
sv. Martina
G L A S

Je usmiljenje moderno?

Ni bilo naključje, da je leto 2016 papež Frančišek razglasil za 
sveto leto usmiljenja. Med kristjani se namreč prepogosto 
usmiljenje zamenjuje z neodločnostjo, negotovostjo, 
»cagavostjo«. Velika žena usmiljenja, s. Favs�na Kowalska, 
se je preko molitve obračala k Božjemu srcu, k skrivnos� 
njegovega usmiljenja, ne zato, da bi se odtrgala od vsak-
danjos�, ampak da bi se približala sočloveku.
Papež Janez Pavel II. je leta 2000, ob razglasitvi s. Favs�ne za 
svetnico, dejal: „Kaj nam bodo prinesla prihodnja leta? 
Kakšna je prihodnost ljudi na zemlji? Ni nam dano, da bi to 
vedeli. Gotovo pa je, da bodo žal z novim napredkom prišle 
boleče izkušnje. Toda luč Božjega usmiljenja, ki jo je hotel 
Gospod ponovno izroči� svetu po karizmi svete Favs�ne, bo 
razsvetljevala hojo ljudi tretjega �sočletja ...  Kristus nas je 
poučil, da človek ne le prejema in izkuša Božje usmiljenje, 
marveč je tudi poklican, da izkazuje usmiljenje drugim: 
'Blagor usmiljenim, zakaj � bodo usmiljenje dosegli' (Mt 
5,7). Pokazal nam je številna pota usmiljenja, ne samo odpu-
šča� grehe.“
Vsak dan znova Jezus tudi nas vabi k delom usmiljenja! Se še 
spomnimo duhovnih in telesnih del usmiljenja? Morda pa je 
moja naloga za danes prav to, da usmiljenje, ki ga 
prejemam od Gospoda in spreminja moje srce, pride tudi do 
drugih ljudi po mojih dobrih delih, besedah, molitvi pa tudi v 
darovanju, trpljenju in medsebojnem služenju.

OKTOBER  2018

Andreja Žakelj

7. oktober 2018

14. oktober 2018

21. oktober 2018

28. oktober 2018

molitvena skupina

člani zakonskih skupin

misijonska skupina

člani ŽPS

Naj postane molitev
del našega življenja!

Slika: Rembrandt van Rijn, Vrnitev izgubljenega sina, okr. 1669 
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OB  NEDELJAH
V  OKTOBRU

v župnijski cerkvi

vodijo
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Vera je odločitev za odnos

Že v prejšnji številki sem pri neki drugi 
tema�ki naše vere namignil, da v današnjem 
času razne verske smeri, razna novodobna 
verska prepričanja rastejo bolje kot gobe v 
jeseni. To dejstvo pred kristjana postavlja 
vedno težje vprašanje pravilnos� njegove 
odločitve za vero. Pozor, sem že namignil na 
bistvo članka: odločitev. Ampak o tem malo 
pozneje. Treba bi bilo seveda tudi odgovar-
ja� na glasna vprašanja, ki nam jih današnji 
svet postavlja glede naše vere, ampak o tem 
kdaj drugič. Tokrat bi radi za trenutek poku-
kali v osnove naše vere in se prepričali, da se 
vera skriva v majhnih rečeh vsakega dne.
Vera, če je prava, mora bi� odnos z Bogom. 
Vera, ki ostaja pri navadah in običajih, počasi 
izginja – imela je svoje mesto v naši kulturi in 
svojo vlogo je dobro odigrala v svojem času. 
Danes, ko Cerkev ni več ins�tucija na ravni 
države, pa se zopet vračamo k našim kore-
ninam. Naše korenine so živ odnos z Jezu-
som Kristusom. Bog ni obstal nekje gori, na 
nekem prestolu in s kladivcem v roki, ampak 
je želel posta� eden od nas – da bi nam bil 
blizu in bi bil naš odnos z njim živ in dejaven.
In po sve� evharis�ji je ostal  prisoten tudi po 
tem, ko je že odšel s telesom s tega sveta. Za 
živ odnos z Gospodom bo torej potrebno 
obudi� naše zavedanje, (1) da Bog je, (2) da je 
dober, (3) da vse, kar je v naših življenjih 
dobrega in lepega, prihaja od Njega in (4) da 
nas vedno čaka, da se obrnemo Nanj.
Torej, do Boga se moramo zače� obnaša� ta-
ko kot do vsake druge osebe, ki jo imamo radi. 
Ko izrečeš kratko molitev, je to kot SMS 
ljubljeni osebi. Ko zmoliš Angel Gospodov, je 
to kot kratek telefonski klic. Zahvala pred in 
po jedi je kot pohvala kuharici, ki je dobro 

skuhala kosilo … skratka, vzemimo Boga za-
res kot vzamemo zares vsakega človeka, ki ga 
srečamo. Z Bogom je to toliko lažje, ker njega 
nikoli ne srečujemo – On je pač vedno z nami, 
če se tega zavedamo ali ne.
In zdaj smo pri tem, kar sem že omenil na 
začetku – če želimo obudi� našo osebno ve-
ro, torej tudi Boga »doda�« med naše 
prijatelje, bo za to potrebna odločitev. In 
tukaj se največkrat zatakne. Navadno misli-
mo, da bo vera kar padla z neba in potem bo-
mo pač verovali. Ali pa, da bomo za to imeli 
več časa, ko bomo stari. Ali pa … ne. Ko se 
nekdo odloči, da bo veri v svojem življenju dal 
novo priložnost, je treba zače� z majhnimi 
odločitvami. En amen zjutraj in eden zvečer. 
Za začetek bolje kot nič. Jutri morda še Sve� 
angel za zraven … Tako so učili mene, in tako 
sem začel kot dijak vsak dan hodi� k maši.
Žive vere ni v velikih koncer�h krščanske 
glasbe, je ni v imenitnih pridigah, je ni v 
največjih slovesnos�h, v obnovljenih farov-
žih … to so samo orodja, ki nas po�skajo 
naprej v naši veri. Vera se bo začela, v to sem 
trdno prepričan, ko bomo obudili najbolj na-
ravne stvari, ki jih je naša Cerkev že poznala, 
pa nehala prak�cira�, misleč, da je treba bolj 
ugaja� svetu: �ha adoracija, pobožna sveta 
maša, preprosta družinska molitev. Take 
stvari. Še malo, pa bomo začeli tam, ampak to 
šele takrat, ko nas bo družba po�snila čisto na 
rob. Takrat se bo treba odloči� in zače� iska� 
živega Boga v najbolj vsakdanjih stvareh in se 
odloča� Zanj vedno znova.

Komaj čakam.

Gabriel Kavčič
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STIČNA MLADIH: utrip vere in mladosti 

p. Marko Pavlič, DJ   

Na S�čni mladih se je letos zbralo več kot 5000 
mladih katoličanov iz vse Slovenije. S�čna 
mladih predstavlja osrednji dogodek mladinske 
pastorale v Sloveniji, ki daje posebni utrip Cerkvi 
na Slovenskem. Po besedah škofa Franca Šuštar-
ja je S�čna mladih v prvi vrs� »dogodek vere. 
Sestavljena je iz vere mladih in voditeljev vseh 
skupin mladih. Ob tem vsak sodelavec lahko 
svojo vero potrdi in poglobi. Ta dogodek zazna-
muje in potrjuje iden�teto mladega kristjana, ko 
se sreča z veliko množico drugih mladih kristja-
nov. Med njimi sreča prijatelje, s katerimi je 
skupaj v šoli ali v župniji. To je tudi dogodek vse 
Cerkve. V S�čni smo povezani vsi skupaj v veliko 

občestvo: mladi, dijaki in študentje; že nekoliko 
starejši mladi, ki imajo lepe izkušnje iz preteklih 
let; v duhu z mladimi so njihovi starši; v S�čno 
pridejo duhovniki, redovnice, redovniki in ško�e. 
Vsi smo skupaj kot Božje ljudstvo in veliko obče-
stvo.«

Geslo letošnje S�čne mladih so bile besede, 
vzete iz angelovega pozdrava Mariji v Lukovem 
evangeliju: »Ne boj se!« (Lk 1,30). Mladi so bili 

povabljeni, naj zaupajo sebi, drug drugemu in 
Bogu ter v duhu zaupanja odgovorijo na življenj-
sko poslanstvo, kot je to storila Marija.  

Pester program, dobre delavnice, mladinska sv. 
maša in zaključno praznovanje so sestavine, ki so 
naredile dogodek enkraten in neponovljiv. 
S�čna mladih je namreč odlična priložnost za 
mlade, da doživijo vero kot nekaj lepega na 
način, ki jim je blizu. Poleg delavnic je čez dan 
potekala adoracija v t. i. opatovi kapeli ter sveta 
spoved na samostanskem dvorišču in v cerkvi. 
Na samostanskem travniku pa je potekal športni 
turnir v nogometu in odbojki. 

Tudi žirovska mladina se je udeležila tega izjem-
nega dogodka in prispevala svoj delež, ne samo z 
dobro udeležbo, ampak tudi s tehnično organi-
zacijo dogodka. Nekateri so bili namreč prosto-
voljci, ki so ustvarjali S�čno mladih, ki je bila že 
37. po vrs�.
Naj za konec dodam, da je sreča sreča� navdu-
šene in iskrene mlade, ki so odpr� za Boga in 
ljudi. Se vidimo na naslednji S�čni mladih!
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Lepo je bilo srečati prijatelje,
poslušati pričevanja in skakati
pod odrom.              (Veronika)

B'l je dob'r in z'lo s'm uživala.
(Neža)

Čudovit program „Opogumi me“.
Veliko zanimivih tem za razmišljanje.

(Silva in Sara)

Bilo je super, naslednje leto
se znova vrnem. V Stični je
bilo fajn, ker je toliko možnosti
za druženje. Zelo sem uživala
in komaj čakam na naslednje leto.
Všeč mi je bilo sproščeno vzdušje
in bend. Veselje, smeh, prijatelji
in mladost: vse pod enim oblakom.
(Katarina P.)

Dober dan preživet s prijatelji.
(Jure S.)

Bilo je res najboljše ... veliko
prijateljev, smeha in pesmi.

(Tina)

Dobre delavnice, sproščeno
vzdušje in odličen Stična bend.
(Lucija Ž.)

Svoje veselje vedno deli z drugimi.       
(Ana in Nika)

Prijazni ljudje, odlične delavnice, sproščeno vzdušje.
(Klavdija, Andreja)

Nesem zapestnico, nova
doživetja in prijateljstva.

Bilo je super. (Blaž)

Dober program, super delavnice. (Jakob P.)

»Če ti življenje ponudi limone,
naredi limonado. Če pa ne maraš

limonade, pa zamenjaj limone
za pomaranče,“ pravi Gregor Čušin

(Ana in Zala)

V Stični je bilo res lepo
in zanimivo. Všeč mi je bilo

sproščeno vzdušje. (Veronika K.)
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Dogodki v oktobru

V septembru se je 
od nas poslovil

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

 Franc Kokelj, Opale.

V septembru je z 
zakramentom svetega krsta
postala Božji otrok

Družini iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Karin Šubic, Jezerska cesta.

00 
Vsako sredo     ob 18          molitvena ura pred Najsvetejšim;

30 1. oktober  ob 19   srečanje misijonske skupine;
30

   ob 20   srečanje redakcije Glasa sv. Mar�na;
303. oktober  ob 20   srečanje mlajše zakonske skupine;

5. oktober  dopoldne  obisk bolnikov in starejših po domovih;
006. oktober   ob 9    v Ško�i Loki dekanijski ministrantski kviz in nogomet;
007. oktober   ob 9    začetek skavtskega leta;

30
8. oktober  ob 19   redna seja ŽPS;

3010. oktober ob 20   srečanje 4. zakonske skupine;
00

11. oktober ob 20   srečanje starejše zakonske skupine;
0013. oktober ob 20   srečanje zakonske skupine DiŽ;

00
14. oktober ob 9    žegnanje na Dobračevi;

0015. oktober ob 20   srečanje mešane zakonske skupine;
00

19. oktober ob 19   srečanje SKVO;
0020. oktober ob 9    nagradni izlet šmarničarjev;

21. oktober pri vseh sve�h mašah »ofer« za župnijsko cerkev;
00                     ob 9    družinska sveta maša (sodelovanje pripravi 8. razred);

30
24. oktober  ob 19   priprava na krst;

3025. oktober  ob 19   srečanje svetopisemske skupine;
00

28. oktober  ob 9    žegnanje na Ledinici.

Oktober je mesec rožnega venca. Zato vas v tem mesecu 
povabim, da poživimo osebno, družinsko in skupno molitev. V naši 
župniji bomo rožni venec molili vsak dan pol ure pred sveto mašo 
(tudi pred jutranjimi mašami). Namenili ga bomo za blagoslov 
naše župnije, za blagoslov družin in za nove duhovne poklice v naši 
župniji. K molitvi ste povabljeni vsak dan pol ure pred sveto mašo 

00v čim večjem številu. Ob nedeljah ob 18 pa še posebej povabljeni 
k molitvi rožnega venca, ki jo bodo v župnijski cerkvi oblikovale in 
vodile različne skupine (glejte napovednik na prvi strani).                                                                           
            vaš župnik Andrej 

ROŽNOVENSKA POBOŽNOST V NAŠI ŽUPNIJI
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OKTOBER 2018

1 
PONEDELJEK 

1900   + Antonija, Marija, Janez in Frančiška Novak  

+ Frančiška Jereb 
sv. Terezija Deteta  
Jezusa, devi., cerk. učit.  

2 
TOREK 

700  za nove duhovne poklice; po namenu (A) sv. Angeli varuhi  

3 
SREDA 

1900   + starši Seljak ter Marija in Janez Alič 
(Jarčja Dolina)  
+ Mar�novi (Starovaška); + Marica Zajec,  obl. 

sv. Frančišek Borgia, 
redovnik  

4 
ČETRTEK 

1900 DOBRAČ. + Franc Trček, obl. 

+ Štrajtovi (Selo) in Galetovški (Govejk) 
sv. Frančišek Asiški, 

redovni ustanovitelj  

5 
PETEK 

1900    + Marjan Govekar, 3. obl. 

+ Frančiška Kopač in Milan Filipič 
sv. Marija Favs�na 
Kowalska, redovnica  

6 
SOBOTA 

800       + Viktor Čadež 

+ Jože Jemec, obl. 
sv. Bruno, 
ustanov. kartuzijanov  

7 
NEDELJA 

700     

 
900       

+ Rajko Vehar in Pavle Tropenaver 
+ Rozalija in Karel Vidmar 
+ Drago Štremfelj 
+ starši in Terezija Novak; za župljane 

27. NEDELJA MED LETOM 
ROŽNOVENSKA NEDELJA 

8 
PONEDELJEK 1900    + Kolenc (Polje 10) 

+ Ana Mlakar, obl. 
sv. Benedikta, 

devica in mučenka  

9 
TOREK 700       v zahvalo za blagoslov in za zdravje 

po namenu (A) 
sv. Abraham, 

svetopisemski očak  

10 
SREDA 1900    + Anton Beovič 

+ Tončka in Žiko Disič sv. Danijel, mučenec  

11 
ČETRTEK 

1900  DOBRAČ. + Fortuna (Rakulk) 

+ Marija Plesec, obl. 
sv. Janez XXIII., papež  

12 
PETEK 1900    + Danica in Franc Mur; + Mihela in Janez Arhar  

za zdravje v družini 
sv. Maksimilijan Celjski, 
mučenec  

13 
SOBOTA 

800       + Maks Kranjc 

po namenu (A) 
sv. Koloman, mučenec  

14 
NEDELJA

 

700     

 
900  DOBRAČ. 

+ Srečko Jereb in Pekovi (Žirovnica) 

+ Janez Ovsenk in sin Bojan 

+ Franc Kokelj, 30. dan 

+ Vinko Benedičič; za župljane  

28. NEDELJA MED LETOM 
 

ŽEGNANJE 

NA DOBRAČEVI  

15 
PONEDELJEK

 
1900 

 

+ Terezija Klemenčič, god 

+ Lojze Semič, obl. 
sv. Terezija Velika, devica 
in cerkvena učiteljica   

16 
TOREK

 
700  

 

+ Ciril Alič 

po namenu (A) 
sv. Marjeta Marija 
Alakok, dev. in redovnica  

17 
SREDA

 
1900 

 

+ Šubic; + Franc Možina, obl. 

v zahvalo 
sv. Ignacij An�ohijski, 
škof in mučenec  
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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.

20 
SOBOTA 

800       + Franc Seljak, obl.; Bogu v zahvalo 

za 90 let 
sv. Irena, mučenka  

21 
NEDELJA 

700 

    

900  

+ Anton Peternelj; + starši in brat 

Leskovec 

+ starši Stanonik (Selo), obl. 

+ Anton Šubic in Sivkarjevi; za župljane  

29. NEDELJA MED LETOM 

MISIJONSKA NEDELJA 

22 
PONEDELJEK 1900    + starši Oblak (Dobračevska 67) 

+ Marija Pagon (Č) 
sv. Janez Pavel II., papež  

23 
TOREK 700       + Frančiška Trček 

po namenu (A) 
sv. Janez Kapistran, du-
hovnik  

24 
SREDA 1900    + Terezija in Janez Trček 

po namenu (A) 
sv. Anton Marija Claret, 
škof in red. ustanovitelj  

25 
ČETRTEK 

1900   DOBRAČ.  + Franc Kavčič, Terezija Rant in Tonhovi 

+ Bojan Hvas� 
sv. Krišpin in Krišpinijan, 
muč. in zavet. čevljarjev  

26 
PETEK

 1900    + Jože in Alojzija Stanonik 

+ Zrnčevi 
sv. Lucijan in Marcijan, 
mučenca  

27 
SOBOTA

 
800       + Anton Kastelec; + Ivanka Seljak in 

Emilija Jurca 
sv. Sabina Avilska, 
mučenka  

28 
NEDELJA

 

700      

 

900   LEDINICA 
 

+ Lipnikovi (Žirovski Vrh) 

+ starši in sestra Dolinar  

+ Simon Rupnik; za župljane  

30. NEDELJA MED LETOM  
 

ŽEGNANJE NA LEDINICI
 

19 
PETEK 

1900 + Franc Zalar in Amalija Baznik 

v čast Srcu Jezusovemu 
sv. Pavel od Križa, 
duhovnik  

18 
ČETRTEK 

 

1900  DOBRAČ. + Bojan Hvas�; + Anica in Franc Mlinar SVETI LUKA, EVANGELIST  

Bas baritonist 

Vabljeni! 

cerkev sv. martina v  ŽiREH 

lUka DEBEVEC MAYER

November2018 
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VABILO VSEM VEROUČENCEM IN MLADINCEM K AKTIVNEMU
SODELOVANJU V ŽUPNIJSKIH SKUPINAH

Vsak birmanec se mora v okviru priprave na sveto birmo ak�vno vključi� v eno od zgoraj 
omenjenih skupin. Samo tako, da bo vsak od nas dal svoj prispevek, bo postala naša župnija 
kraj srečevanj, velika družina, kjer se bodo vsi dobro poču�li.
           Lepo vabljeni !

00
Pevske vaje: torek ob 18  v učilnici 2. 

Vabljeni vsi otroci od 3. leta do vključno 7. razreda.
Otroški pevski zbor

Mladinski pevski zbor

Ministranti

Mlajša mladinska skupina

Mladinska skupina

Skavti

Trikraljevski koledniki

Bralci Božje besede

Mešani pevski zbor
Anton Jobst

Bi� kristjan pomeni bi� ak�ven član Kristusove cerkve. Zato je pomembno, da se v skladu
s svojimi talen� ak�vno vključujemo v življenje naše župnije. Pri tem moramo bi� odrasli
zgled mlajšim. Tako otroke in mlade vabimo k ak�vnemu sodelovanju v naslednjih skupinah:

00Pevske vaje vsak petek ob 19  v Jobstovi dvorani.
Vabljeni vsi od 8. razreda do zaključka srednje šole.

00
Pevske vaje vsak petek ob 19  v učilnici 2.

Vabljeni vsi od 18. leta dalje.

Vaje vsako prvo in tretjo soboto v mesecu v cerkvi (javite se župniku).
Vabljeni vsi fantje od 5. leta staros� dalje (navzgor ni omejeno).

00Srečanja vsak petek ob 20  v Jobstovi dvorani.
Vabljeni vsi devetošolci in dijaki 1. letnika srednje šole.

00 Srečanja vsako soboto ob 20 v Jobstovi dvorani.
Vabljeni vsi dijaki od 2. letnika dalje, študen� in mladi v poklicih.

00Začetek skavtskega leta bo 7. oktobra ob 9 .
Vabljeni vsi od 1. razreda dalje.

Prvo srečanje bo v mesecu novembru.
Vabljeni vsi veroučenci od 4. razreda dalje (prijavite se katehetom).

Javite se župniku ali gospe Cilki Čibej.
Vabljeni vsi od 7. razreda dalje.



PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI!

9 SKAV TI

PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI!

Skavtski nagradni rebus
Poišči rešitev rebusa in sodeluj v žrebanju za skavtske nagrade!

___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___

Napiši rešitev rebusa skupaj s svojimi podatki na list in ga prinesi v nedeljo, 7. 10. 2018,
 pred sv. mašo ob 9h, v škatlo pred oltarjem. Ob koncu maše bomo žrebali nagrade! 

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___

Vsi novi člani, ki bi se nam želeli pridružiti, nam to sporočite na:
radovedni.orli@gmail.com. Več info na 051 844 488 (Agata).

Vabljeni otroci od 1. razreda naprej!

Trden jez! Dober lov! Bodi pripravljen! Srečno pot!

Če si tudi ti želiš postati skavt, se nam pridruži na začetku skavtskega leta
h Začnemo z redno sveto mašo ob 9  in nadaljujemo sv nedeljo, 7. 10. 2018.

programom, ki bo vključeval tudi kosilo. Bodi oblečen in obut primerno vremenu.
hZaključimo z obveznim sestankom za starše v župnišču ob 15 .



10AKTUALNO

Oktober je mesec rožnega venca. Molitev, ki 
jo tako priporoča nebeška Ma� v svojih 
številnih prikazovanjih je ena »najmočnejših 
molitev, kar jih lahko molimo«, s katero 
najbolj učinkovito »držimo od sebe« hudega 
duha in vse slabo. A rožni venec se je, kot 
molitev, do današnje oblike razvijal in  počasi 
spreminjal dolga stoletja.

      STE  VEDELI, DA:

ź katoličani niso prvi, ki so molili s pomo-
čjo kroglic ali vozlov na vrvici. Njihov 
izvor ni znan. Poznali so jih že Hindujci, 
Grki, budis� in drugi. So prak�čni in 
omogočajo enostavno sledenje molitvi. 

ź so krščanski menihi in puščavniki že v 3. 
stol. uporabljali kamenčke ali molilne 
vrvice, ko so molili 150 psalmov. Tudi 
Očenaš so molili po 150-krat, pri čemer 
so uporabljali vrvice s 5 dese�nami krog-
lic. Od imena »Pater Noster« (lat. Oče 
naš), pride tudi stari izraz patnošter za ta 
molilni pripomoček.

ź se prvi znani zapis molitve rožnega 
venca z dokončno obliko Zdrave Marije 
in z imenom rožni venec pojavi l. 1597? 
Odtlej je ostal nespremenjen vse do leta 
1917, polnih 320 let.

ź se je najzgodnejša oblika rožnega venca 
pojavila, ko je papež Gregor Veliki 
(590–604) populariziral zgodnjo obliko 
molitve Zdrava Marija, za katero je 
prosil, da jo molijo na četrto adventno 
nedeljo. Ljudem je bila všeč in mnogi so jo 
začeli moli� v ponavljajoči obliki.

ź Molitev Zdrava Marija je za svojo dokon-
čno obliko v rožnem vencu potrebovala 
več kot 1000 let. Najprej se je uporabljal 
le angelov pozdrav Mariji: »Zdrava Mari-
ja, milos� polna, Gospod je s teboj«. Oko-
li leta 1050 so dodali še Elizabe�n po-
zdrav: »Blagoslovljena � med ženami, in 
blagoslovljen sad tvojega telesa«. Leta 
1261 je papež Urban IV. na koncu Elizabe-
�nih besed dodal še ime »Jezus«.

ź Sv. Peter Kanizij je Zdravo Marijo objavil 
leta 1555 v svojem Katekizmu s skoraj 
celotnim končnim delom: »Sveta Marija, 
Ma� Božja, prosi za nas grešnike«. V 
katekizmu, izdanem 11 let kasneje, pa je 
prvič objavljena v obliki, kot jo poznamo 
danes – z dodanimi besedami na koncu: 
»Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.« 
Zdrava Marija, kot jo molimo danes, je 
bila uradno potrjena leta 1568.

ź Da je sv. Dominik imel leta 1214 videnje 
Marije, ki naj bi mu predstavila tako 
rožni venec (pripomoček) kot molitve, ki 
naj se molijo? Ljudi je spodbujal, naj se 
zbirajo v malih skupinah in ga molijo 
skupaj. To so bile prve zgodnje oblike 
molitvenih skupin, ki obstajajo še danes. 

ź 13. maja 1917 se je Marija prikazala trem 
fa�mskim pas�rčkom in jim naročila, naj 
za mir na svetu vsak dan molijo rožni 
venec, pri čemer naj na koncu vsake 
desetke dodajo še kratko molitev (zdaj 
poznano kot Fa�mska molitev): »O, Jezus, 
odpus� nam naše grehe, obvaruj nas 
peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse 
duše, še posebej �ste, ki so najbolj 
potrebne tvojega usmiljenja.« 

ź Skrivnos� rožnega venca je vpeljal Do-
minik Pruski med le� 1410 in 1439. 
Vodijo nas k razmišljanju o najpomem-
bnejših dogodkih v življenju Jezusa in 
Marije in njihovih sporočilih, ki jih imajo 
za naše življenje. Prvotno so bile tri skriv-
nos�: veseli, žalostni in čas�tljivi del. 16. 
oktobra 2002 pa je sv. papež Janez Pavel 
II. dodal še četr� - svetli del rožnega 
venca.

Rožni venec je, če ob njem premišljujemo o 
posameznih skrivnos�h, enostavna, lepa 
meditacija. Je kot skrivnostni zemljevid, ki 
nas vodi do skritega zaklada miru, sreče, 
jasnos� in zadovoljstva.

(Po:  Ever Ancient, Ever New: A Brief History of the 
Rosary; dynamiccatholic.com; povzel Vili Eržen) 

„Patnošter“
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Oznanjevanje s čevljem v roki

V Žireh je skoraj vsaka hiša povezana s čev-
ljarstvom. Ta obrt je nudila preživetje večini 
prebivalstva. Zanimivo je, da se zavetnika 
čevljarjev, brata sv. Krišpin in Krišpinijan, v tej 
dolini ne pojavljata ne v cerkvi in ne v kateri 
od številnih kapelic. Ko smo na Selu pri 
»Mar�nc'« obnavljali kapelico, se nam je 
zdelo prav, da eno fresko namenimo zave-
tnikoma čevljarjev, malo v zahvalo vsem 
našim prednikom, katerim so kruh dajali čev-
lji, malo pa v priprošnjo, naj obrt ne izumre, a 
ne samo za to.
Sredi tretjega stoletja, v času Dioklecijano-
vega preganjanja, naj bi brata skupaj s 
škofom Dionizijem, sve�m Kvin�nom in dru-
gimi odšla v Galijo (današnja Francija) in tam 
začela z javnim oznanjevanjem evangelija. 
Nista imela veliko uspeha, zato sta sklenila, 
da bosta delovala naskrivaj in po�homa. 
Izučila sta se čevljarske obr�, ljudem ponoči 
popravljala čevlje in kmalu postala znana in 
priljubljena, saj sta svoje delo opravljala 
brezplačno, razen če jima ni kdo plačila vsilil. 
Ob delu pa sta na nevsiljiv način oznanjala, 
tako da so se mnogi odločili za krščanstvo 
(vir: Družina).
Ko sem bila na trgatvi na Štajerskem, mi je 
starejši moški pripovedoval, da so v njegovih 
otroških le�h občasno prišli v vas posamezni 
obrtniki (čevljarji, krojači) in hodili od hiše do 
hiše ter opravljali svojo obrt, dokler je bilo 
zanje kaj dela.
Čevljarstvo je svetnikoma odprlo vrata hiš, 
kjer sta lahko oznanjevala Božjo besedo. Ta 
njuna iznajdljivost se mi zdi zelo zanimiva. 
Božjo besedo sta oznanjevala hkra� z do-
brim delom. Vera brez dobrih del je prazna. 
Njuno misijonsko delo je obrodilo sad, ko sta 
ga začela spričeva� z delom. 
Vedno znova mi je ob teh dveh svetnikih v 
mislih prilika o talen�h. Saj poznate to prili-

ko, kajne? Svetnika prejetega talenta prav 
gotovo nista zakopala. Krišpin in Krišpinijan 
sta dobila od Boga nalogo in jo tudi dobro 
opravila. Poiskala sta način, bila sta iznaj-
dljiva in predvsem  vztrajna. Ko jima prvič ni 
uspelo, nista obupala. Vztrajnost, potrpe-
žljivost, dobrodelnost, iznajdljivost in zve-
stoba so vrednote, ki bi jih morali ceni� in 
posnema� tudi mi. 

Tudi zato sem vesela, da sta ravno ta dva 
svetnika upodobljena na naši kapelici (stena 
obrnjena pro� Žirem), saj si želim, da bi del 
teh lastnos� po njuni priprošnji imeli tudi mi 
vaščani.
Bog daj, da bi tudi mi znali preko dobrih del 
oznanja� Božjo slavo.

Hermina Cankar
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Moja libanonska izkušnja

Vse skupaj se je začelo v Parizu. Med 
študijem teologije na jezuitski fakulte� Cen-
tre Sevres (2014–2017) sem spoznal mnoge 
sobrate jezuite iz držav bližnjega vzhoda. 
Dva izmed njih sta bila moja sošolca, Jad iz 
Libanona in Youssef iz Egipta. Veliko smo se 
pogovarjali o kulturnopoli�čni in verski situ-
aciji v njunih državah. Leta 2011 so namreč 
izbruhnili protes�, ko so ljudje krenili na 
ulice in zahtevali odstop režimskih vlad. 
Začeli so se v Tuniziji, nato pa se širili preko 
Libije, Egipta in Jemna vse do Sirije. Režim-
ske vlade, predvsem v Siriji, so sprva na 
dokaj nenasilne proteste odgovorili z nasil-
jem, kar pa je rodilo še več nasilja. Tako se je 
v Siriji začela civilna vojna, ki je ena najbolj 
kompleksnih vojn v vsej zgodovini. Vanjo so 
bile vključene ne samo notranje opozicijske 
sile, ampak tudi mednarodne sile ter sose-
dnje države. Ena od sosednjih držav pa je 
Libanon. Neposredno sicer ni sodeloval v 
vojni, ampak je v znak solidarnos� sprejel 
več kot milijon sirskih beguncev. Po površni 
je Libanon še enkrat manjši kot Slovenija, to-
rej meri 10.452 km², po številu prebivalstva 
pa jih je še enkrat več, okoli š�ri milijone. 
Poleg milijona sirskih beguncev, ki so bili 
zakonito v državi, pa je brez dokumentov 
prebežalo v Libanon še približno pol mili-
jona ljudi.  Država ni mogla sama odgovori� 
na dano situacijo. Poleg vladnih ustanov so k 
reševanju situacije pristopile tudi verske 
skupnos� in nevladne organizacije. Ena od 
teh je tudi Jezuitska služba za begunce (JRS), 
ki so jo že pred desetletji ustanovili jezui� na 
mednarodni ravni, da pomaga ljudem v s�s-
ki. V Libanonu je JRS odprl nekaj šol in soci-
alnih centrov, kjer se dela s sirskimi otroki, 
saj bodo oni poklicani, da v prihodnos� 
gradijo novo Sirijo. Sam sem imel možnost 
obiska� jezuitske šole in se še enkrat prepri-
ča�, da so otroci po celem svetu zelo 
podobni. Radi se igrajo, pojejo, se učijo in 
predvsem želijo ras� v mirnem in varnem 
okolju. Druga stvar, ki jo želim omeni� v tem 
kratkem zapisu, pa zadeva krščanske sku-
pnos�. Vemo, da so se prve krščanske 
skupnos� rodile ravno na tleh bližnjega 
vzhoda. O tem pričajo še danes živeče 
krščanske skupnos�, Sveto pismo in mnogi 

drugi viri. Jad in Youssef sta mi povedala, da 
so bili kristjani na bližjem vzhodu �s�, ki so, 
ne glede na vse, delali za mir. Vendar kristja-
ni še nikoli v zgodovini niso bili tako prega-
njani kot danes. Mnogo kristjanov je zaradi 
hudih groženj moralo zapus�� svoje domo-
ve. Stanje kristjanov v Libanonu je nekoliko 
drugačno. Kljub nestabilni poli�čni situaciji 
ljudje trenutno še živijo v miru, čeprav se 
nikoli ne ve, kdaj se to stanje lahko spremeni. 
Jezui� se v Libanonu trudijo bi� tudi v službi 
krščanskih skupnos� preko duhovne in ma-
terialne podpore. Obiskal sem cerkev sv. 
Jožefa v Bejrutu, ki jo vodimo jezui�. Prav 
tako sem imel možnost prežive� nekaj dni v 
domu duhovnih vaj v Tanailu, kjer jezui� 
dajejo duhovne vaje za skupine in posame-
znike. Glavno poslanstvo, ki ga opravljajo 
jezui� v Libanonu, pa je Univerza sv. Jožefa, 
ki mladim kristjanom nudi najboljšo možno 
izobrazbo v francoskem jeziku. Gre namreč 
za drugo največjo privatno univerzo v državi, 
ki ima več �soč študentov. Z dobro izobrazbo 
in s krščanskimi vrednotami se mladim daje 
upanje na bolj svetlo prihodnost, ko bo na 
tem košču zemlje zavladal mir. Vsak od nas 
pa je poklican, da dela za mir in spravo v 
okolju, kjer živi in deluje.
     

»Mir vam zapus�m, svoj mir vam dam« (Jn 14,47)

p. Marko Pavlič, DJ   
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