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Je Kristus kralj tudi danes?

Zadnja nedelja cerkvenega leta je posvečena Kristusu 
Kralju. Kaj to pomeni za nas? Kakšen kralj je Jezus? Jezus ni 
nikoli vladal nobenemu zemeljskemu kraljestvu. V prvem 
stoletju so Pales�ni vladali Rimljani preko svojih krajevnih 
upraviteljev, npr. Heroda in drugih.
Iz evangelijev vemo, da je Jezus oznanjal Božje kraljestvo – 
kraljestvo, v katerem vlada Bog. A Bog ne vlada na način 
tega sveta, kjer si vladarji želijo oblas� in pomembnos�. 
Božje kraljestvo je nastopilo z Jezusom iz Nazareta. V njem 
so odgovorni voditelji �s�, ki resnično služijo drugim. V 
njem so lačni nahranjeni in brezdomci gostoljubno spreje�, 
ker je prava ljubezen najmočnejša resničnost kraljestva, v 
katerem vlada Kristus. Temu ni lahko zaupa�. Sliši se lahko 
nekoliko obrabljeno ali pa preprosto nemogoče. Vendar se 
zgodi nekaj pomembnega, ko ljudje slišijo Jezusovo dobro 
novico o njegovem kraljestvu in začnejo žive� tako, kot da 
je on resnični kralj sveta. Kristus je kralj za vedno ali pa ni-
koli. Odvisno je od tvoje odločitve!

NOVEMBER  2019

p. Marko Pavlič, DJ

Koncer t
Basbaritonist 

lUka DEBEVEC
MAYER

v žup. cerkvi sv. martina
v žiREH
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slovesni sklep

osrednje slavje
žegnanjske nedelje

Martinova
nedelja

Slovesno somaševanje
bo vodil 

nadškof dr. Anton Stres.

Somaševanje bo vodil 
dekan Gregor Luštrek.

Celodnevno
češčenje

nedelja
24. november 2019
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Žirovski birmanci

hvala

tack

hvala

takk

tak

merci

gracias

obrigado
thank you

danke

„Za streho nad
glavo in da lahko lepo

živim (imam hrano, pijačo …).
Hvaležen sem, da sem zdrav in

staršem, da so me tako vzgojili.“ (Tilen)

„Za družino, s katero doživljam veliko lepih trenutkov. Kadar sem  v s�ski,
mi vedno stoji ob strani in mi pomaga.“ (Mirjam)

„Atiju in mami, da sem se rodil in da

   je Bog prišparal plac na tem  svetu

     še zame. Bogu sem hvaležen, da so

         mojI starši in mama še živi.“ (Nejc)

děkuji

     „Za vse, ki mi stojijo ob
strani, ko mi ne gre. (Vid)

„Bogu za srečo in zdravje, družini za dom,
vsem pa za znanje.“ (Luka) ďakujem

„Za prijatelje, družino, vse, kar imam.“
(Maj)

falemnderit

„Da sem lahko normalen človek, ne invalid, kot
bi lahko bila. Hvaležna sem zdravnici, ki mi

je do tega pomagala.“       (Niki)

„Za starše.“

diolch

grazie

paldies

спасибі

хвала

„Za družino in da me
imajo radi.“   (Ana)

„Za mir!“

„Za naša
duhovnika!“

„Za prijatelje!“  (Sara)

„Za vero!“

„Za domovino.“

arigatō

xièxiè
благодарам

ZA KAJ SEM HVALEZEN BOGU?
v
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Kadar ne ravnamo v skladu z resnico, nas 
peče vest. Da bi se izognili tej neprijetnos�, 
se naredimo, da resnice ne vidimo ali je ne 
moremo spozna�. Včasih pa resnico zares 
težko spoznamo, saj nam jo zakrivajo �s�, ki 
nas hočejo prevara�. Dobro namreč vedo: 
če nas bodo usekali po glavi, bomo takoj spo-
znali, koliko je ura. Če nas bodo zaslepili ter 
hkra� zaigrali na našo dobroto, usmiljenje in 
ljubezen, pa nas bodo z lahkoto prevarali tu-
di večkrat. Ker ne bomo imeli občutka, da 
smo prevarani.
Danes imamo veliko primerov take tak�ke. 
Poglejmo dva, ki sta povezana z življenjem in 
smrtjo. V nekaterih krogih (da nasprotujejo 
veri, je gotovo naključje) radi govorijo o 
pravici žensk, da same odločajo o svojem 
telesu, ne pus�jo pa objavi� slik nekaj 
tednov starih otročkov, ki se branijo pred 
smrtjo, in podatkov o poznejših psihičnih 
težavah njihovih nesojenih mater. In naivni 
poštenjaki rečejo: »Res je, uboge ženske 
imajo pravico.« Iz is�h logov prihaja tudi 
zahteva, da je treba ostarelim in bolnim 
omogoči� dostojno smrt. Ne objavijo pa 
pričevanja �s�h, ki delajo z umirajočimi. Ti 
pravijo, da si hudo bolni v večini primerov ne 
želijo smr�, želijo pa si pristne človeške bliži-
ne in ljubeče oskrbe. Ker naivni poštenjaki 
tega ne slišijo, pritrdijo zagovornikom smr�: 
»Imajo prav, bodimo usmiljeni in dovolimo 
evtanazijo.« Ne zavedajo se, da so pravkar 
obrnili hrbet Bogu in se priklonili zlu.
Ker težko prenašamo že zobobol, se bojimo 
hudih bolečin in dolgotrajnega trpljenja. A 
namesto da bi v družbi vse sile usmerili v 
lajšanje bolečin hudo bolnim ter v njihovo 
oskrbo, se ukvarjamo z vprašanjem, kako jih 
čim hitreje spravi� na drugi svet.
»Vsakdo ima pravico, da zavrne zdravljenje 
ali kakršno koli podaljševanje življenja,« je 
maja letos zapisala Komisija Pravičnost in 

mir pri Slovenski škofovski konferenci. »Za-
ključek umetnega vzdrževanja zgolj vegeta-
�vnega življenja z nesorazmernimi in izred-
nimi sredstvi ni in ni nikoli bila sporna. Tudi 
intenzivno lajšanje bolečin z zdravili, ki bi 
lahko pospešila smrt, ni moralno sporno. 
Moralno nedopustno pa je bolnika ak�vno 
usmr�� oziroma zastrupi�, četudi na njego-
vo željo. Da o umoru na pobudo sorodnikov, 
dedičev ali celo drugih zainteresiranih ne go-
vorimo! Kot je splav otroka po svoji uzako-
nitvi pred 66 le� iz izjeme kmalu postal srhlji-
vo lahkotna ru�na, tako lahko zanesljivo 
pričakujemo tudi, da bi se po uzakonitvi ev-
tanazije na željo bolnika prej ali slej pojavile 
različne prikrite usmr�tve brez veljavne ali 
sploh kakršne koli zahteve bolnika. Izkušnje v 
deželah, kjer je evtanazija že uzakonjena, so 
alarmantne.«

V slovenski ustavi piše, da je človeško živ-
ljenje nedotakljivo, verniki pa dodajamo, da 
je tudi sveto. Vedno kadar prekršimo to te-
meljno načelo, nastopijo težave in nesreče. 
Zato v prisegi, ki jo prispisujejo starogrškemu 
zdravniku Hipokratu, z razlogom piše: »Pri-
sežem ... da ne bom nikoli nikomur – tudi ko 
bi me prosil – zapisal smrtne droge ali ga z 
nasvetom napeljeval na tako misel; prav ta-
ko ne bom nobeni ženski dal pripomočka za 
uničenje telesnega ploda.«

Evtanazija - usmiljenje s peklenskim obrazom

AKTUALNOAKTUALNO

Andrej Praznik

Foto: RC ZVKDS



Večkrat sem imel možnost, da sem v Rimu 
obiskal kapucinsko Marijino cerkev in  grob-
nico, kjer so umetniško številne člo-zložene 
veške kos�. Šest različnih sob s kostmi in v 
zadnji sobi lahko vsakdo prebere pretresljiv 
zapis: Kar ste vi – smo bili mi; Kar smo mi – 
boste tudi vi.

Ob vsaki smr� se posebej zavemo človeške 
krhkos� in umrljivos�. Ves življenjski trud se 
navadno končuje z bolj ali manj dolgotrajno 
boleznijo in smrtjo. Naj se človek še tako tru-
di žive�, nekoč bo treba za večno zapre� oči. 
Od vsega tega, kar si je nekdo prihranil – nič 
ne gre z njim – vse ostane tukaj. Ostaja nam  
spomin na pokojnega morda za nekaj deset-
le�j, to je pa tudi vse. To je realen pogled na 
smrt iz naše perspek�ve. Blagor vam, če lah-
ko temu dodate še globoko vero v posmrtno 
življenje. Dejstvo je, človek je umrljiv. Koliko 
pa si to vzamemo k srcu, je pa drugo vprašan-
je. Velikokrat slišimo pregovor, da si zdrav 
človek želi �soč stvari, bolan pa samo eno – 
namreč, da bi bil zdrav. Smrt pa je kljub vse-
mu neizbežna. In česa si človek najbolj želi, 
ko zaslu�, da ni več možno ozdrave�? Je to 
res samo čim lažja smrt brez bolečine? Ver-
jetno ostaja v globini srca poleg obljube še 

ena želja, ki ob smr� splava na površje in kriči 
po izpolnitvi, in to je, da bi bili ob slovesu vsi 
odnosi lepi in razčiščeni. Bolj ko je ta želja 
uresničena, bolj se duša reši spon in osvoba-
jajoče zadiha v večnos�. Naša dolžnost je to-
rej, da se poskušamo pomiri� med sabo, še 
ko smo živi. Da odpus�mo, kjer je potrebno 
odpus��. Posebej pomembno pa je, da se z 
vsem srcem oklenemo Boga v presve�h za-
kramen�h: v evharis�ji, spovedi in bolniš-
kem maziljenju. Iskren prejem zakramentov 
v Jezusu Kristusu pomeni zagotovilo nebes. 
Res je, da si z dobrimi deli na nek način 
zidamo večni dom v nebesih, vendar pa ne-
besa niso stvar zasluženja, ampak pred-
vsem dar Božje Ljubezni.
Tudi na pogrebni dan glejmo podobno kot na 
dan sprave. Da zakopljemo vse morebitne 
zamere, da odpus�mo in da iz srca prosimo 
tudi za odpuščanje, če smo morda pokojnika 
kakor koli razžalili. Skupaj z duhovnikom mo-
limo, naj mu Gospod da večni mir in pokoj in 
večna luč naj mu sve� – naj počiva v miru. 
Amen. Luč, svečka v vetru ne gori. Ne gori v 
viharjih jeze, temveč le v spokojnem miru. 
Nekaj svetega je mir, ki ga s svojo spoštljivo-
stjo ob pogrebu darujemo našim rajnim. Na 
pogrebu ne klepetamo, ampak s svojo �ho 
molitvijo pokažemo sočutje do pokojnega in 
domačih.  
Ko bomo obiskali grobove prvega in drugega 
novembra, naj bo naša misel namenjena 
miru in spravi. To je lepa molitev za pokoj-
nega in tudi nam prinaša tolažbo. Ob grobu 
se globlje zavemo, da smo samo popotniki 
na zemlji. Kako dragocen je vsak trenutek, ki 
ga preživimo v miru med sabo. Takrat smo 
hvaležni našim dragim rajnim za vsa njihova 
dobra dela, hvaležni Bogu za vse naše bliž-
nje, s katerimi si želimo žive� v ljubezni in 
prijateljstvu.

4

Odpuščanje je osvobajajoče

Janez Žakelj, župnik v Cerkljah ob Krki

AKTUALNO
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Via Sanc� Mar�ni je evropska kulturna pot 
od Sombotela, rojstnega kraja svetega Mar-
�na na Madžarskem, do njegovega groba v 
Toursu v Franciji. Del nje poteka tudi od Prek-
murja do Krasa v Sloveniji. Ker jih letos Mar-
�na šteje šestdeset, ravno toliko, kolikor je 
kontrolnih točk slovenskega dela po�, sva se 
odločila, da se odpraviva po njej. Ker smo iz 
Žirov do Sombotela Šmarničarji pešačili že 
eno leto prej, preden je bila pot odprta, sva 
se odločila, da jo tokrat prevoziva.
Pot se začne pri evangeličanski cerkvi sv. 
Mar�na v Domanjševcih, ki je bila tako, kot 
večina njih na po�, zaprta. Pred njo pa je na 
posebnem podstavku vzidana stopinja sv. 
Mar�na, ki jo je izdelal francoski kipar Mi-
chael Audiard in je enoten simbol Evropske 
kulturne po� sv. Mar�na Tourskega, kakor 
piše v vodniku. Na našem delu po� so le na 
nekaterih točkah. 

Na vsej po� je ena kapelica in 24 cerkva, 
posvečenih sv. Mar�nu, in 25 drugih ter 10 
kulturnih in naravnih znamenitos�. Krona 
po� pa je vsekakor grob blaženega Antona 
Mar�na Slomška v mariborski stolnici Janeza 
Krstnika. Vodnik za del po� od Domanjšev-
cev do Zreč je bil izdan leta 2013, od Zreč do 
Logatca 2014. Istega leta je izšla tudi romar-
ska knjižica, v katero od�snemo kontrolne ži-
ge. Za del od Logatca do Kostanjevice na Kra-
su ni ne vodnika ne zemljevida, zato se je po-
trebno znaj� po svoje. Sploh pa so na tem 

delu po� samo š�ri kontrolne točke. Ves pro-
jekt je vodil Kozjanski park s sedežem v Pod-
sredi. Čeprav spadamo v Žireh pod Mar�nov 
zvon, so nas na žalost zgrešili, saj nam naj-
bližja pot poteka iz Šentjošta čez Zaplano v 
Logatec.
Tudi za prenočišča ni nič poskrbljeno. Midva 
sva jih načrtovala spro�, saj nisva delala 
načrtov, do kod naj kakšen dan prideva, kaj� 
tovrstnih romarskih izkušenj nisva imela. 
Glede na to, da sva bila z avtomobilom, to ni 
bil večji problem. Prenočišča ponujajo celo 
na dveh turis�čnih kme�jah, kjer imajo žig 
po�, kar v vodniku ni omenjeno. Midva sva  
zanje izvedela s spleta. Na obeh sva prespa-
la, in sicer na idiličnem kraju gos�šča Dobnik 
v Šmartnem na Pohorju in na kme�ji Tuševo 
na Lopatniku, kjer sva pod večer z balkona 
opazovala Velenje pod nama in daleč v dal-
javi zvonika cerkve Gore Oljke, ki je bila ena 
izmed ciljev naslednjega dne. 
Za celotno pot sva potrebovala šest dni, s 
tem da sva na nekatera mesta pešačila malo 
dlje, kakor bi bilo potrebno, saj je samo nekaj 
točk, do katerih se ne more z avtomobilom. 
Nikjer pa ni potrebno hodi� več kot pol ure. 
Do vseh – razen do dveh – pelje lepa asfaltna 
cesta. Zato pot priporočava vsem, ki vam je 
sv. Mar�n ljub.
Zadnja kontrolna točka je Mar�nova cerkev 
v Kostanjevici na Krasu. 
Pred odhodom na pot sem imel idejo, da bi 
se do tam, kjer so žigi, peljala, od tam do 
cerkve pa bi šla peš. Začela sva tako, da sva 
najprej poiskala cerkev in šele nato odšla po 
žig. Marsikje peš, povsod pa tudi ne. Na zad-
nji točki nama ni bilo potrebno razmišlja� kaj 
stori�, saj naju je pot pripeljala najprej v Ko-
stanjevico do cerkve, nato pa sva nadaljevala 
naprej v sedem kilometrov oddaljeno 
Opatje Selo, kjer sva dobila žig in pot zaklju-
čila s kozarcem terana.
 

Po Poti svetega Martina

Franci Temelj
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4 
PONEDELJEK 

1800  + starša in brata Mlakar (Polje 3)  
za blagoslov v družini  

sv. Karel Boromejski, škof  

5 TOREK
 

 700  za zdravje v družini in za srečno pot  
po namenu (A)  

sv. Zaharija in Elizabeta, 
starša Janeza Krstnika  

6 SREDA
 

1800 DOBRAČE.
  
+ Marija Podobnik, 7. dan; + Terezija Trček

 
+ Krošljevi (Dobračeva)

 

SV. LENART, OPAT –
 

ZAVETNIK NA DOBRAČEVI
 

7
 ČETRTEK

 

1800 ŽUP. CER.
  

+ Polonca Bogataj, 7. dan; za nove duhovne 
poklice; v zahvalo

 

sv. Engelbert, škof
 

8
 PETEK

 

1800

 
+ Veharjevi (Brekovice); + Ivan Uršič 
(Jezerska)

 

sv. Bogomir, škof
 

9
 SOBOTA

 

800

  
+ Ciril Alič

 + Alojz in Suzana Sporiš

 

OBLETNICA POSVETITVE 
LATERANSKE BAZILIKE

 

10

 
NEDELJA

 

700

 

 900

 

+ Marata Čadež, roj. dan; + družini Jesenko 
in Jereb; + Ludvikovi in Pečelinovi

 + Mar�na in Franc Grošelj

 + Ana Oblak in vsi Brckovi; za župljane

   

32. NEDELJA MED LETOM

 

11

 
PONEDELJEK

 

1800

 

+ Tatjana Dolenc, obl.

 
+ Cirila Derlink, obl.

 

SVETI MARTIN, ŠKOF –

 
ZAVETNIK NAŠE ŽUPNIJE

 12

 

TOREK

 

700

 

+ Ivanka in Franci Poljanšek 

 
+ s. Tončka in s. Danijela

 

sv. Jozafat Kunčevič, 
mučenec

 13

 

SREDA

 

1800

 

+ Šte�a Naglič, 30. dan; + starši Poljanšek, obl.

 
+ Majda in vsi Rupnik –

 

Jesenko

 

sv. Stanislav Kostka,

 
redovnik

 
14

 

ČETRTEK

 

1800

 

DOBRAČE.

  

+ Maksimilijan Oblak ter ata in mama

 

+ Alojz Demšar, obl.

 

sv. Nikolaj Tavelič,

 

mučenec

 
15

 

PETEK

 

1800

 

+ družina Lamovec (Zabrdarski)

 

za telesno in duševno zdravje

 

sv. Albert Veliki, škof in 
cerkveni učitelj

 
16

 

SOBOTA

 

800

 

 

1700

  

za blagoslov naše župnije in za nove du-
hovne poklice

 

+ Ana Ušeničnik, 3. obl.; + Ciril Alič

 

+ Stanko Gantar, god; za pokojne sošolke,

 

sošolce in učitelje ob 50-letnici zaključka šole

    

PRAZNIK CELODNEVNEGA 
ČEŠČENJA SV. REŠ. TELESA

 

17

 

NEDELJA

 

700

     

 

900  

 

+ Jože in Alojzija Jereb (Žirovski Vrh 64)

 

za župljane

 

+ Mar�n Frelih ml.; + Vinko Benedičič, 

 

2. obl.; + Marica in Alojz Demšar

 

+ Viktor Čadež (Starovaška) 

 

MARTINOVA NEDELJA

 

ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE

 18

 

PONEDELJEK

 

1800  

 

+ Milka Kopač, Francka Kalan ter starši

 

v zahvalo za srečen porod

 

OBLETNICA POSVETITVE 
BAZIL. SV. PETRA IN PAVLA

 

19

 

TOREK

 

700

 

+ Vlastja Simončič in Hani Cankar

 

po namenu (A)

 

sv. Ma�lda, redovnica

 

20

 

SREDA

 

1800

 

+ starši in brat Rajko

 

za varno in uspešno prevožene kilometre

 

sv. Edmund, kralj

 

21

 

ČETRTEK

 

1800

 

DOBRAČE.

  

+ Cecilija in Milan Jereb; + Ivan Seljak 
(Žirovnica)

 

Darovanje Device Marije

 



23 
SOBOTA 800 

+ starši Marica in Stanislav Jesenko 
(Žirovski Vrh) 
+ sestre, brat in starši Gantar  
+ Marko Čar, roj. dan  

sv. Klemen I., papež in 
mučenec 

24 
NEDELJA 

700 

    

900  

+ Alojz Kristan; + starši in brat Lukančič 

+ Marija Jus�n; za župljane  

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA 

25 
PONEDELJEK 1800  

+ Francka Trček 
+ Pavel Jereb 

sv. Katarina Aleksandrijska, 
devica in mučenka 

26 
TOREK 700 

+ Štefan in Branka Poljanšek 
po namenu (A) 

sv. Leonard Portomavriški, 
redovnik in misijonar 

27 
SREDA 1800 

+ Pavel in Marija Kogovšek (Sovra) 
+ Janez Trček 

sv. Modest in Virgil, škofa 
in apostola Karantanije 

28 
ČETRTEK 

1800 DOBRAČE.  + Polonca Bogataj, 30. dan 
+ Vinko Kržišnik in starši (Selo) 
+ Marija in Andrej Žakelj (Opekarska) 

sv. Katarina Laboure, vid-
kinja 

29 
PETEK 1800   + Tone Debeljak, obl.; v zahvalo sv. Filomen, mučenec 

30 
SOBOTA 

800  + Andrej in Ivan Seljak (Žirovnica) 
po namenu (A) 

SV. ANDREJ, APOSTOL 

1 
NEDELJA 

700      

 
900    

+ starši Stanonik in Stanovnik 
+ Luka Bradeško, obl. 
+ Alojz Strlič, obl.; za župljane  

PRVA ADVENTNA  –  
NEDELJA KARITAS 

22 
PETEK 1800 

+ Milka Dolenc, obl. 
+ Hilda Ušeničnik, obl. 

sv. Cecilija, devica in muč. 

zavetnica cerkvene glasbe 
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Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 800 izvodov.

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur.

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

Uradne ure župnijske pisarne so vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ in vsak petek od 16⁰⁰ do 17³⁰.

00Celodnevno češčenja Svetega Rešnjega Telesa bo v soboto, 16. novembra. Sve� maši bosta ob 8  in 
00 00

ob 17 . K slovesnemu sklepu češčenja ob 17  smo povabili naše rojake, duhovnike in redovnice. Slo-
vesnost bo vodil dekan, g. Gregor Luštrek. Med vsemi mašami bo tudi priložnost za sveto spoved.

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA

Razpored češčenja:
00· 7  – izpostavitev Najsvetejšega in litanije;
00 00· 7  – 8  ključarji, člani gospodarskega   

sveta, čis�lke in krasilke;
00· 8  – sveta maša;
00 30· 9  – 9  veroučenci 1. do 4. razreda ter 

predšolski;
30 30· 9  – 10  člani zakonskih skupin in starši;

30 30· 10  – 11  člani redakcije Glasa sv. Mar�na in 
misijonske skupine;

30 30
· 11  – 12  člani molitvene skupine;

30 00
· 12  – 14  �ha molitev;

00 00
· 14  – 15  stari starši;

00 30
· 15  – 15  pevci, pritrkovalci, bralci Božje 

Besede ter člani svetopisemske skupine;
30 00· 15  – 16  veroučenci od 5. do 8. razreda;
00 30· 16  – 16  mladina in skav�;
30 00· 16  – 17  člani ŽPS;
00 · 17 – slovesen sklep celodnevnega češčenja s 

sveto mašo.
Prav je, da si prav vsak župljan ta dan vzame nekaj časa za osebni pogovor z Jezusom. 
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Dogodki v novembru

V oktobru so se od nas poslovili:

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

Ana Podobnik, roj. Lazar, Gasilska ulica;
Šte�a Naglič, roj. Žakelj, Idrijska cesta;
Pavla Naglič, roj. Kopač, Jezerska ulica;
Marija Podobnik, roj. Strmole, Triglavska ul.;
Polonca Bogataj, roj. Frelih, Prvomajska ul.

V oktobru so z zakramentom
svetega krsta postali Božji otroci:

Neja Šuligoj, Pionirska pot;
Drejc Naglič, Par�zanska cesta;
Jerca Stanonik, Zabrežnik;
Oskar Šinkovec, Čevljarska ul.;
Jerca Prelesnik, Selo;
Lovro Mlakar, Selo.

Družinam
iskreno

čes�tamo
in želimo obilo

Božjega blagoslova!

00Vsako sredo  ob 18    molitvena ura pred Najsvetejšim;
30

4. november ob 18    srečanje misijonske skupine;
30  ob 19    redakcija Glasa sv. Mar�na;
30

6. november ob 20    srečanje mlajše zakonske skupine;
8. november dopoldne  bosta župnik in kaplan obiskovala starejše in bolnike po domovih;

30  ob 18    srečanje katehetov;
00

9. november ob 20    srečanje zakonske skupine DiŽ;
9. do 10. november   jesenovanje volčičev in čete;

3013. november  ob 20    srečanje 4. zakonske skupine;
0014. november  ob 20    srečanje starejše zakonske skupine;
30 

15. november ob 18   v cerkvi obvezne ministrantske vaje za vse ministrante;
00

  ob 19    srečanje SKVO;
00       ob 19    v gos�lni pri Županu blagoslov vina (v organizaciji društva ŠMAR);

17. november    pri vseh sve�h mašah »ofer« za župnijsko cerkev ob 
    praznovanju Mar�nove nedelje;

30 ob 10    v galeriji v zvoniku otvoritev razstave Silvestra Bajca
   (v organizaciji društva ŠMAR);

00
 ob 11    blagoslov prenovljene mladinske sobe v župnišču (g. nadškof
   dr. Anton Stres);

0018. november ob 20    srečanje mešane zakonske skupine;
3021. november ob 18    priprava na krst;

23. november   izlet pevcev MeCPZ Anton Jobst;
00

24. november  ob 9    družinska sveta maša (sodelovanje pripravi 8. razred);
30

  ob 10    krs� v župnijski cerkvi;
3025. november ob 18    srečanje svetopisemske skupine;
3027. november ob 18    v župnišču prvo srečanje vseh udeležencev Adventnih 

    duhovnih vaj v vsakdanjem življenju;
30

29. november ob 18    v Jobstovi dvorani predstavitev romanja na Trsat (društvo ŠMAR);
00

30. november ob 14    v župnišču delavnica izdelovanja adventnih venčkov
    (z otroki obvezno pridite tudi starši);
1. december    pri obeh sve�h mašah blagoslov adventnih venčkov.

00
Ob osrednjem župnijskem praznovanju bo našo župnijo 17. novembra ob 9  obiskal upokojeni ljub-
ljanski nadškof msgr. dr. Anton Stres, ki bo vodil osrednje slavje letošnje Martinove nedelje. Po tej 
sveti maši bo društvo ŠMAR v prostorih zvonika odprlo razstavo Silvestra Bajca. Lepo povabljeni! Po končani 
sveti maši bo pred župnijsko cerkvijo druženje in pogostitev za vse. Zato naprošamo vse pridne gospodinje, 
da v soboto, 10. novembra, med 18. in 19. uro prinesejo v župnišče sladke dobrote.

M A R T I N OVA N E D E L JA - FA R N O Ž E G N A N J E
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Saj še ne bom umrl 

GLEDATI - V IDETI

Približuje se prvi november, »dan spomina 

na mrtve«, kot se to danes imenuje. Povej-

mo kar direktno: za kristjana se tako imeno-

vanje ne spodobi, in to vsi dobro vemo. Kje 

se nam torej za�ka?
1.  S smrtjo v bistvu ne računamo

S smrtjo pravzaprav ne računamo kaj preveč. 
To se vidi po načinu življenja. Saj z marsičim 
ne računamo kaj dos�: če računaš z možno 
nesrečo, voziš bolj počasi, če ne, pa nevede 
pri�sneš »na gas«. Če računaš s smrtjo, si 
prizadevaš bi� pripravljen nanjo tukaj in 
zdaj. Če ne računaš, pač živiš, kakor živiš.

2.  Smrt skoraj ne obstaja več
Ne samo da na smrt ne mislimo, ampak jo 
tudi načrtno rinemo iz naših življenj. In to je 
seveda začaran krog. Kako naj otrok in 
kasneje odrasel sploh kdaj pomisli na smrt, 
ko pa njegov najljubši risani junak vedno vse 
pobije, hkra� pa sam preživi? Ali pa, kako naj 
razmišlja o smr�, če je ni nikoli doživel? Vse 
š�ri stare starše so verjetno »spravili v 
dom«, tako da staros� in smr� pravzaprav 
nikoli ni videl. Tega dejstva sem se sam zave-
del šele, ko mi je pred kakšnim letom 
dobesedno v rokah umrl eden naših ostare-
lih duhovnikov. Ko duhovniku v rokah umre 
duhovnik ... takrat sem pomislil, da bi lahko 
bil na njegovem mestu tudi jaz. In, ja, ko smo 
potem naenkrat s smrtjo prvič zares soočeni, 
nas le-ta najde nepripravljene.

3.  Manjka nam odnosa z Gospodom
Smrt ima svojo »obratno-sorazmernost«. To 
je Gospod Bog. Bog je radikalno živ. On je vse 
�sto, kar smrt ni. In če nam manjka vere 
Vanj, manjka vere v Njegovo vstajenje, po-
tem seveda ne računamo s tem, da je za nas 
umrl, in tako naprej. Če smo premalo v odno-

su z Njim, ki je živ, ne računamo na večno 
življenje in s tem tudi na smrt ne. Človek ni bil 
ustvarjen za smrt, ampak za življenje. Torej 
iščimo Življenje, ki je Bog sam!

4.  En del ostane vedno skrivnost
Takole: do sem kri�ziranje, ki je letelo najprej 
name samega, potem pa morda tudi na koga 
od bralcev. Sedaj pa �s� del, ki je bistveno 
bolj težaven: vprašanje trpljenja in smr�. Če 
se le da, grem med ostarele in bolne, in 
kolikokrat mi rečejo: »Smr� se nič ne bojim, 
ampak da mi vsaj trpe� ne bi bilo treba!« To 
je vprašanje, na katerega ni odgovora. Tra-
gične smr�, trpljenje, ki se zdi nesmiselno, 
da ne govorimo o bolnih in umirajočih otro-
cih, ki zamajejo temelje naše vere! Ta del 
smr� ostaja skrivnost ...

5. Trpljenje – smrt – vstajenje čakajo 
vsakogar od nas

Čeprav se morda komu to zdi poceni odgo-
vor, je odgovor na dejstvo smr� in trpljenja v 
svetu samo naša vera. No, obstajajo še drugi 
odgovori, ampak �s� me kot duhovnika ne 
zanimajo, in prav tako pristnega katoličana. 
Edini odgovor, ki so mi ga dali �s�, ki so se 
sami soočali s smrtjo, je vedno bil: »Hudo je, 
ampak z Jezusom gre lažje; ne razumem, 
ampak On razume.«

1. november, dan vseh sve�h, naj ne bo 
priložnost za to, da s tonami sveč poskušamo 
nadoknadi� dejstvo, da nas naši rajni morda 
celo leto niso kaj preveč zanimali. Naj bo 
predvsem priložnost za pregled našega od-
nosa z Gospodom, našega zavedanja dejstva 
smr� in naše vere v večno življenje. Prosimo 
Gospoda za to vero!

Gabriel



V žirovski župniji imamo že skoraj 40 let iz-
redne delivce sv. obhajila. Prvi je bil imeno-
van Marko Bogataj, v času župnikovanja Flo-
rijana Božnarja; Mar�n Pivk, Uroš Čibej in 
Roman Logar pa leta 1985 (župnik Janez Ši-
lar). Roman je kmalu opus�l službo. V pri-
hodnjih le�h so bili imenovani še š�rje mladi 
možje: Marko Mrlak (1987), Jože Jesenko, 
Robert Bogataj (2006) in po odhodu Marka v 
semenišče (2012) še Andrej Praznik. Danes 
ima tako župnija pet ak�vnih župnikovih 
najožjih sodelavcev.
Njihova služba je uradno opredeljena v 
kanonih 910/2 in 230/3 Zakonika cerkvene-
ga prava. S posebnim dekretom jih imenuje 
krajevni škof. Zato jo lahko opravljajo le v 
domači župniji in na območju škofije, kjer so 
imenovani, v drugih župnijah pa le z dovo-
ljenjem krajevnega župnika. Vsak duhovnik 
ima obenem pravico, da po potrebi za obha-
janje pooblas�/prosi primerno osebo nepo-
sredno iz cerkve (moškega ali žensko). Pogoj 
za opravljanje te službe je v obeh primerih, 
da je oseba »cerkveno polnoletna« – da je 
prejela zakrament sv. birme – in ima primer-
ne osebnostne lastnos� (urejeno, nesporno 
osebno življenje). Po zadnjih spremembah 
pogojev naj bi stalni delivci obhajali v albi in 
ne več v »dostojnih civilnih oblačilih«. Njiho-
va imenovanja po novem niso več za stalno, 
ampak za 5 let, z možnostjo podaljševanja. S 
tem so dali možnost zamenjav posamezni-
kov, ki tega ne morejo ali ne želijo več oprav-
lja�. 
Izredni delivci so potrebni predvsem pri 
večjih dogodkih, pri nedeljskih in prazničnih 
mašah ter ob izrednih priložnos�h, kadar jih 
duhovnik potrebuje. Tako lahko ob večjih 
slovesnos�h opravljajo tudi naloge akolitov, 
mašnih pomočnikov. Ker v Žireh ni stalnega 
mežnarja, zdaj pomagajo tudi pri nekaterih 
od teh nalog in zadolžitev. Jezusa v sv. hos�ji 
lahko nosijo tudi po domovih domače žup-

nije ali celo v domove za starejše, kjer bivajo 
naši nekdanji župljani.
Ta služba zahteva od posameznika veliko 
odgovornost, včasih pa tudi odpovedovanje, 
saj morajo pomaga�, kadar je za to potreba. 
Prav zato župnik predlaga škofu v imeno-
vanje že odrasle kandidat(k)e, praviloma sta-
re vsaj 30 let, ki imajo urejeno osebno živ-
ljenje. Pred nastopom službe imajo zdaj po-
sebno pripravo in izobraževanje na škofijski 
ravni, v preteklos� pa so bili z nalogami, pra-
vicami in dolžnostmi seznanjeni na enem ali 
dveh predhodnih srečanjih z župnikom. 
Žirovski izredni delivci sv. obhajila imajo na-
rejene celoletne razporede obhajanj za vse 
nedeljske maše. Pri tem ni nobene hierarhije 
oz. večje ali manjše pomembnos� katerega 
koli. Edino merilo je enakomerna razporeje-
nost dolžnos� preko celega leta. Bogu hvala, 
da je v Žireh do nadaljnjega dovolj izrednih 
delivcev. 
Vroče poletje in mrzla zima sta obdobji, ki 
našim izrednim delivcem sv. obhajila še 
posebej ostajata v »prijetnih spominih«: 
pole� zaradi vročine v debelih strežniških 
oblačilih, pozimi pa zaradi mraza kovinskih 
ciborijev, ki pekoče reže v že tako premraže-
ne dlani. Menda je eden od nekdanjih 
župnikov kot »pomoč« pri tem svetoval, naj 
delivec pač tako močno s�ska ročaj ciborija, 
da se bo segrel. A kaj, ko je edino župnik že 
po naravi imel tako tople roke, da mu je to 
uspelo.
Vsi � naši možje so ponosni na svoje po-
slanstvo in se zavedajo odgovornos� in skr-
bi, povezanih z nalogami, ki jim jih je podelil 
škof. Častno in s čisto vestjo hočejo nosi� in 
deli� Kristusa župnijskemu občestvu tudi 
naprej.

10ŽIVA CERKEV

Boga nosijo

Iz pričevanj žirovskih izrednih delivcev
sv. obhajila povzel in sestavil Vili Eržen



 »Dragi bratje in sestre, ki želite v adventnem 
času poglobi� svoj osebni s�k z Bogom in 
znova globlje zadiha� iz darov in dobre 
novice, ki nam je dana po Kristusu Jezusu. 
Obveščam vas, da bo adventni spletni misi-
jon pod naslovom ŽE LJUBLJENI od 25. 
novembra do 25. decembra 2019. 
Veselja si ni treba zasluži�, je že podarjeno. 
Učimo se ga spreje�. Ljubezen je vesela, svo-
bodna, brezpogojna. Iz tega se da žive�.« 
S temi besedami nas nagovarja in vabi na ad-
ventni misijon voditelj letošnjega adventne-
ga spletnega misijona jezuit p. Vili Lovše.
Že četrto leto naša župnija odgovarja na po-
vabilo, da v adventu odrinemo bolj na globo-
ko. Kaj radi se v decembru namesto s pri-
pravo osebnih »jasli«, ukvarjamo z zunanjimi 
simboli, nakupovanjem daril, okrasitvijo no-
tranjos� in zunanjos� hiše, zabavami ob kon-
cu leta … Priložnos�, da smo raztreseni, je 
več kot dovolj. Kristjani pa smo v adventu 
poklicani, da si prizadevamo ravno obratno. 
Da delamo to, kar nas zbira okrog Njega, kar 
našemu življenju daje smisel in veselje.
Spletni misijon je namenjen vsakemu, ki si je 
v dnevu pripravljen vze� vsaj sto�nko časa – 
to je le kakih 14 minut. Ne zahteva od nas, da 
ure in ure presedimo ob prebiranju Svetega 
pisma in molitvi rožnega venca. Od nas pri-
čakuje le, da smo orodje v Njegovih rokah ter 
iščemo Njegovo voljo za naš vsakdan. Sliši se 
zelo enostavno. A iz lastne izkušnje vem, ka-
ko težko je vztraja� sam. Pa čeprav gre samo 
za �sto sto�nko časa, ki ga v vsakem dnevu 
adventa namenim Zanj, zase! 
Skupnost je �sta, ki gradi in daje moč. V 
oporo mi je, ko mi ne gre, ko se ustavi. Zelo 
sem vesela, da nas gospod župnik podpira in 
nas bo tudi letos vsako sredo v adventu zbiral 
po sve� maši. Čeprav nas običajno ni prav 
veliko, vztrajamo. Bodri nas Jezusova sveto-
pisemska prilika o kvasu in soli, ki ju v kruhu 

tudi ne sme bi� preveč, sicer ni okusen. Na 
naših srečanjih si bomo delili sadove molitev 
preteklega tedna, pa tudi izkušnje, ko nam je 
bilo težko, smo bili v dvomih ali pa nas ni no-
bena beseda nagovorila. Vsak je svoboden v 
tem, koliko in kaj želi poveda� drugim. Iz te-
ga, kar si podelimo, me vedno najbolj nago-
varja to, kako je božja beseda ustvarjalna in 
vsakega nagovarja drugače. In prav to je naj-
večje bogastvo med nami. Nikogar ni, ki bi 
imel prav ali pa narobe, vsak je nagovorjen 
na svojstven način. Posebna vzpodbuda je 
župnikov nagovor, ki nas uvede v odlomek 
naslednje nedelje, da še lažje vstopamo v 
razmišljanje in molitev ter se morda ob kak-
šnem poudarku še posebej ustavimo. V po-
moč nam je vsekakor gradivo, ki je dostopno 
na spletu. Za vse �ste, ki z računalnikom niste 
tako domači, pa poskrbimo tudi za �skano 
različico.
Sem te prepričala? Ne boj se. Ljubezen je ve-
sela, svobodna in brezpogojna. Nikoli ne 
mine. Opogumi se! Pojdi na spletno povezavo  
h�ps://forms.gle/zsoURq8XbCnDozrQ9 in se 
prijavi na adventni spletni misijon. To bo tvoja 
nepozabna pustolovščina in veseli bomo, če 
jo boš delil z nami. Se vidimo v sredo, 27. 11. 
2019, ob 18.30 (po sve� maši) v župnišču. 
Lepo povabljena, lepo povabljen!

11 AKTUALNO

Že ljubljeni!

Andreja Žakelj



Hvaležna za 20 skupnih let

AKTUALNO

Prizna� morava, da pred dvajse�mi le� nisva 
ni� razmišljala o tem, kaj pričakova� v zako-
nu. Najine misli o najinem odnosu so bile še 
povsem v povojih, osredotočene bolj ali 
manj na trenuten čas in bližnjo prihodnost. Iz 
zaljubljenega para sva se naenkrat prelevila 
v zakonca. Nisva imela vnaprej pripravljene-
ga načrta skupega življenja. Sva pa želela 
vztraja� na skupni po�.

Prva leta sva nekako "plavala s tokom". Bilo 
je kar naporno. Morala sva se navadi� žive� 
skupaj vsak s svojimi navadami. Kalila se je 
najina potrpežljivost. S podporo najinih 
primarnih družin sva ustvarjala svojo. V tem 
času, ko sva v najinem zakonu postavljala 
stvari na prava mesta, je vse skupaj (v pozi-
�vnem smislu) pomešala najina prvoro-
jenka. Mogoče nama je bilo malo lažje, ker 
nisva komplicirala, nisva bila "zahtevna" – 
kri�čna drug do drugega. Skušala sva nare-
di�, kar sva najbolje (z)mogla in znala. Počasi 
smo rasli v naših odnosih in tudi najin zakon 
je zorel.
Po pe�h le�h sva se pridružila zakonski 
skupini. Na začetku malo s strahom, kako bo. 
Sedaj po petnajs�h le�h morava reči, da 
nama skupina veliko pomeni. Veš, da nisi 
edini, ki se sooča s težavami, dobiš marsika-
tero idejo, kako se spopas� z njimi. Člani so 

bili v molitvi z nama in nama bili v oporo ob 
težkih trenutkih, za kar sva neizmerno hva-
ležna. Če je le možno, se z zakonskimi sku-
pinami udeleživa vsakoletnih duhovnih vaj. 
To je čas za naju, čas brez hitenja, vsakodnev-
nih obveznos� in skrbi.
Bogu se vsak dan zahvaljujeva za otroke, ki 
nama jih je podaril. Vsak naju na svoj način 
kali in nama drži ogledalo. Upava, da bodo 
znali vztraja� v dobrem in da bodo povabili 
Boga na svojo pot.
Hvaležna sva tudi za preizkušnje, ki so nama 
na različne načine pomagale ras� (izguba 
službe, smrt otrok, bolezen ...). Hvaležna sva 
predvsem za milost, da sva vztrajala, da nisva 
obupala, da nama je Bog posve�l z lučko, ko 
sva se utapljala v temi in naju popeljal na 
svetlobo. Lepo je ime� ob sebi  ljudi, ki nama 
pomagajo, naju spremljajo na najini po� in 
nama stojijo ob strani: najini starši, bratje in 
sestre, prijatelji, duhovniki.
Najtežje v zakonu je bilo takrat, ko se nisva 
zmogla pogovarja�. Ko je pogovor zamrl, sva 
tavala v temi in se oddaljevala drug od dru-
gega. Ko sva zaupala in se pogovarjala, sva 
lažje prebrodila boleče izkušnje. Zato nama 
je v zakonu pomemben pogovor, medseboj-
no zaupanje in zaupanje v Boga, Božji načrt. 
Še vedno veliko vlagava v to, da pogovor ste-
če, da se odpreva drug drugemu in si zaupa-
va.
Uokvirjena poročna pridiga na steni dnevne 
sobe naju vabi, da se večkrat spomniva naji-
ne zaobljube pred Bogom. Hvaležna sva, da 
sva po dvajse�h le�h tu, kjer sva, hvaležna za 
vse, kar imava. Nočeva pa osta� pri tem, že-
liva si nekaj več, želiva še vedno ras� v naji-
nem odnosu. Ne veva, kaj naju še čaka. Upa-
va pa, da bova z Božjo pomočjo skupaj vztra-
jala na po�, ki nama je začrtana.

Nataša in Sebastjan Pivk
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