledamo z 
očmi Njega, ki pravi: »Kdor namreč hoče 
reši� svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa 
izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi 
evangelija, ga bo rešil.« Jezus s svojim klicem 
obljublja življenje. On je dobri Pas�r, ki po-
zna svoje ovce in ve, kaj je zanje najbolje. Ko 
nekoga kliče v duhovniški poklic in drugega v 
poklic moža in očeta, ve, kaj dela. Kdor se 
pus� na svoji življenjski po� vodi� dobremu 
pas�rju in mu zaupa, zanj je še tako negotova 
pot kot jasna steza. 
»Gospod je moj pas�r, nič mi ne manjka ...«

Hodi za menoj!

Peter Čemažar

AKTUALNO



Podružnična cerkev v Goropekah je posvečena 

sv. Janezu Krstniku. Letos teče že 46. leto, odkar 

zanjo skrbita ključarja Matevž Treven in Mar�n 

Frelih. Mar�n je sprejel imenovanje za ključarja 

30. 8. 1974, za časa župnika g. Pavla Kržišnika, 

dekret pa mu je izdal škof Stanislav Lenič. Gospa 

Jožefa Žakelj, ki je z družino živela v mežnariji v 

neposredni bližini, pa je skoraj do svoje smr� 

opravljala službo mežnarice. Skrbela je za cerkev, 

okolico in zvonjenje. Po njeni smr� je to poslan-

stvo prevzela ga. Marica Žakelj. 

Cerkev je bila leta 1974, ko sta jo sprejela nova 

ključarja, v slabem stanju. Obnova je v nasled-

njih desetletjih potekala v treh delih ob dobrem 

sodelovanju z vsemi duhovniki.

1975–1980 so menjali ostrešje in na novo 

prekrili streho. Na zvoniku so v celo� popravili 

fasado, na ladji cerkve pa delno. Streho na 

zvoniku so zašči�li s pločevino, v mežnariji pa so 

priklopili trifazni električni tok. 

V le�h 1980–1983 so morali zaradi slabe kvalite-

te opeke na strehi ponovno zamenja� kri�no. 

Hkra� so naredili prezračevalni kanal okrog 

cerkve, izolirali tla in položili nov tlak v cerkvi. Za 

praznovanje 250-letnice posve�tve leta 1983 so 

v cerkvi na novo uredili elektroinštalacije, uredili 

razsvetljavo, obnovili stene z baročnimi orna-

men�, stekleni lestenec ter v celo� prepleskali 

notranjost. Veliko delo je bila celostna obnova 

baročnega oltarja. Tako je sve�šče zažarelo v vsej 

svoji lepo�. Kasneje so uredili tudi električno 

zvonjenje. 

V le�h 2003–2005 je bilo potrebno ojača� ce-

loten temelj okrog cerkve in celotno steno v 

prezbiteriju od vrha do tal. Istočasno so prenovili 

celotno fasado in prebelili zvonik ter uredili 

okolico. Že tretjič pa so v celo� zamenjali kri�no 

na strehi ladje in zvonika. Hkra� je zvonik prido-

bil tudi nove lesene stopnice. 

Povezanost skupnos�, ki sodi pod podružnico na 

Goropekah (Goropeke, Opale, Brekovice, Sovra, 

Ravne, Izgorje, del Račeve in del Žirovskega Vr-

ha), se vedno izkaže v skrbi za sve�šče. Pri vseh 

delih so pomagali (in ob vsakoletnih žegnanjih še 

zmeraj) vsi sovaščani, znanci in prijatelji. Ključar-

ja se iskreno zahvaljujeta vsem. V prihodnos� si 

želijo, da bi restavrirali še zunanjo fresko sv. 

Krištofa in stranska oltarja v cerkvi.

Gospa Marica Žakelj je leta 2015 na prošnjo 

župnika Igorja Jereba prevzela skrb za urejenost 

cerkve in zvonjenje. Delo ji je bilo poznano, saj je 

že nad 20 let prejšnji mežnarici Jožefi pomagala 

čis�� cerkev. Sedaj skrbi za čiščenje, zvonjenje, 

prezračevanje cerkve in mežnarije, turistom od-

pira cerkev za ogled, pripravi vse za obrede in sv. 

maše. Za žegnanje, junija in septembra, s pomo-

čjo vaščanov temeljito očis� cerkev in okolico. 

Cerkev domiselno okrasita sestri Anka in Cilka. 

Če kdaj ne moreta, okrasi Marica s pomočjo so-

sed. Rože naberejo po vrtovih.

Obiskovalci maš vedno pohvalijo urejenost cer-

kve. Slovesnim mašam sledi pogos�tev s prije-

tnim druženjem. Za to vsakič prijazno in zelo go-

stoljubno poskrbijo prizadevne goropeške go-

spodinje. Z župnikom g. Andrejem zelo dobro 

sodeluje in se mu zahvaljuje za pomoč in 

nasvete. Svoje delo gospa Marica opravlja z ve-

seljem in prosi Boga za zdravje, da bo lahko še 

naprej vršila svoje poslanstvo. 
Bogu hvala za vse te naše prizadevne župljane, ki 
s svojo pripravljenostjo tako velikodušno, v Božjo 
čast, skrbijo za to sve�šče.

ŽIVA CERKEV

Skrbniki cerkve na Goropekah

Anica Kumer

Slika: z leve proti desni: žpk Janez Šilar, 
Matevž Treven, arhidiakon Melhior Golob, 
Martin Frelih, kpl Jože Tori - ob 250-letnici 
posvetitve cerkve leta 1983. Foto: osebni arhiv
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