
sv. Martina
G L A S

Sveti Duh, moj življenjski sopotnik

MAJ  2021

Franjo Kopač: Poprtnik

NEDELJSKE
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PRI ZNAMENJIH

kapelica pri Micn’k

kapelica pri Novohišarju
Opale

2. maj ob 15h

9. maj ob 15h

23. maj ob 15h

30. maj ob 15h

16. maj ob 15h

Nova vas

kapelica pri Kržetu
Žirovski Vrh

znamenje pri Pelehanu

znamenje pri Pečelinu

Mrzli Vrh

Brekovice

župnik Andrej

Čeprav vsi dobro vemo, da so binkoš� tretji največji 

krščanski praznik, dos�krat ne vemo, kaj bi »počeli« s Sve-

�m Duhom v svojem življenju. Tretja Božja oseba je tako ze-

lo našemu v materialnem svetu zasidranem živ-oddaljena 

ljenju, da ga preprosto ne razumemo. Čeprav vemo, da je 

Sve� Duh pravi Bog kot Bog Oče in Jezus Kristus, našim 

predstavam ni blizu.

A prav Jezus nam je ob vnebohodu zagotovil, da bo ostal z 

nami vse dni do konca sveta. V ta namen vsakemu od nas 

pošilja svojega Svetega Duha, da nam je svetovalec in po-

močnik v naših vsakdanjih življenjskih situacijah. Seveda ga 

moramo v svoj vsakdan svobodno spreje�.

Kako nam Sve� Duh lahko konkretno pomaga v naših ži-

vljenjskih situacijah preko svojih glavnih darov? Znanost 

nam v življenju pove, kaj je možno, MODROST pa, kaj prav 

in pravično. UMNOST nam pomaga globlje doume� pomen 

naše vere za zemeljsko in večno življenje. Dar (NA)SVETA 

nam omogoča, da v življenju izberemo pravo pot in znamo 

svetova� tudi drugim. MOČ nam pomaga premaga� ovire 

v našem življenju (tudi takrat, ko se nam zdijo neprema-

gljive), VEDNOST pa je �sta, ki nam prišepetava, kaj mora-

mo naredi� in kaj opus��. Dar POBOŽNOSTI nam pomaga, 

da v življenju postajamo vedno bolj podobni Bogu. STRAH 

BOŽJI pa nam pomaga ohranja� spoštljiv odnos do Boga in 

ljudi. Tako Sve� Duh na konkreten način posega v naše živ-

ljenje, le če ga želimo spreje� in posluša�.

Povabimo letos v pripravi na binkoš� Svetega Duha, da bo 

naš varni sopotnik na življenjski po�!



Glava je polna v�sov iztekajočega se dne in 
roke samodejno pomivajo še zadnjo posodo. 
Zvok tekoče vode pomirja in misli se počasi 
razvrščajo po predalčkih. Ne da bi se sploh 
zavedala, primem kuhinjsko krpo in začnem 
brisa� krožnik za krožnikom. Počasi predelu-
jem dopoldanske pogovore v službi, v zavest 
mi vedno znova prihaja nesramen in predr-
zen voznik na po� domov. Zdi se mi, da sva 
bila z možem nekaj dogovorjena, pa se sploh 
ne morem spomni� kaj, in najmlajši sem 
obljubila, da poiščem dokumente, ki jih rabi 
za vpis … Evo, spet ta nesramen voznik, ki mi 
je izsilil prednost in me z roko pošiljal nekam! 
Pri�sk mi narašča, nočem več misli� nanj. Da 
ne bom pozabila, jutri moram v lekarno in 
napisa� je treba še seznam za trgovino. Joj, 
pralnega stroja nisem priklopila … In spet mi 
misli preplavi neotesan voznik. Postajam 
vedno bolj jezna nanj, nase, na vse skupaj …
Ležim v postelji, pogled mi počiva na Marijini 
podobi z malim spečim Jezusom v naročju. 
Bežita pred Herodovim preganjanjem. Njen 
mladi obraz je lep in spokojen. Tudi na begu 
je njen obraz poln miline.
Marija, kaj te res ni bilo nikoli strah, nisi bila 
nikoli jezna, naveličana, slabe volje? Ali � Jo-
žef ni šel nikoli na živce? Vsaj malo? Res ne? 
In Jezus, verjetno se ni vedno obnašal tako, 
kot si si � želela? Vsaj to vemo, da je šel v 

templju malo po svoje. Z Jožefom sta morala 
cel dan hodi� nazaj, da sta ga našla. Sta bila 
jezna ali pošteno prestrašena? Mislim, da ja. 
Vsaka mama bi bila. Zakaj te vedno upoda-
bljajo tako odmaknjeno od realnega življe-
nja, kot napol duhovno bitje, ki skoraj lebdi 
nad tlemi in se ga ne dotakne nič umazane-
ga? A vendar si bila človek, ženska, iz krvi in 
mesa. Odločna in pogumna.  Polna življenja,  
polna veselja do življenja, ker bi sicer ne 
sprejela Božje ponudbe. Tvoj smeh je razve-
seljeval Jožefa in mali Jezus se je rad s�skal v 
tvojem naročju. Kot vsak otrok te je božal z 
umazanimi ročicami, s katerimi je prej razi-
skoval svet. Tudi � si pomivala posodo in prav 
tako se � je verjetno kakšna večerja ponesre-
čila. Prav tako si zvečer čakala, da se bo vse 
umirilo in boš imela nekaj trenutkov samo 
zase. Bila si tako podobna vsem mamam in 
ženam tega sveta, a hkra� tako drugačna.
Žive� v nenehnem zavedanju Božje prisot-
nos�, mu izroča� vsako sekundo dneva in ga 
slavi� z vsakim dihom. To si znala samo �. O, 
Marija, pomagaj mi, prosim, da bom znala 
ljubeče pomi� posodo, da bom zmogla mo-
li� tudi za nesramnega voznika in da bom z 
večjim zaupanjem prepuščala Bogu vse svo-
je skrbi. 
Ma� Marija, prosi za nas!

AKTUALNO 2

Urška Jesenko

O, Marija!



3 AKTUALNO

Pred dobrega pol leta je našo župnijsko cer-
kev krasila čreda ovac, bolje rečeno majhnih 
jagenjčkov. Bile so si zelo podobne, a prav 
vsaka edinstvena, s svojim imenom. Simbo-
lizirale so naše prvoobhajance. Vsak izmed 
njih je bil poklican v življenje po imenu in 
povabljen, da sledi Dobremu pas�rju, ki ga je 
�stega dne prvikrat sprejel pod podobo 
kruha. Dobri pas�r jih je nagovarjal izza ol-
tarja in upal, da si bodo zapomnile njegov 
glas in mu sledile. Po pol leta se je čredica 
zmanjšala, čeprav si je bila takrat edina, da 
svojega Pas�rja ne bo nikoli zapus�la.
Res je tudi, da � »jagenjčki« na tem svetu 
niso sami. Vsak pripada najprej svoji družini 
in če družina posluša in sliši glas Dobrega pa-
s�rja, ga bo slišal tudi jagenjček. Starši se ve-
likokrat premalo zavedamo, da nas otroci v 
izbiri »pas�rjev« popolnoma posnemajo. To 
je nekaj normalnega in hkra� velika odgovor-
nost za nas, da se trudimo v vsakdanjem živ-
ljenju prepoznava� in sledi� glasu Dobrega 
pas�rja. 
Zakaj ljudje mimogrede pozabimo na do-
broto in ljubezen? Prav to nam Dobri pas�r 
obljublja in daje. Srečo, veselje, zadovoljstvo, 
mir in brezpogojno ljubezen. Še več, podarja 
nam celo svoje življenje. Mi si pa zraven tega 
želimo še vse ostalo. Pravzaprav si želimo, da 
bi nam te darove prinesli slava, bogastvo, 
pomembnost, denar. In ni malo »krivih Pa-

s�rjev«, ki nam to za malo truda tudi oblju-
bljajo.
Če pogledamo življenjski slog povprečnega 
zahodnjaka, gre v smeri reka: »Jej, pij, uživaj 
in bodi dobre volje!« Slepimo se, da nam bo 
potrošništvo in uživaštvo prineslo srečo, po 
kateri vsi hrepenimo. A če odpremo Sveto 
pismo, knjigo vseh knjig, dobimo v Mateje-
vem evangeliju jasen odgovor: »Ne skrbite 
za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste 
pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni 
življenje več kot jed in telo več kot obleka?«
Bi� »ovca« pomeni tudi, da nagonsko slediš 
čredi, ki gre za pas�rjem, in se o tem, kdo je 
ta pas�r, ne sprašuješ. Kaj pa, če je ta pas�r v 
resnici volk, preoblečen v ovčjo dlako? Kaj, 
če sledim samo najemniku, ki mu za ovco, ko 
pride volk, ni več mar? Vse premalokrat se 
ustavim in vprašam: »Komu sledim? Komu 
zaupam? Najemniku ali pas�rju?«
Zelo me je nagovorila Iskrica za mame in 
očete v aprilski številki Naše družine. Vabi 
nas, da v besedilo o dobrem pas�rju, kjer je 
omenjena ovca, vstavimo svoje ime. Tako se 
svetopisemska vrs�ca prebere: »Jaz sem do-
bri pas�r in poznam Andrejo in Andreja po-
zna mene, kakor Oče pozna mene in jaz po-
znam Očeta. Svoje življenje dam za Andre-
jo.«
Imam lahko še boljšega Pas�rja?

Biti „ovca“

Andreja Žakelj

Foto: Foto Viktor
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V naših, človeških očeh se pojem  pravičnos�
uporablja predvsem v odnosu do poštene 
delitve dobrin in kot »lastnost človeka, ki pri 
presojanju oz. vrednotenju upošteva resnico 
in dejstva« (cit. Slovar slovenskega knjižnega 
jezika). Otrokom pomeni pravičnost pošte-
nje pri deljenju (npr. sladkarij), šolarjem po-
šteno in do vseh enako merilo pri ocenjeva-
nju znanja, zaposlenim pošteno in primer-
ljivo plačilo za primerljivo delo, starejšim pa 
(dandanes) pošten dostop do potrebnih 
storitev pomoči ali pošteno »penzijo« glede 
na delovno dobo in delo. Pravičnost je zato 
povezana z , s . In to resnico  �s�m, kar je prav
ne s kakršnokoli resnico, temveč s �sto, ki jo 
imamo nekje globoko v sebi vsi za merilo! Eni 
ji rečemo vest, pri drugih ima drugačna ime-
na, vsem pa je skupno, da je ENA in enopo-
menska!

Ta pravičnost in pravica pa sta v svojem naj-
globljem pomenu najbližje pojmu, ki ga kri-
stjani poznamo pod imenom Božja pravi-
čnost! Zanimivo, da ob tem običajno najprej 
pomislimo na Boga kot pravičnega sodnika, 
ki hudo kaznuje in dobro plačuje. Tako so nas 
učili doma, pri verouku … To seveda drži, a 
Bog je predvsem in najprej dobri in pravični 
Oče. Krščanska pravičnost, ki je tudi ena od 
glavnih krščanskih krepos�, se zavzema za 

to, da naj bi ljudje dobili, kar jim gre glede na 
pravice, dejanja, prestopke. Kot taka je tudi 
del pravnega reda zahodnega sveta. 
In v duhu te iste pravičnos� smo dolžni da� 
tudi Bogu, kar mu pripada: češčenje in svojo 
ljubezen (»dolžno čast in hvalo«). Zato je kr-
ščanski pogled na pravico in pravičnost 
zmeraj povezan z ljubeznijo, Božjo ljubezni-
jo. Saj nas tudi »Bog ni ustvaril po pravično-
s�, ampak iz čiste ljubezni« (cit. Anton Stres).
Pravičnost v Božjih očeh in svetopisemski 
razlagi je povsem jasna: pravičen je, kdor v 
polnos� izvršuje Božjo voljo. Za koga v 
Svetem pismu lahko preberemo, da je bil 
pravičen? Noe, Janez Krstnik, starec Simeon, 
rimski stotnik Kornelij in še prav posebej sv. 
Jožef. To so možje, ki so izrecno omenjeni kot 
pravični in bogaboječi, t. j. �s�, ki spolnjujejo 
Božjo voljo, čeprav jim je morda nejasna, 
nerazumljiva ali, človeško gledano, »nora« in 
nepravična (kot npr. pri sv. Jožefu).
Enega najlepših zgledov Božje pravičnos� pa 
imamo v naši majniški kraljici, Mariji. Ne 
kličemo je v Lavretanskih litanijah zastonj 
Podoba Pravice! Marija je dobesedno en ve-
lik »paket« vseh mogočih izrazov in oblik pra-
vičnos�, skozi katere je s svojimi odločitvami 
in življenjem udejanjala Božji načrt zanjo in 
vse človeštvo. Poslušala je Boga in brez pre-
računljivega presojanja delala, kar je prav, ne 
kar je bilo lažje, bolj dobičkonosno ali čast 
vzbujajoče. Delala je brez nepotrebnih 
dvomov, 'jamranja', preverjanja boljših mo-
žnos�, brez sodb in obsojanja.
Spomnimo se v tem lepem mesecu nanjo in 
skušajmo dela� in žive� na katerega od malo 
prej našte�h načinov. In tako bomo morda, 
kot je napovedal prerok Izaija, »spremenili 
kakšno puščavo (npr. medčloveških odnosov, 
nerazumevanja, jeze, laži …) v vrt in se bodo 
med nas naselili mir, varnost in počitek na 
veke« (Iz 36, 15–20).

Pravičnost in Podoba Pravice

Vili Eržen

foto: DK Pictures



Ker se epidemiološko stanje spreminja, so veljavna vsakotedenska oznanila.
00

Vsako sredo ob 18   molitvena ura pred Najsvetejšim;
30 

ź 3. maj  ob 19   redakcija Glasa sv. Mar�na;
00 

ź 4. maj ob 19   na Ledinici gasilska sveta maša;
30

ź 5. maj  ob 20    Mlajša zakonska skupina;
ź 7. maj  dopoldne  obisk bolnikov in starejših po domovih;

00 
ź 8. maj  ob 18   srečanje oratorijskih animatorjev po zoom-u;

30 
ź 10. maj ob 19   redna seja ŽPS;

00
ź 13. maj ob 20    Starejša zakonska skupina;

00 
ź 15. maj  ob 19   srečanje SKVO po zoom-u;

30
ź    ob 20    Najmlajša zakonska skupina;
ź 16. maj pri vseh sve�h mašah mesečni »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;

00
ź 17. maj  ob 20    Mešana zakonska skupina;

30
ź 19. maj  ob 20    Četrta zakonska skupina;

00 
ź 20. maj  ob 20   priprava na krst;
ź 23. maj    krstna nedelja;

30
ź 24. maj  ob 19    Svetopisemska skupina;

30 
ź 30. maj  ob 10   na Breznici sveta maša ob godu sv. Kancijana;
ź     zaključek skavtskega leta.

5 OZNANILA

Dogodki v maju

V aprilu sta 
z zakramentom svetega krsta 
postala Božja otroka

Družinama iskreno čes�tamo
in želimo obilo Božjega blagoslova!

Sofia Jankovec, Par�zanska cesta;
Rok Košir, Par�zanska cesta.

Konec marca in v aprilu so se
od nas poslovili

Domačim izrekamo iskreno sožalje
in naj bo Bog vaša tolažba!

 Hela Likar, roj. Gril, Pot v Skale;
Danica Jožefa Bogataj, roj. Košir, Logaš. c.;
Viktor Frlic, Kosovelova ulica;
Franc Čadež, Čevljarska ulica;
Stanislav Mrlak, Jobstova cesta.

00Slovesnost bo predvidoma v nedeljo, 13. junija, ob 10 . Sestanek za starše 
00prvoobhajancev bo v četrtek, 6. maja, ob 20  v župnijski cerkvi. 

Prvoobhajance in njihove družine priporočamo v molitev!

Tri dni pred praznikom Gospodovega vne-
bohoda, ob koncu velikonočnega časa, ob-
hajamo prošnje dneve. To so dnevi, ko ver-
niki prosimo za blagoslov rodovitnos� polj, 
za blagoslov vsakega drugega človeškega 
dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za 
primerno vreme in dobro le�no.
      

Tudi pri nas se bomo vsakokrat zbrali pri eni 
od podružnic:

00
ź 10. maj  ob 8   Dobračeva

00
  ob 19   Goropeke

00
ź 11. maj  ob 19   Breznica

00
ź 12. maj  ob 19   Ledinica

PROŠNJI DNEVI

SLOVESNOST  PRVEGA  SVETEGA  OBHAJILA
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3

 

PONEDELJEK

 

1900

 

+ Jakob in Angela Uršič

 

+ Valen�n Pagon, obl.

 
sv. Filip in Jakob ml., 
apostola

 

4

 

TOREK

 

1900 LEDINICA

 

za žive in pokojne gasilce; + Stanko in Ema 
Pivk ter Končarjevi in Amalija Baznik

 
sv. Florjan, mučenec, 
zavetnik gasilcev

 

5

 

SREDA

 
1900 

 

+ Mirko Burnik; v zahvalo (TJ)

 

sv. Gotard, menih

 

6

  

ČETRTEK

 
700 

 

+ Jože Praznik

 

+ Franc Okršlar

 
sv. Dominik Savio, 

 

dijak, zavet. ministran.

 

7

 

PETEK

 1900 

  

+ Viktor Frlic, 30. dan; + Slavka Šubic, god

 

+ Slavka Žakelj in Urbanovi iz Rakulka

 

za pogum in Božje varstvo

 sv. Gizela, opa�nja

 

8

 

SOBOTA

 
800

 

+ Marica Albreht; + Marjan Peternel

 
Obletnica posve�tve 
ljubljanske stolnice

 

9

 

NEDELJA

 

700

 

800

 

900

 

1000 

 

+ starši Kurbus

 

za župljane

 

+ Bojan in Drago Štremfelj 

 

+ Franc Čadež, 30. dan; + Janez Kacin

 

+ Venčeslav Strlič; + Cunkovi 

 

6. VELIKONOČNA

 

NEDELJA –

  

NEDELJA TURIZMA

 

10
 

PONEDELJEK

 800 DOBRAČ.

 
 

1900 GOROPE.

 

za odvrnitev hude ure

 

+ Ma�ja Zajc

 

za blagoslov polja (Gorop.); po namenu (A)
  

Prvi prošnji dan

 

sv. Job, svetopisemski 
mož 

 

11
 

TOREK

 
1900 BREZNI.

 
za odvrnitev hude ure; po namenu (A)

 
Drugi prošnji dan

 

sv. Pankracij, mučenec
 

12
 

SREDA

 
1900 LEDINICA

 za odvrnitev hude ure (Selo)
 

+ Neža, Lojze in vsi Cigale
 Tretji prošnji dan

 

13
 

ČETRTEK

 
800

 

1900
 v zahvalo (A)

 

+ Franc Oblak (Čevljarska), obl.
 

+ Petra Eniko, roj. dan 
 

GOSPODOV
 

VNEBOHOD
 

14
 

PETEK
 1900

 + Izidor Demšar, god
 

za zdravje v družini in srečno vožnjo
 sv. Bonifacij, mučenec

 

15
 

SOBOTA
 800  

 
+ Janez Bekš, god; + Tone Šturm

 
sv. Izidor, kmet

 

16
 

NEDELJA
 

700
 

800
 

900
 

1000
 

v zahvalo (FK)
 

za župljane
 

+ Jakob Frelih, obl. 
 

+ Homcovi; + Janez Poljanšek (Čevlja. ul. 4)
  

7. VELIKONOČNA
 

NEDELJA –
 

NEDELJA 
SREDSTEV DRUŽB. 

 

OBVEŠČANJA
 

17
 

PONEDELJEK
 1900  + Ladislav in Vida Kovačič

 

+ Franc in Ljudmila Okršlar 
sv. Jošt, puščavnik 

18 
TOREK

 700   + Francka Trček 

za blagoslov in zdravje v družini (B) 
sv. Janez I., papež in 
mučenec 

19 
SREDA 1900  + Stanislav Mrlak, 30. dan 

+ Veronika in Mar�n Čar; + Štucin 
sv. Krispin, redovnik 



MAŠNI NAMENI7

so darovane z udeležbo ljudstva (z varnostnimi omejitvami). Prosimo, da prihajate samo po-

polnoma zdravi, brez bolezenskih znakov ter upoštevate vsa varnostna navodila NIJZ. Za udeležbo 

se morate vsak ponedeljek vnaprej VSI OBVEZNO PREDHODNO PRIJAVITI po telefonu ali 

elektronski poš� župniku. Tis�, ki ne boste prijavljeni, se svete maše ne boste mogli udeleži�. 

NEDELJSKE SVETE MAŠE

20 
ČETRTEK 700  

+ Vida, Anton in Roman Mlinar 

po namenu (A) 
sv. Bernardin Sienski, 
duhovnik 

21 
PETEK 1900  + Julijana in Jožef Modic, obl. 

+ Vinko in Luka Strel 
sv. Timotej, diakon in 
mučenec 

22 
SOBOTA 

800   
 

+ Alojz in Terezija Pišlar 

za odvrnitev nesreč (Selo) sv. Emil, mučenec 

23 
NEDELJA 

700 

 

800 

900 

1000  

+ Marica Albreht 

+ Franc in Marija Bogataj ter Bolkovi 

za župljane 

za zdravje in srečo v družini (K)  

+ O�lija Berlec (Breko.), obl. 
 v zahvalo (V)             

 

BINKOŠTI –  

PRAZNIK 

SVETEGA DUHA 

24 
PONEDELJEK

 1900  
+ Milka Žakelj (Novovaška), obl. 

+ Marjan Kristan in sinova ter starši 

Šifrer in Kristan; po namenu (C) 

Marija, Pomočnica 

kristjanov – 

Marija Pomagaj 

25 
TOREK

 700  v zahvalo za življenje; + Cilka Ručigaj sv. Urban I., papež 

26 
SREDA

 1900 + Janez Kavčič, obl.; + Manica Dolinar
 

sv. Filip Neri, duhovnik
 

27
 

ČETRTEK
 700 

 

+ Francka Trček, po namenu (A)
 bl. Alojzij Grozde, 

mučenec
 

28
 

PETEK
 

1900 
 

+ Mravljetovi (Žirovski Vrh 22)
 

+ Danica Bogataj
 sv. German Pariški, škof

 

29
 

SOBOTA
 800  

 
+ Frančiška Peternel, roj. dan

 

+ Marjan Peternel
 sv. Maksim Emonski, 

škof
 

30
 

NEDELJA
 

700
 

800
 

900
 

1030
 

BREZNICA
 

+ Magdalena Pišljar, obl.
 

za župljane
 

+ Marija in Vinko Logar 
 

+ Strelovi; + Janez, Stane in
 

Miran Kavčič, obl. 
 

NEDELJA
 

SVETE TROJICE
 

 
 

sv. Kancijan, mučenec
  

SVETO SPOVED MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 

lahko opravite v nedeljo med sve�mi 
mašami ali pa se zanjo po telefonu 
osebno dogovorite z župnikom.

00 45
Vsako sredo med 18  in 18 , bo v 
cerkvi molitvena ura pred izpostavlje-
nim Najsvetejšim.



8OZNANILA

ŠMARNIČNA POBOŽNOST v naši župniji

00
ź 2. maj  ob 15 : kapelica pri Novohišarju v Opalah;

00
ź 4. maj  ob 19 : križ na Žirku;

00
ź 6. maj  ob 19 :  križ pod cerkvijo na Ledinici;

00
ź 8. maj  ob 19 :  križ na Zabrežniku (pri Boštjanu Stanoniku);

00
ź 9. maj  ob 15 :  kapelica pr' Mic'nk v Novi vasi;

00
ź 10. maj  ob 19 :  kapelica na Selu;

00
ź 11. maj  ob 19 :  kapelica pri stari šoli v Žireh;

00
ź 12. maj  ob 19 :  kapelica pri Mačku na Dobračevi;

00
ź 15. maj  ob 19 :  cerkev na Breznici;

00
ź 16. maj  ob 15 :  kapelica sv. patra Pija v Žirovskem Vrhu;

00
ź 18. maj  ob 19 :  cerkev na Dobračevi;

00
ź 20. maj  ob 19 :  Mar�novo znamenje v Goropekah;

00
ź 22. maj  ob 19 :  cerkev na Ledinici;

00
ź 23. maj  ob 15 :  znamenje pri Pelehanu v Mrzlem Vrhu;

00
ź 25. maj  ob 19 :  Majn'kovo znamenje na Dobračevi;

00
ź 27. maj  ob 19 :  cerkev v Goropekah;

00
ź 29. maj  ob 19 :  znamenje pri Retečanu na Ledinici;

00
ź 30. maj  ob 15 :  znamenje pri Pečelinu v Brekovicah.

Če bodo epidemiološke razmere dopuščale (drugače bodo Šmarnice vsak večer v župnijski 
00 00cerkvi ob 19 ). Od ponedeljka do sobote bodo Šmarnice vsak dan ob 19 . Ob ponedeljkih, 

sredah in petkih bodo Šmarnice v župnijski cerkvi, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah pa  
pri različnih znamenjih, kapelicah in podružnicah:

Prav vsi župljani (ne le otroci!) lepo povabljeni k šmarničnim pobožnos�m!

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 600 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; kaplan Anže Cunk: 040 612 109

Uradne ure župnijske pisarne so vsak torek od  in vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰.16⁰⁰ do 17³⁰

KRSTI OSEBNA MOLITEV

DELAVNIŠKE SVETE MAŠE

Maš med tednom se lahko udeleži največ 30 
posameznikov oziroma družin.

so možni v družinskem krogu. Potrebna je 
predhodna prijava in dogovor po telefonu ali 
elektronski poš�.

Župnijska cerkev je za osebno molitev odprta 
00 00

vsako nedeljo od 11  do 18 .

Vaše DAROVE za vzdrževanje župnije namesto 
»pušce« lahko oddate v nabiralnik v župnijski 
cerkvi ali nakažete na TRR Župnije Žiri: SI56 
0700 0000 0846 221 (pripis: dar za cerkev). Bog 
vam povrni!



»Gospod Jezus je bil vzet v nebo. Učenci pa 
so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi 
in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih 
spremljala.«
Letošnja Božja beseda ob Gospodovem vne-
bohodu je polna znamenj. Med drugim 
izvemo, da bodo �s�, ki bodo verovali v 
Gospoda, izganjali hude duhove, govorili 
nove jezike, kače dvigali s tal, strup jim ne bo 
škodoval, ozdravljali bodo bolnike.
Ko Božja beseda govori o čudežih, je treba 
bi� vedno previden. Sam Gospod Jezus nas 
opozarja, da smo ljudje nagnjeni k temu, da 
bi verovali samo zaradi znamenj, ki se nam 
dogajajo. V Lukovem evangeliju Jezus na pri-
mer razočarano ugotavlja, da je ta rod po-
kvarjen, ker išče samo znamenja in čudeže, a 
prav zato opozarja: »Ne bo dano znamenje 
razen Jonovega znamenja« (Jonovo zname-
nje je Njegovo vstajenje od mrtvih. Lk 11,29). 
Če se ne mo�m, sem o tem že kdaj pisal, 
ampak nič ne bo narobe, če zopet ponovimo. 
Ljudje smo nagnjeni k temu, da se z Bogom 
igramo trgovino. Jaz tebi molitev, � meni 
milost. Jaz tebi mašo, � mojega dedka spravi 
v nebesa. Jaz tebi svečko, � meni ozdravitev. 
In tako naprej.
Skratka, z Bogom radi ravnamo kot s kakšnim 
delodajalcem: delamo in nekaj zaslužimo, in 
upravičeno pričakujemo, da nam zaslužek 
delodajalec povrne v obliki denarja.
Sicer to ni napačna podoba Boga. Nekaj je 
tudi na tem, saj Gospod Jezus sam priporoča, 
naj se imamo za služabnike eden drugemu in 
predvsem Bogu: »Ko naredite vse, kar vam je 
bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabni-
ki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni nare-
di�‹« (Lk 17,10).
Težava nastopi takrat, ko se nam v življenju kaj 
zatakne, ali pa takrat, ko nam gre zelo dobro. 
In na to, kako doživljamo ta življenjska 
ekstrema, zelo vpliva prav naša podoba Boga.
Pogosto imamo Boga za nekakšnega veletr-
govca ali pa delodajalca, kot da smo v delo-
vnem razmerju z Njim. In ko nam gre dobro, 

se odločimo, da Ga ne rabimo več ali pa od 
Njega pričakujemo boljšo ponudbo, se pravi, 
pričakujemo čudežna znamenja. Če pa nam 
ne gre prav dobro, pa zopet pričakujemo 
znamenja in poskušamo Boga pri tem malo 
podkupi�.
Zato moramo bi� pri teh stvareh previdni: 
čeprav nam Gospod Bog sam obljublja, da 
bodo nas vernike spremljala znamenja, se ta 
znamenja največkrat dogajajo na skritem.

Verna duša je sposobna opazi� Božja dejanja 
v svojem življenju, in nemalo izmed vas, ki to-
le berete, to dobro ve. Samo ne pogovarja-
mo se veliko o tem; ko pa se spus�m v pogo-
vor z vernimi kristjani, vedno znova najdem 
celo vrsto čudežev, ki se dogajajo v njihovih 
življenjih.
Ob Gospodovem vnebohodu torej obnovi-
mo našo vero in ne pričakujmo čudežev v 
zameno zanjo. Evangelij je namreč jasen: 
»Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala 
ta znamenja …«
Kot smo zapisali: ljudje smo nagnjeni k temu, 
da bi verovali samo zaradi znamenj. V resnici 
pa najprej sprejmemo vero, in le-to potem 
Bog potrjuje z znamenji. Če se osredotoča-
mo samo na znamenja, vere iz njih ne bo. Če 
pa bo vera na svojem mestu, bomo sposobni 
v naših življenjih prepoznava� tudi zname-
nja; v lepih in težkih trenutkih življenja. Vsak 
dan jih je polno!

9 GLEDATI - V IDETI

Jaz Bogu očenaš, On meni čudež

Gabriel
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Naslov je skrajšana znamenita Jobova izjava 
iz starozavezne modrostne  Ta Jobove knjige.
zahtevna knjiga razodeva tolikšno vsebinsko 
in oblikovno lepoto, da sodi med največje 
umetnine svetovne književnos�.
Obravnava problem trpljenja, predvsem 
skrivnostno vprašanje, od kod trpljenje in 
kakšen je smisel trpljenja. V pripovedi na-
stopajo tri glavne osebe: Job, bogat, pravi-
čen in bogaboječ nomadski knez, satan in 
Bog. Satan dvomi v pristnost Jobove drže, za-
to predlaga Bogu, naj Joba preizkusi.
Nad Joba je prišla velika nesreča. Izgubil je 
vse svoje otroke in veliko premoženje, povr-
hu pa še zdravje. Kako se je odzval?  

»Tedaj je Job vstal in si pretrgal svoja oblači-
la, si ostrigel glavo, padel na tla in molil. Go-
voril je: «Nag sem prišel iz materinega telesa 
in nag se vrnem tja. Gospod je dal, Gospod je 
vzel, naj bo hvaljeno ime Gospodovo!« (Job 
1,20–21).
Ko je bil Job v svoji nesreči v dvomih, osam-
ljen in hudo bolan, so prišli k njemu trije pri-
jatelji, da bi ga tolažili. Sedmi dan sedenja v 

�šini s prijatelji, »je Job odprl svoja usta in 
preklel svoj dan«. V začetku preizkušnje Job 
ni rekel nič žaljivega pro� Bogu. Zdi se, da ni 
zdržal pod težo dogodkov in se je notranje 
zlomil. Rekel je: 

»Naj izgine dan, ko sem se rodil,
in noč, ko so rekli: Deček je spočet! 
Tis� dan naj se spremeni v temo, 
in naj se ne meni Bog od zgoraj, 

naj ne sije nanj svetloba!« (Job 3,3–4) 
Joba je prevzel obup, iskal je razlago za pre-
izkušnjo, tožil, da ga je tudi Bog zapus�l. Upi-
ral se je besedam prijateljev, ki so trdili, da je 
vzrok preizkušnje njegova krivičnost, namen 
preizkušnje pa poravnava krivic, ki jih je sto-
ril. Sebe je imel za nedolžnega!
Sledi dialog med Bogom in Jobom. Sprva se 
Job še bori z Bogom tako, da mu namenja ža-
ljive in drzne besede, se pravda z njim. Ne 
sprejema, da je Bog dopus�l njegovo preizkuš-
njo. Predenj prenese vse svoje neurejene mi-
sli: negotovost, dvome, zapuščenost, potrtost, 
občutek manjvrednos�.
Bog Joba mirno posluša, nato pa ga zasuje z 
vprašanji, na katera nima odgovorov. Spozna, 
kako pomembno je v ponižnos� prepus�� se 
presenetljivi skrivnos� Boga.    
Preizkušnje so od nekdaj dejstvo v življenju 
ljudi. Ob branju Joba lahko razmislimo o se-
bi. Ali smo iskreni do svoje okolice in pred 
Bogom? Ali so naša ravnanja preračunljiva? 
Ali pričakujemo povračila za dobra dela, za 
ljubezen? Kako je z našo prizadetostjo, smo 
morda celo maščevalni? Smo pa tudi v ne-
varnos�, da se tako kot Job zapletemo v na-
prezanje razuma, domišljije, samoobtoževa-
nja. 
Š�ri stoletja kasneje je Bog v svoji nedoumlji-
vi skrivnos� preizkusil tudi svojega Sina. Ka-
ko nedoumljiva ljubezen! Jezusovo učlove-
čenje in življenje je preizkušnja, ki je dosegla 
svoj vrhunec na križu … živi Jezus je za verne 
perspek�va neke prihodnos�!

Gospod je dal, Gospod je vzel!

Bojan

Slika: Job v votlini. Gonzalo Carrasco, 1881.



Je svetost in doseganje le-te v našem vsak-

danjem življenju sploh mogoča? Kako in na 

kakšen način jo lahko prepoznavamo v naših 

življenjih? Svetniki niso le neki oddaljeni ljudje 

v preteklos�, ampak živijo tudi med nami. 

Vsak izmed njih je na njemu lasten način živel 

ta vidik naše vere. Pa se lahko za trenutek 

ustavimo samo pri nekaterih in bomo videli, 

da je temu res tako. Le poglejmo npr. apostole 

in kasneje mučence. Svetost je mogoče do-

seči ne le v posvečenem življenju (duhovniki, 

redovniki, redovnice, 

misijonarji), ampak v 

vsakem poklicu in 

stanu. Poglejmo 

samo številne kra-

lje in kraljice, raz-

ne zdravnike, pre-

proste poljedelce, 

vse do �s�h najmanj-

ših – mladih in otrok, pri 

katerih nesporno prepo-

znavamo hojo za Gospo-

dom. O tem smo razmišljali in 

se pogovarjali tudi pri mladinskih 

skupinah. In kje mladi vidimo svetost 

v vsakdanjem življenju? Tu je le nekaj 

odgovorov, ki nam dajo misli� in obenem 

vedno spreminja� naše življenje.

Svetost je povsod. Že samo življenje je Božji 

dar. Nikoli ne veš, kdaj se to življenje na zem-

lji zaključi.

Prav tako se lahko kaže pri uresničitvi naših 

molitev, malih čudežev, ki se nam dogajajo v 

vsakdanu, saj Gospod vedno skrbi za nas in 

nas varuje.

Svetost se kaže v preizkušnjah, lepih dogod-

kih, saj se vsaka stvar zgodi z določenim na-

menom in razlogom. Poleg tega pa jo do-

življamo v naših medsebojnih odnosih, med 

�s�mi, ki jih imamo najrajši ter seveda tudi v 

odnosih z našimi pokojnimi bra� in sestrami.

Svetost je dogajanje v vsakodnevnih prepro-

s�h stvareh, v skrbi za drugega in da drug po-

skrbi zame.

In kje opažamo svetost, kje se nam razodeva 

oziroma kje jo prepoznavamo?

Svetost se razodeva v dobrih delih, talen�h, 

znanju in sposobnos�h, ki jih uporabljamo in 

razvija-mo, pa ne zgolj zase, ampak v prid dru-

gega človeka. Svetost je tudi 

nesebično razdaja-

nje, žrtvovanje 

nečesa tvojega, 

pomoč sočloveku 

v s�ski. Predvsem 

pa odpuščanje, 

trud za izboljšanje 

ter delovanje v tem, za 

kar si poklican. Na kratko 

bi rekli, da prepoznavaš 

Božji glas in delaš po njem.

Vsak izmed nas je poklican, da 

vse, kar dela, dela z dobrim name-

nom in ljubeznijo, da tako ustvarjamo 

verigo ljubezni ter s tem delamo naš svet, 

našo vsakdanjost lepšo, boljšo in polno 

upanja, da je Gospod �s�, ki uravnava naše 

korake in jih vodi.
Tu je le nekaj odgovorov na naše razmišlja-
nje, a kot sem že rekel, vsak je poklican, da 
prepozna in živi svoj vidik svetos�. Kje pa jaz 
prepoznavam svetost in kako jo živim? To naj 
bo vprašanje, ki si ga lahko dnevno zasta-
vljamo, da bomo tako dosegli želeni cilj – 
večno življenje ter živeli skupaj z Gospodom, 
svetniki ter našimi dragimi rajnimi bra� in 
sestrami.
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Ideal svetosti v vsakdanjem življenju

kaplan Anže

AKTUALNO



Že od malega sva si želela posta� ministranta. 
Težava je bila le v tem, da sva se morala 
opogumi�. Večkrat  sva se pogovarjala o tem. 
Pri sv. maši sva opazovala, kako ministrirajo 
drugi ministran�. Ker nama je bilo všeč, sva tu-
di doma imela kdaj pa kdaj sv. mašo, pri kateri 
so sodelovali vsi člani naše družine (bralci, 
pevci, ministran�). Vedela sva tudi, da je za-
vetnik ministrantov sv. Dominik Savio, o kate-
rem sva že gledala risanko in brala strip. 
Zbrala sva korajžo in oba prvi teden septembra 
stopila skupaj z drugimi ministran� pred oltar. 
Takrat se je začelo najino ministrantsko priprav-
ništvo. Od blizu sva se srečala z vlogo ministran-
ta in spoznavala najine naloge. Naučila sva se, 
kako morava drža� vrčke, razgrni� pr�ček, 
spoznala sva 'čudne', nama neznane, besede, 
kot so korporal – pr�ček, na katerega položi 
duhovnik pateno in kelih, purifikatorij – pr�ček, 
s katerim duhovnik obriše kelih in pateno …
Prvič sva samostojno ministrirala enkrat pozi-
mi, ko ni bilo drugih ministrantov. Takrat sva 
imela kar malo treme, vendar se je vse dobro 
izšlo, saj sta nama bila v pomoč g. župnik in g. 
kaplan. 
V marcu sva bila sprejeta med ministrante prav 
na Marijin praznik. Njeno sve�njico ob 
praznikih in nedeljah, ko stopiva pred oltar, 
nosiva za vratom in se ji priporočava, da bi bila 
in ostala dobra in zvesta ministranta. Takrat sva 
dobila tudi ministrantski obleki in maske 
različnih barv. 
Pri ministriranju nama je najbolj všeč, ko 
umivava roke g. župniku ali g. kaplanu. Ko sva 
bila v klopi, nama je bila maša kdaj dolga, zdaj 
pa nama ni nikoli dolgčas. Rada se ude-
ležujeva svete maše in pri njej sodelujeva.                                                                                          

ŽIVA CERKEV

Mi ministranti!

Čeprav nas je koronavirus dodobra osamil in priklenil v naše domove, življenje v naši župniji teče 
dalje. Tako so se tudi novi ministran� na poseben način letos pripravljali na slovesen sprejem, ki 
smo ga imeli na praznik Gospodovega oznanjenja, 25. marca. Naj Ma� Marija na poseben način 
bdi nad njihovim življenjem in služenjem Gospodu.

Matevž in Krištof Peternel Tobija Pivk

Moj brat Timotej ministrira že nekaj časa, zato 
sem tudi jaz hotel posta� ministrant. Mami in 
a� sta bila vesela moje odločitve. Ju je pa malo 
skrbelo, kako bo, saj sem prej kar težko zdržal v 
klopi celo mašo. Prvič sem se kot bodoči mi-
nistrant udeležil svete maše na začetku septem-
bra. Vesel sem bil, ker je bil z mano tudi Timotej. 
Še najraje sem ministriral, ko je bila maša v 
kapeli, ker me ni nič zeblo.
Žal se potem dolgo časa nismo smeli udeleži� 
sve�h maš in smo jih spremljali le prek inter-
neta. Imel sem zvonček, da sem lahko sode-
loval.
V marcu, na Marijin praznik, smo bili spreje� 
trije novi ministran�. Od takrat naprej lahko pri 
maši sodelujem tako, da pri darovanju nosim k 
oltarju vodo, vino, hos�je in g. župniku oziroma 
g. kaplanu umivam roke. Najbolj mi je bilo všeč, 
ko sem lahko pozvonil pri vstopu v cerkev.
Rad prihajam ministrirat. Kot ministrant sedim 
spredaj in vidim, kaj se dogaja pri oltarju pa še 
pomagam lahko. Včasih mi je težko i� k maši in 
bi bil raje doma. Ministriram v sredo in nedeljo. 
Vesel sem, ker sem pri ministran�h srečal tudi 
sošolca Krištofa. Komaj čakam, da bo konec 
korone, da bomo lahko šli na izlet (Timotej mi je 
povedal, da so šli ministran� že večkrat skupaj 
na zabavne izlete).
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