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Papež, ki nam ne pusti spati

MAREC  2020

Andrej Praznik

13. marca pred sedmimi le� je bil za 266. papeža katoliške 
Cerkve izbran kardinal Jorge Mario Bergoglio, ki si je ob tej 
priložnos� nadel ime Frančišek. Zato vsako leto na nedeljo 
po tem datumu (letos bo to 15. marca) obhajamo papeško 
nedeljo.
Frančišek je papež, ki nam ne pus� spa�. Nekateri ne spijo 
od navdušenja, ki ga začu�jo ob vsaki njegovi besedi, 
nekateri ne spijo zato, ker jim nenehno zbuja slabo vest, ko 
nam daje za zgled reveže, nekateri pa ne morejo spa�, ker 
ob njegovih besedah in dejanjih ču�jo razočaranje. Ne 
glede na to, v katero skupino spadamo, nas papeška 
nedelja vabi k molitvi za papeža in Cerkev, da bi zmogla v 
teh zahtevnih časih zvesto hodi� po pravi po�. Ta pot 
namreč ni ne lahka ne udobna, v viharjih in trnju tega sveta 
pa je včasih tudi slabše vidna.

  
V NAŠI ŽUPNIJI

00
ź vsak petek ob 18
  v kapeli 
 Vodili ga bodo birmanci.

1. postna nedelja
 misijonska skupina

 
2. postna nedelja
 molitvena skupina

 

4. postna nedelja ob 19⁰⁰
svetopisemska skupina

 
5. postna nedelja ob 19⁰⁰

zakonske skupine
 

cvetna nedelja ob 15⁰⁰
skav� (v Goropekah)

 

3. postna nedelja
 župnijsko postno romanje

v Smlednik in okolico

V postnem času

00
ź ob nedeljah ob 18
  Vodile ga bodo  različne 
 župnijske skupine:

00
Odhod avtobusa ob 14 .

Prijavite se v župnijski pisarni.

KRIŽEV POT 



2AKTUALNO

Kvatre

Vili Eržen

Za kvatre danes večina ljudi verjetno ve edi-
no to, da obstajajo, da jih vidijo na cerkve-
nem koledarju. Kaj naj bi to bilo, zakaj in kdaj, 
pa večini ni (več) znano.
Rek, da se nekaj dogaja 'na vsake kvatre'  po-
meni, da se dogaja 'zelo poredko'. Ime samo 
pove, da se to dogaja š�rikrat na leto (iz lat. 
quartam: četrtletje). Qua�or tempora (lat.: 
š�rje časi) so bili posebni dnevi, v katerih se 
je Cerkev posvečala molitvi, postu in dobrim 
delom v zahvalo za Božjo dobroto. Kvatre so  
posebni postni dnevi v začetku vsakega od 
š�rih letnih časov. Tedni, v katerih se obhaja-
jo kvatre, se zato imenujejo kvatrni tedni. 
Običajno so bili � spokorni dnevi v kvatrnem 
tednu sreda, petek in sobota. Takrat je bil 
zapovedan post.
Pomladne kvatre, so namenjene pokori in 
spreobrnjenju. Začnejo se v prvem postnem 
tednu, po pepelnici. Poletne kvatre se za-
čnejo po binkoštni nedelji. Takrat Cerkev ves 
teden moli za blagoslov dela na polju in do-
bro le�no. Te kvatre so še posebej spoštovali 
na kme�h, kjer so bili v celo� odvisni od vre-
mena in sadov zemlje. Ob jesenskih kvatrah 
(sredi septembra, po prazniku povišanja sv. 
Križa) se je molilo in pos�lo v priprošnjo za 
mlade, za njihovo krščansko rast in za nove 
duhovne poklice. Tis�, ki so se že odločili za 
posvečeno življenje, takrat molijo za mlade, 
ki še niso sprejeli takšne odločitve, medtem 
ko mladi molijo zanje. Zimske kvatre (teden 
po tretji adventni nedelji) zaznamujejo čas 
pred božičem. Spodbujajo nas k hvaležnos� 
Bogu za vse prejete darove na duhovnem in 
materialnem področju v iztekajočem se letu, 
priprošnji, da bi bilo dobro tudi prihodnje le-
to ter k dobrodelnost in pomoči vsem po-
trebnim. 
Začetki kvater segajo v rimski čas. Najstarejši 
znan zapis o njih omenja, da je že papež 
Kalist I. (v zač. 3. sol.) določil post trikrat let-
no (samo ob sobotah), »v času žita, vina in 
olja«. Pri tem je šlo za »pokristjanjenje« po-

ganskih praznovanj začetkov letnih časov. V 
spisu iz 4. stol. se Poncij Maksim sklicuje na 
starozavezne odredbe o postu (Zah 8, 19) in 
priporoča post š�rikrat letno. Od 5. stol. na-
prej so kvatre bile tudi čas priprave na pre-
jem sve�h redov (posve�tve duhovnikov in 
redovnikov). Ohranilo naj bi se 25 kvatrnih 
zapovedi iz časa papeža Leona I. (5. stol.), ki 
poudarjajo povezavo z letnimi časi. Papež 
Gregor Veliki je konec 6. stol. uradno dodal 
še četrto obdobje posta in molitve, s katerim 
so zaznamovali pomladni čas. Kvatrni post so 
v Rimu zmeraj zaključevali z nočnim beden-
jem s sobote na nedeljo. Ker je bilo (pol)-
nočno bogoslužje že na nedeljo, potem ta 
dan ni bilo druge maše. Kasneje se je to pre-
neslo na sobotno dopoldne, ob nedeljah pa 
se je obhajala posebna maša s kvatrnimi 
elemen�. Proslavljanje »š�rih časov« je v 
Rimu potekalo v obliki obiskovanja določe-
nih bazilik: ob sredah so se verniki zbirali pri 
Mariji Snežni, ob petkih v baziliki Sve�h dva-
najsterih apostolov, ob sobotah pa v baziliki 
sv. Petra.
Kvatrni dnevi so v ljudski vernos� dobili praz-
ničen in spokorniški značaj, ki se je (pone-
kod) ohranil vse do danes. Kvatre – še pose-
bej kvatrne sobote - so dobile »status« so-
praznika. Po koncilski liturgični reformi je bi-
lo določeno, da vsaka škofovska konferenca 
sama odreja način in čas obhajanja kvater na 
svojem območju. Kvatre so značilne iz-
ključno za rimsko katoliško Cerkev, vzhodne 
krščanske Cerkve jih ne poznajo.
Na kvatre je vezanih več starih ljudskih obi-
čajev in navad. Starejši ljudje na žirovskem 
se še spominjajo, da je bil zlas� na kvatrne 
petke strogi post, da se je na te dneve več 
molilo in šlo k maši. Na kvatrne sobote se 
zvečer ni klekljalo.
Kvatre imajo danes še povsem enak smisel 
kot nekoč in ne bi bilo prav, da jih kar tako 
pozabimo!
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Če je bilo v našem otroštvu normalno, da 
obstajajo moški in ženske, je danes enakost 
spolov izpostavljena na vsakem koraku. Kot 
biologu mi je to velik nesmisel, saj še otrok 
loči med kravo in bikom, pa med košuto in 
jelenom … Danes agresivni feminizem go-
vori o enakos�. Meni pa je bližja ideja raz-
ličnos� in enakopravnos�. Ma� je srce dru-
žine, očetje pa smo poklicani, da se za druži-
no žrtvujemo, da ljubimo in podpiramo svo-
je žene, otrokom pa pomagamo na njihovi 
po� v svet. 
Razvoj sodobne družbe je močno spremenil 
naloge žena in mož v družini in družbi. Še 
pred desetletji je bilo logično in edino spre-
jemljivo, da je žena doma skrbela za druži-
no, mož pa je delal na polju ali v tovarni in s 
tem poskrbel za materialno plat. Tudi vloge 
pri vzgoji so bile dokaj jasne. Danes so stvari 
drugačne. Feminizem in druga gibanja so 
brez dvoma naredili veliko dobrega za polo-
žaj in vlogo žensk v družbi. Pripeljala pa so 
nas tudi pred nove izzive in probleme, ki jih 
družba bolj ali manj uspešno rešuje. 
Razlogov za spremembo vloge moža v 
družini in v družbi je zagotovo več. Potroš-
ništvo in kapital bolj kot pokončne osebnos-
� potrebujejo vodljive osebe. Res je tudi, da 
so v vrtcu in šoli fantje prepuščeni vzgojitel-
jicam in učiteljicam, programi pa so prilago-
jeni dekletom. Zato za mnoge fante velja, da 
imajo vedenjske motnje. V mladostnih le�h 
fantje ne doživijo iniciacije kot nekoč, ko je 
vsak deček moral sam v gozd, divjino, puš-
čavo ali pa je moral skozi obred, v katerem je 
dobil rane, ki so bile dovolj ostre, da je 
postal mož. V procesu, ki so ga vodili možje, 
se je osvobodil spon otroštva in postal mož, 
oseba, ki je pripravljena žrtvova� se za svoje 
bližnje. Danes se pogosto dogaja, da fantje 
še pri tridese�h le�h živijo v 'mama hotelu'. 

Če bi v današnji družbi želeli opravi� ini-
ciacijo mladeniča, bi nas najbrž lovil center 
za socialno delo. Zato ni čudno, da vse po-
gosteje govorimo o pomanjkanju moš-
kos�. 

Najbrž zaradi vsega naštetega danes moški 
potrebujemo skupine za moške, odmike za 
moške, pa moške zajtrke, bratovščine. Moš-
ki brez dvoma drugače dojemamo Boga in 
duhovne vsebine kot ženske. Tudi zato je 
prav, da si med seboj delimo svoje izkušnje 
in se s tem boga�mo in se podpiramo v do-
brem.
Pravijo, da se vrednot ne pridiga, da se jih 
živi. Zato je naloga nas moških kristjanov, da 
smo zgled svojim otrokom. Prav bi� zgled je 
najtežje. Pri tem nam lahko pomaga zgled in 
priprošnja svetega Jožefa, Marijinega moža 
in Jezusovega krušnega očeta. Božjega sina 
je učil krepos� vere, upanja in ljubezni, po-
guma in poslušnos�. Varoval ga je pred 
vsem, kar bi mu lahko škodovalo in poskrbel 
vse potrebno za njegovo rast. Sv. Jožef, 
zavetnik mož in očetov, prosi za nas!

Moška duhovnost

Janez Žakelj



Moje življenje se, glede na mojo invalidnost, 
odvija nekoliko drugače, kot smo vajeni pri 
ljudeh z vsemi normalno delujočimi ču�li. Pri 
osmih le�h sem izgubil vid, tako da s tem 
živim že skoraj 75 let. V vseh teh le�h tega ni-
sem drama�ziral, pač pa sem skušal izko-
ris�� �sto, kar mi je ostalo po nesreči. Obi-
čajno nastanek telesne okvare ne prizadene 
lastnos�, ki »sestavljajo« duševnost človeka: 
razum, mišljenje, spomin, čustvovanje, 
voljo. Prav volja je eden pomembnejših de-
javnikov, ki pripomore h kolikor toliko sa-
mostojnemu življenju. Pri tem pa je v veliki 
meri pomembno zaupanje v Božjo pomoč, 
vendar ne v smislu: »Bo že Bog dal, da se bo 
stvar rešila.« Po moje je bolje dela� po 
načelu: »Pomagaj si sam in Bog � bo poma-
gal.« Ljudje so me lepo sprejeli, brez podcen-
jevanja, čeprav se je bilo treba včasih tudi 
malo dokaza�.
Z Bogom se zaradi svojega stanja nisem pre-
piral, saj se mi zdi to nepotrebno obremen-
jevanje in izguba energije za potrebnejše 
stvari. Če bi me kdo vprašal, če sem bil sre-
čen v dosedanjem življenju, bi mu odgovoril: 
»S popolno srečo se nikakor ne morem po-
naša�, moram pa bi� hvaležen Božji Previd-
nos� za srečne okoliščine, ki so v veliki meri 
pripomogle k moji sreči!« 
Prva takšna srečna okoliščina je bila, da sem 
bil kmalu po moji nesreči sprejet v izobra-
ževalno ustanovo za slepe, v Zavod za slepo 
mladino v Ljubljani. Z zadovoljstvom lahko 
ugotavljam, da sem tu, zahvaljujoč se takrat-
nemu pedagoškemu kadru, pridobil poleg 
trdne osnovne izobrazbe  še nekaj veščin, ki 
so mi kasneje v življenju močno koris�le. 
Zaključil sem takratno nižjo gimnazijo in šolo 
za telefoniste. Srečna okoliščina je bila tudi v 
tem, da sem v domačem kraju, v tovarni Al-
pina, dobil službo telefonista, kjer sem delal 
vse do upokojitve. Vključil sem se v pevski 
zbor Alpina, kjer sem pel polnih 30 let. V 
cerkvenem pevskem zboru pa sodelujem še 
sedaj (že od leta 1961). 20 let sem bil tudi 

član Mešanega pevskega zbora društva 
upokojencev Žiri. S posebnim zadovoljstvom 
pa se spominjam sodelovanja v oktetu Luis 
Braille, ki je 10 let deloval v okviru organi-
zacije Zveze društev slepih in slabovidnih. 
Pri naštevanju srečnih okoliščin nikakor ne 
smem pozabi� na to, da sem se leta 1964 po-
ročil in dobil čudovito ženo, ki me je osre-
čevala polnih 48 let. Ob njej nikoli nisem 
obču�l težav slepote. Kot vdovec zdaj živim 
skoraj osem let. V zakonu so se nama rodili 
trije sinovi, ki mi v sedanji situaciji veliko 
pomagajo, da živim rela�vno samostojno 
življenje. Izgubo žene imam za �sto ne-
srečno okoliščino, ki mi je življenje v pre-
cejšnji meri postavilo na glavo. S pomočjo 
sinov in snah, kot tudi kar nekaj dobrih ljudi, 
pa v življenju še zmeraj najdem svoj smisel.

V spomin si pogosto prikličem misel nekega 
italijanskega duhovnika, ki se glasi takole: 
»Gospod, daj mi pogum, da sprejmem �sto, 
kar se ne da spremeni�. Nadalje te prosim za 
moč, da spremenim, kar je možno spreme-
ni�, in modrost, da bom znal ločeva� eno od 
drugega.« V teh besedah je možno naj� po-
trebno oporo, ki mi v morebitni s�ski pre-
preči kakršnekoli depresivne misli, ki sicer 
lahko zagrenijo življenje.

4PRIČE(VANJA)

Hvaležen sem Božji Previdnosti!

Anton Žakelj



Do 31. marca bodo delavniške svete maše v kapeli župnišča (razen praznikov med 
tednom);

00vsako sredo  ob 17   molitvena ura pred Najsvetejšim;
1. marec pri obeh sve�h mašah predstavitev prostovoljcev, ki odhajajo v Zambijo;

302. marec ob 18   redakcija Glasa sv. Mar�na;
30

4. marec ob 18   izredni občni zbor društva ŠmaR;
30

  ob 20   mlajša zakonska skupina;
6. marec dopoldne  obisk bolnikov in starejših po domovih (g. kaplan bo 
    obiskoval v soboto dopoldne);

00
  ob 19   SKVO;

007. marec ob 9    ministrantske vaje;
00

8. marec ob 9    skavtska maša;
30 11. marec ob 20   četrta zakonska skupina;
00

12. marec ob 20   starejša zakonska skupina;
15. marec pri vseh sve�h mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;

00
  ob 9    družinska sveta maša (sodeluje 9. razred);

00  ob 10   v zvoniku otvoritev razstave  (društvo ŠmaR);
00

  ob 14   župnijsko postno romanje v Smlednik in okolico (prijave v 
    župnijski pisarni);

0016. marec ob 20   mešana zakonska skupina;
00

19. marec ob 19   srečanje za starše birmancev;
0021. marec ob 17   v župnišču sveta maša in predavanje p. Petra Lavriha OFM o 

    Sve� deželi;
00  ob 20   zakonska skupina DIŽ:

00
22. marec ob 9   pri sve� maši poje mladinski pevski zbor Utrip iz Besnice;

3023. marec ob 18   svetopisemska skupina;
30

26. marec ob 18   priprava staršev in botrov na krst otrok;
0027. marec ob 18   v dvorani DPD Svoboda prireditev ob materinskem dnevu;
30

29. marec ob 10   krstna nedelja;

5 OZNANILA

Dogodki marcu

V februarju sta
z zakramentom
svetega krsta
postala Božja otroka

Jakob Strušnik, Brekovice;
Maj Oblak, Selo.

Družinama iskreno čes�tamo
in želimo obilo Božjega blagoslova!

00Uro premaknemo na poletni čas (odslej bodo vse večerne svete maše ob 19 ).

Dnevi
Škofjeloškega
pasijona 2020

Petek, 13. marec 2020, ob19⁰⁰
v kapeli župnišča v Žireh

PATER ROMUALD, KAPUCIN
»Poglej, kaj tvojega Odrešenika košta tvoja dušica.« 

(Škofjeloški pasijon)

spremljevalni
program

Vabimo vas
na uprizoritev predstave o patru 
Romualdu, njegovem življenju v 

škofjeloškem kapucinskem 
samostanu in ustvarjanju 

velikonočne procesije.
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2 
PONEDELJEK 

1800  + Janez in Cigale  
Mariji priprošnja za zdravje v družini  

sv. Neža Praška, klarisa  

3 
TOREK  

 700  + Terezija Šubic, obl.; + Francka Trček  sv. Kunigunda, kraljica  

4 
SREDA 

1800   + starši in brat Pivk (Osojnica)  
+ Terezija Trček; + Anton Beovič (daroval 
ŠmaR)  

sv. Kazimir,  
poljski kraljevič  

5 ČETRTEK
 

1800 DOBRAČ.   
+ Marijo Čibej; + Tonhovi  
+ Rajko in vsi Vehar (Brekovice)  

sv. Hadrijan, mučenec  

6 PETEK
 

1800
 + Berta Čadež, 1. obl.  

za mir v dušah naših prednikov
 

sv. Koleta, redovnica;  
prvi petek

 
7

 SOBOTA
 

800

  
+ Ciril Bogataj, obl., in Polona Bogataj

 
+ starša in bratje Trček

 

sv. Perpetua in Felicita, 
mučenki; prva sobota

 

8
 NEDELJA

 

700

 

 900

 

+ Francka Stanonik in Breda Karner (80 let)
 + Ivana Kranjc, obl.; za župljane

 + Stanko Demšar, 4. obl.; + Majda Jesenko
  

2. POSTNA NEDELJA
 

9
 PONEDELJEK

 

700

 

v dober namen (romarji –
 
Sveta dežela)

 za blagoslov naše župnije
 

sv. Frančiška Rimska, re-
dovnica

 10
 TOREK

 

doma ni svete maše
 

sv. 40 muč. iz Armenije
 

11
 SREDA

 

1800

 

+ Anton Beovič st., obl.
 + Marija Jemec, obl.

 

sv. Benedikt, škof
 

12
 

ČETRTEK

 

1800

 
DOBRAČE.

  

+ Gregorač, starši Oblak in Anton Šentej

 + Pešič in Prek

 

sv. Jus�na, redovnica

 
13

 
PETEK

 

1800

 

+ starši, brat in sestra Dolenec

 + Alojzija in Stanislav Novak

 

sv. Kris�na, mučenka

 
14

 
SOBOTA

 

800

 

+ Ana Petrovčič, obl.; + Ciril Alič

 

sv. Ma�lda, kraljica

 

15

 
NEDELJA

 

700

     900  

 

+ Janez Otrin, obl.; za župljane

 + starša Anton in Marija Naglič, hčerka

 Mateja ter za zdravje in srečo v družini

 + Vida Košir, obl., in Milka Lazar, obl. 

 

3. POSTNA NEDELJA

 PAPEŠKA NEDELJA 

 
16

 
PONEDELJEK

 

1800  

 

+ Franc Bogataj, obl.; + Žakelj in Rotar

 

sv. Herbert, škof

 17

 
TOREK

 

700

 

po namenu (A); po namenu (A)

 

sv. Patrik, misijonar

 
18

 

SREDA

 

1800

 

+ starša Seljak ter Marija in Janez Alič 
(Jarčja D.) + Stane Zdolšek, obl.; + Manca 
Podobnik, obl.

 

sv. Ciril Jeruzalemski, 
škof in cerkveni učitelj

 
19

 

ČETRTEK

 

800

 

DOBRAČE.

 

   
1800

  
.

   

+ Jožefa in Avguš�n Žakelj

 
+ Jože in Alojzija Jereb (Žirovski Vrh)

 
+ starša Ivanka in Jože Mlinar (Žirovski Vrh)

 
za blagoslov v družinah 

 

SVETI JOŽEF,

 
JEZUSOV REDNIK

 20

 

PETEK

 

1800

 

+ Marija in Vinko Mlakar; + Franc Jesenko 

 

sv. Mar�n iz Brage, škof 
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Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 800 izvodov.
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Uradne ure župnijske pisarne so vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ in vsak petek od 16⁰⁰ do 17³⁰.

21 
SOBOTA 1700 

+ Iva Čepin (Prevalje), 30. dan 
+ Marija Okršlar, obl. 

sv. Hugolin, eremit 

22 
NEDELJA 

700 

900 

 

 

+ Ivanka Peternel, obl., za župljane 
+ Milka Oblak (Dobračevska 67) ter v 
zahvalo in priprošnjo za zdravje 
+ Jakob in Frančiška Frelih  

4. POSTNA (LAETARE) 
NEDELJA 

23 
PONEDELJEK 

1800  + Zdenka Topolnik; za zdravje v družini sv. Jožef Oriol, duhovnik 

24 
TOREK 

1800 po namenu (A); po namenu (A) sv. Katarina Švedska, red. 

25 
SREDA 

800 

1800 

 

v zahvalo za vse darove 
+ Pavel in starši Tropenaver 
+ Franc Eržen, obl.  

GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

26 
ČETRTEK 

1800 DOBRAČE.  + Lidija Zajec (umrla v Franciji) 
+ Alojzija Pivk, obl. 

sv. Evgenija, mučenka 

27 
PETEK 

1700   + Metod Trček, obl. 
+ starši Trček in Nagode 

sv. Peregrin, redovnik 

28 
SOBOTA 

800  + Dragica Podobnik (Korita) 
za nove duhovne poklice 

sv. Bojan, knez 

29 NEDELJA 

700      

 
 
900  

  

+ Francka Ušeničnik, obl., 
+ Marija Voljč, 1. obl. 
+ Helena Oblak (Žirovski Vrh) 
+ Bernard Kavčič, obl. 
+ Franc Okršlar, obl. 
za župljane 

5. POSTNA 
(TIHA) NEDELJA 

Foto: Naši prvoobhajanci na duhovnih vajah na Bledu (7. - 9. 2. 2020)
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Pastirsko pismo slovenskih škofov o pokopih

Dragi bratje in sestre,

ško�e smo pred skoraj š�rimi le�, 1. 
novembra 2016, na vas naslovili posebno 
pismo o krščanskem pogrebu in pomenu po-
slavljanja od dragih svojcev v zadnji uri nji-
hovega življenja. Vprašanje umiranja, smr�, 
žalovanja in tolažbe se do�ka zelo osebnih in 
in�mnih čustev vsakega izmed nas, zato želi-
mo še enkrat poudari� pomen, ki ga ima po-
kop telesa v krščanstvu, nekaterih primerov 
pokopov, ki za katoličane niso dovoljeni, ter 
na pomen molitve za pokojne.

Pokop telesa rajnega v zemljo je za katoli-
čana najprimernejša oblika slovesa, saj je 
človek nedeljiva enota telesa in duše. Kris-
tjani gledamo na smrt kot na edinstven in 
najbolj oseben način srečanja Boga in člo-
veka, ki presega omejitve prostora in časa. 
Zato menimo, da naj se telesa naših pokojnih 
v krs� položijo v zemljo na blagoslovljenem 
pokopališču. S tem krščansko občestvo izrazi 
vero v posmrtno življenje in pričakovanje 
vstajenja teles poslednji dan. Telo je sicer 
minljivo in podvrženo smr�, vendar je po 
Kristusovem vzoru namenjeno vstajenju. Za-
to ško�e močno spodbujamo vse vas kris-
tjane, da kjer je le mogoče, v veri izberete tak 
način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je 
pokop telesa v krs�. Pri pogrebnem obredu 
naj po možnos� sodeluje župnijsko občes-
tvo, da se tako pokaže povezanost rajnega in 
svojcev s Cerkvijo. Prav tako naj se v proces 
slovesa od rajnega vključi obhajanje svete 
maše.

Za kristjana ni primeren način pokopa raz-
tros pepela rajnega. Kongregacija za nauk 
vere je 15. avgusta 2016 objavila navodilo  
Ad resurgendum cum Christo o pokopu po-
kojnih in shranjevanju pepela v primeru kre-
macije, ki določa, da »raztros pepela v zrak, 

zemljo ali vodo« za katoličana ni dovoljen, 
saj na simbolni ravni ne izraža potrebnega 
spoštovanja do človeka kot osebe, ki je živela 
in ljubila Boga ter ljudi kot telo in duša. Z 
raztrosom se izgublja tudi zemeljska sled za 
enkratnim človekom, ki ga je Bog ustvaril za 
večno združenje s seboj, Kristus pa je zanj 
daroval samega sebe; zato so posmrtni os-
tanki kristjana vedno na nek način relikvije. 
Tudi če kakšen vernik nima nobenega svojca 
več, ne ostaja brez svojih, saj smo vsi krščeni 
njegovi bratje in sestre v Kristusu in bomo 
kot župnijsko občestvo poskrbeli tudi za nje-
gov primerni krščanski pogreb in molitveni 
spomin. Iz tega razloga izhaja, da se v prime-
ru pogreba z raztrosom pepela pokojnika 
opravi pogrebni obred v mrliški vežici oz. cer-
kvi ob žari pred raztrosom, pri samem raz-
trosu pa voditelj pogreba ne prisostvuje. O 
tem naj bodo svojci rajnega, ki je nepre-
klicno izbral ta način, obveščeni že ob dogo-
voru o pogrebu.

Enako spoštovanje kot do teles odraslih 
rajnih je prav, da imamo tudi do teles 
mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi zanje 
velja, da se pokopljejo na pokopališču in se 
zagotovi cerkveni obred. Zato vabimo starše, 
da telesa mrtvorojenih otrok pokopljejo ter 
se jih spominjajo v molitvi.
Kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tret-
ji dan s telesom vstal od mrtvih, tako tudi mi upa-
mo in verujemo, da se bomo tudi mi ob smr� sre-
čali s svojim Odrešenikom in bo tudi naše telo 
deležno vstajenja. V tem duhu dojemamo tre-
nutek smr� kot enega izmed najpomembnejših 
v zemeljskem življenju, od katerega je na pose-
ben način odvisna vsa večnost. Povežimo svoje 
življenje s spominom na drage rajne z molitvijo 
ter z vsaj vsakoletnim darovanjem sve�h maš.

vaši škofje



Volitve članov Župnijskih pastoralnih svetov 
(ŽPS) so na isto nedeljo v vseh župnijah 
slovenskih škofij, t. j. letos 22. marca. 
V našem ŽPS smo imenovali š�ričlansko 
komisijo, ki bo skrbela za pravilno izvedbo 
vseh postopkov. Njene naloge so: ugotovi� 
člane po službeni dolžnos�, dobi� predstav-
nike župnijskih skupin, pripravi� in izves� 
volitve z ugotovitvijo glasov in sklepnim za-
pisnikom. 
Pravico voli� ima vsak župljan, ki je 
dopolnil 16 let in je prejel zakramente 
uvajanja. 
Pravico bi� izbran ali izvoljen ima vsak, ki 
izpolnjuje pogoje iz prejšnje alineje in je v 
polnem občestvu s Katoliško cerkvijo ter ga 
odlikuje trdna vera, nravno življenje in 
razsodnost. Število vseh članov novega ŽPS 
naše župnije bo 22. Neposredno se bo izvolilo 
12 predstavnikov iz naslednjih okrajev: 

1. okolica župnijske cerkve + Polje;
2. Stare Žiri + Osojnica;
3. Brekovice + Sovra + Ravne + Podklanec;
4. Goropeke + Opale + Izgorje;
5. Račeva + Žirovski Vrh;
6. Selo + Zabrežnik + Jarčja Dolina;
7. Ledinica + Koprivnik + Mrzli Vrh + 

Breznica;
8. Dobračeva;
9. Rakulk + Bedrih;
10. Stara vas;
11. Nova vas;
12. Jezera.

Poleg tega bo v župnijskem svetu še po en 
predstavnik ključarjev, katehetov, cerkve-
nih pevcev, zakonskih skupin, mladih (mla-
dinske skupine) inpredstavnik skavtov.
Po službi sta v ŽPS uvrščena tudi župnik in 
kaplan (duhovni pomočnik). Dva člana bo 
imenoval župnik. 
Ožigosane volilne listke boste prejeli pri ne-
deljskih sve�h mašah 15. marca, izpolnjene 

volilne listke pa vrnete pri nedeljskih sve�h 
mašah 22. marca. Volitve se izvedejo tako, 
da vsakdo lahko napiše na volilni listek 
enega/eno kandidata/-tko  iz vašega okraja. 
Na volilni listek je treba napisa� točno ime, 
priimek, poklic ter naslov kandidata. Ko se 
ugotovi število veljavnih glasov, ki so jih 
dobili posamezniki, komisija ugotovi sklad-
nost kandidatov s pogoji volitev. Ko komisija 
pridobi soglasje izvoljenih, so volitve oprav-
ljene.

Ko so znani predlagani člani ŽPS po službi, 
zastopniki posameznih skupin po opravlje-
nih volitvah in je župnik imenoval  dva člana 
po lastni presoji, se sestavi dokončni seznam 
članov ŽPS. Župnik zaprosi nadškofa za 
potrditev. Ko nadškof potrdi seznam članov 
ŽPS, župnik vsakemu osebno izroči lastno-
ročno podpisano lis�no o imenovanju za čla-
na ŽPS v nedeljo, 24. maja. S tem je ŽPS do-
končno oblikovan.
Mandat članov ŽPS traja pet let. Po preteku 
mandatne dobe je posameznik lahko ponov-
no izvoljen. V primeru, da kdo v času manda-
ta ne more več sodelova� v ŽPS (umre, se 
odseli ali iz kakšnega drugega razloga, trikrat 
neopravičeno izostane ...), tajništvo ŽPS 
poskrbi, da ga nadomes� �s�, ki je za njim 
prejel največ glasov, ali �s�, ki ga delegira 
ustrezno telo oziroma ga imenuje župnik.

9 AKTUALNO

Volitve novih članov ŽPS naše župnije

župnik Andrej



Le redko še slišimo kaj o krepos�h. Besedo 
poznamo, vsebine pa ne. In zadeva ni tako 
preprosta, tako da priporočam, da pred 
nadaljevanjem možgane »prestavimo v višjo 
prestavo«.
Krepos� so »trajna in trdna razpoloženja 
dela� dobro« (Katekizem, 1803). Enostavno 
povedano: bolj ko delujejo v nas krepos�, 
boljši ljudje smo. Poznamo več vrst krepos�. 
Razmišljali bomo o tako imenovanih Božjih 
krepos�h: o veri, upanju in ljubezni.
Bolj kot se v nas večajo te tri, boljši kristjani 
smo, bolj blizu Bogu živimo, rajši ga imamo in 
več nam pomeni v našem življenju. 
In zdaj smo zopet tam, kjer v teh naših razmiš-
ljanjih pogosto pristanemo: vse se začne in 
konča z vero. Brez nje nima nobena stvar več 
svojega smisla. Po veri »se človek v celo� in 
svobodno preda Bogu« in si s tem priza-deva 
spoznava� in izpolnjeva� Božjo voljo.
Ko se trudimo za vero, se odprejo tudi vrata 
upanju: zahrepenimo po nebesih, po večnem 
življenju. Vera v Kristusa nam daje upanje na 
večno življenje z Njim v nebesih, in s tem naše 
življenje dobi svoj pravi smisel.
Vera v Kristusa in upanje, da bomo večno z 
Njim v nebesih, pa odpre naslednja vrata, to 
pa so vrata ljubezni. Ne samo medsebojne, 
ampak predvsem ljubezni do Boga. Na tej 
točki se vedno znova zapletamo, ker nismo 
sposobni ljubi� brez kakšne »rezerve«. Zme-
raj se navezujemo še na kaj drugega in če je 

to »drugo« nekaj slabega, se začne greh. 
Greh je vedno pomanjkanje ljubezni do Bo-
ga.
Marsikdo veruje malo tako, malo drugače, 
ampak to še ne pomeni, da ljubi Boga. Zato 
je možno greši�, pa hkra� ne zgubi� vere v 
Boga in hkra� še vedno upa� na večno živ-
ljenje. Ta napetost nas potem »nažene« k 
spovedi, ker je treba stalno »sanira�« našo 
ljubezen do Boga.
Naj nam tole nekoliko bolj teološko razmiš-
ljanje pomaga razume�, čemu služi postni 
čas, v katerega vstopamo. Post, kakršenkoli 
že, je pomembna stvar, pomaga nam čis�� iz 
življenja �sto, kar ovira delo Božjih krepos� v 
nas. Ne gre samo za post od hrane, treba je 
naj� nekaj – karkoli! – kar te bo, dragi kris-
tjan, spominjalo, da je treba vedno znova 
sanira� lastno samozadostnost. Ta je kot gra-
nata za naše krepos�, ker Boga vpričo nje ne 
potrebujemo več.
Da bomo malo bolj konkretni, vam zaupam 
eno od mojih postnih odločitev: 40 dni ne 
bom uporabljal dvigala. V Rimu imam sobo v 
6. nadstropju, tako da bo to odlična prilož-
nost: hoja gor po stopnicah me lahko spomni 
na napor, ki je potreben za rast v veri; spo-
minja na upanje, da me na koncu življenjskih 
stopnic čaka Gospodov objem; in spominja 
na rast v ljubezni do Boga, ki hodi z menoj 
vsak korak, vsako stopnico mojega življenja.
Pozdrav iz 6. nadstropja!

10GLEDATI - V IDETI

Kreposti - kaj je že to?

Gabriel



11 VRTEC PRI SV. ANI

zbrala in uredila:Maja Andreuzi, vzgojiteljica

Ko ji kaj dobrega naredimo! 

Tobija

Ronja

KDAJ  JE  MAMICA  NAJBOLJ  SRECNA?

-

 Nace

 Ela

 Krištof

 Oliver

Mami mi ni se nikoli rekla, kdaj je srecna. 
vv

Ko ji kaj pomagam in takrat, ko ji ne nagajam.

Jaka J.
Ko ji ati iz trgovine prinese rozo.

Moja mami je najbolj srecna,

ko se stisnem k njej. Maja

ViljemKo ji pomagam.

Ko ji kaj damo, kaksno risbico.

Kadar sem jaz priden.

Ko je Matevz vesel. Ko sva jaz in Matevz pridna.



Podružnica sv. Kancijana na Breznici ima dva 
ključarja. Pri skrbi zanjo in okrog nje že več kot 
30 let pomagata Milan Strel in Oton Žakelj. Po 
stažu je starejši g. Oton, ki sv. Kancijanu zvesto 
služi že 40. leto (od 1980/žpk. Florijan Božnar), 
g. Milan pa od leta 1988 (žpk. Janez Šilar), ko je 
to zadolžitev prevzel za pokojnim očetom. Z 32 
le� je bil takrat in je še danes najmlajši ključar. 
Obema je umes�tvena dekreta podpisal ta-
kratni ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar.
Milan je hkra� tudi mežnar brezniške cerkve in 
skrbi za redno zvonjenje, potrebna popravila 
in vzdrževanje, jo odpira obiskovalcem in 
turistom. Pole� je treba cerkev redno zrači�, 
pozimi pa prekida� dostope do nje. Ker Milan 
živi �k ob cerkvi, lahko tudi takoj vidi, če se 
dogaja kaj nenavadnega ali se pojavijo kakšne 
težave (npr. ob nevihtah in izpadih elektrike).
Pri obsežnejših delih (obnove, čiščenje, pripra-
va na praznike) pomagajo drugi ključar Oton, 
domači in večinoma vsi sovaščani. V preteklos-
� so pomagali tudi ključarji iz Žirov in Ledinice. 
Posebej hvaležni so Simonu Strelu, ki je prevzel 
skrb za redno košnjo trave okrog cerkve. Tako 
domačini kot okoličani vidijo, da se je v teh 
desetletjih veliko postorilo okrog cerkve in na 
njej in ju zato podpirajo in spoštujejo njuno 
delo. Res pa je, da je večina dela v cerkvi in 
okrog nje praviloma »neopazne narave«. 
Odkar je bila cerkev leta 2002 v celo� obnov-
ljena, potrebuje bolj ali manj le redno vzdr-
ževanje, saj se uporablja le nekajkrat na leto. 
Večino sredstev za obnovo cerkve in nov zvon 
je takrat prispevala Otonova teta Anica. Njena 
donacija in prizadevno skupno delo vseh vaš-
čanov sta poskrbela, da je cerkev danes prava 
mala lepo�ca.
Ključarja dobro sodelujeta z g. župnikom, ga 
obveščata o potrebnih delih, ki jih skupaj na-
črtujejo. Večino posegov so vaščani sami pred-
lagali, prav tako pa tudi sami poskrbeli za nji-
hovo izvedbo. Kot skrbna upravitelja imata 
ključarja pogled usmerjen v prihodnost: tre-
nutni prednostni nalogi sta zunanja obnova in 
beljenje fasade. Na ureditev čakajo tudi 
dotrajani stari urni mehanizmi, saj jih je vreme 
že močno načelo, rja z njih pa dela škodo na 
zidovih. 

Kot brezniško posebnost lahko omenimo tudi 
to, da vaščani sami skrbijo za plačilo stroškov 
elektrike in tako niso v breme župniji. 
Žirovskim faranom, ki radi in številčno pridejo 
na žegnanje in druge slovesnos� na Breznico, 
pa so le-te še posebej v lepem spominu zaradi 
vsakokratne izjemno gostoljubne in prijazne 
postrežbe in pogos�tve. Zasluge za to imata 
prav ključar Milan in žena Majda, ki sta bila po-
budnika in sta vsakokratna koordinatorja vseh 
sodelujočih. Zdaj, ko je to že tradicija, tudi vaš-
čani vedo, kaj vse je potrebno postori� in po-
magajo vsak po svojih močeh.

Kot zanimivost sta ključarja omenila dva do-
godka iz časa zadnje obnove cerkve. Prvi se je 
zgodil, pomladi 2002, ko so prekrivali streho 
na cerkvi in jim je vreme sijajno »šlo na roko«, 
tako da so delo lahko uspešno zaključili. Že 
naslednje jutro pa je zapadel sneg. Podoben 
»vremenski žegen« so doživeli tudi takrat, ko 
so pripeljali nov zvon. V sončnem dnevu se je 
ob cerkvi zbrala vsa vas. Takrat se je naenkrat 
na hitro pooblačilo, padlo par kapelj dežja in 
strela je udarila v strelovod na zvoniku. Ljudje 
niso mogli verje� svojim očem. In potem je 
spet posijalo sonce. Brezničani pravijo, da jim 
je tako Bog dal svoj žegen in potrdil, da delajo 
prav.
Oba ključarja si iskreno želita, da bi se za to 
plemenito poslanstvo navdušil še kakšen spo-
soben mlajši sovaščan, ki bi z novimi idejami in 
energijo poskrbel za »nadaljnjih 40 pomladi« 
sv. Kancijana!

ŽIVA CERKEV

Ključarja sv. Kancijana

Pričevanji Milana Strela in Otona Žaklja
povzel in sestavil Vili Eržen
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