A Bog je hotel drugače in me vztrajno klical na drugo pot, pot v duhovništvo,
kjer bi se lahko še bolj popolno daroval za moje brate in sestre. Tako sem bil po
zaključenem teološkem študiju leta 2003 posvečen v duhovnika. Moje prvo
delovno mesto je bilo mesto kaplana prav v župnijah Žiri in Vrh – Sveti Trije
Kralji. Ta prva tri leta je zaznamovalo predvsem delo z mladimi in ustanavljanje različnih župnijskih skupin. Nato me je duhovniška pot zanesla kar v tri
župnije: Dražgoše, Zali Log in Železnike. To so bila plodovita duhovniška leta,
kjer smo skupaj gradili Božje kraljestvo na zemlji. Vmes pa so bile prisotne tudi
razne preizkušnje, ki so kalile moj duhovniški poklic in krščansko življenje
vseh kristjanov. Septembra 2007 smo se soočili s hudimi poplavami, ki niso
prizanesle niti cerkvenim objektom. Takrat se človek vpraša, kje je sedaj naš
Bog, a kmalu se je izkazalo, da tudi po krivih črtah Bog piše z ravno pisavo. Na
ta čas me prevzemajo hvaležni spomini na veliko solidarnost in dobroto vseh
prebivalcev Slovenije, ki so se resnično izkazali v solidarnosti preizkušenim v
poplavah.
Nato me je pot zanesla v župnijo Jarše, rojstni kraj kardinala Franca Rodeta. Ta
župnija se je odlikovala po mnogih skupinah in pripravljenostjo župljanov
sodelovati v življenju župnije.
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Dragi župljani in vsi ljudje dobre volje!
Z velikim veseljem in pripravljenostjo na medsebojno
sodelovanje prihajam v našo župnijo. Po enajstih letih
– odkar sem bil tukaj kaplan – prihajam ponovno na
»popravni izpit«.
Moja življenjska pot se je začela leta 1971 v Ljubljani,
kjer sem prijokal na svet. Večino življenja sem preživel v moji domači župniji Preska pri Medvodah. Že v
rani mladosti sem se odločal med dvema poklicema,
učitelja in duhovnika, ker me je vedno veselilo delo z
mladimi. A najprej je v meni prevladala želja po učiteljskem poklicu. Po končani
Srednji pedagoški šoli v Ljubljani in po končanem vojaškem roku v bivši JLA
sem začel s študijem kemijskega izobraževanja na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Študij sem leta 1997 tudi dokončal in po osnovi izobrazbi postal profesor kemije. V meni je vedno tlela želja po družini z vsaj petimi otroki (danes imam tako še veliko več svojih »župnijskih otrok«).

Zadnja tri leta pa je bilo moje »delovno mesto« v Besnici, ki se je odlikovala z
zavzetim župnijskim življenjem mladine. V mladih je prihodnost, zato sem z
njimi z veseljem hodil z roko v roki. Tako s 1. avgustom 2017 nadaljujem svojo
duhovniško pot v Žireh.
Bogu sem izredno hvaležen za vsa duhovniška leta, ki sem jih do sedaj preživel,
bila so izredno bogata. Sedaj pa z novim elanom in upanjem prihajam med vas,
kamor me pošilja dobri Bog. Hvaležen sem dosedanjemu župniku Igorju za vse
njegovo požrtvovalno delo v korist žirovske župnije in za čudovito sodelovanje
pri predaji župnije novemu župniku.
Lepo je bilo priti v našo župnijo ob tako toplih ljudeh, ki ste me na vseh koncih
toplo sprejeli. Hvala vam za vse lepe besede dobrodošlice in za pripravljenost
pomagati na vsakem koraku. Hvala tudi vsem župnijskim požrtvovalnim sodelavcem, ki nikakor ne stojite križem rok, ampak se iz dneva v dan trudite, da je
v naši župniji resnično lepo.
Le skupaj lahko gradimo lepši jutri. Obljubim vam, da se bom po najboljših
močeh trudil, da bi bil vaš čim boljši dušni pastir. Če kdaj ne bo povsem tako,
kot je bilo, to ne bo iz hudobije, ampak iz nevednosti. Malo vsi potrpimo! V
župnišču vedno dobrodošli vsi ljudje dobre volje, ne glede na vaše prepričanje.
Pojdimo skupaj z roko v roki naši sreči naproti. Naj našo župnijo vedno spremlja Božji blagoslov in priprošnja naših župnijskih zavetnikov sv. Martina, sv.
Ane, sv. Janeza Krstnika, sv. Lenarta in sv. Kancijana!
Vaš novi župnik Andrej Jemec
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ZAKAJ V MEDŽUGORJE?
Medžugorje je nedvomno kraj, kjer se dotikata nebo in zemlja. Zame je milostni
kraj, kjer se po Mariji - Kraljici miru lahko dotaknem Jezusa, ki odpušča, osvobaja, celi rane … tistega Jezusa, ki steguje roke proti meni in mi kljub moji grešnosti govori: »Ne glej svojih grehov, poglej v mene.«
Četudi gre človek v Medžugorje brez kančka vere, pride nazaj drugačen. Večtisočglava množica vernikov s celega sveta se v tišini, molitvi, češčenju Najsvetejšega zliva v en sam glas, glas brezmejne Božje ljubezni. Ko sem pri Mariji,
na vsakem koraku čutim mir, veselje, neutišljivo željo, da se dvignem više, da
gledam to brezmadežno lepoto. Dante Alighieri v svojem Raju piše: »So stvari,
ki jih z besedo ne moremo izraziti.« Marija nas vedno znova kliče in vabi v svoje naročje, nas spodbuja in nagovarja, da pomagamo drug drugemu nositi križ.
Marjeta
Marija me v Medžugorje vedno znova kliče. Do sedaj sem bila že dvanajstkrat.
Tam Marija res deli MIR, ki ga človek neizmerno občuti in smo ga vsi še kako
potrebni. Zvečer je ob češčenju zbranih več tisoč ljudi, vendar ni nobenega hrupa ali prerivanja. Ljudje prihajajo iz vsega sveta; kličejo, prosijo, molijo. Človek skoraj izgubi občutek za čas. Ta mir, ki ga tu prejmemo, želimo ponesti tudi na svoje domove, kamor se vedno veseli vračamo z željo, da še pridemo k
Mariji.
Anica
Pred leti so me povabili na pot v Medžugorje.
Čeprav skeptična, saj videnja od uradne Cerkve
še niso priznana, sem se z veseljem pridružila
skupini romarjev. Že na poti tja je bilo vzdušje v
avtobusu praznično v pričakovanju srečanja z
Marijo. Potem pa vse te molitve, evharistija, srečanja, poglobljena duhovnost – nepozabno. Križev pot se me je še posebej dotaknil. Vsa sem se
vživela v Marijino trpljenje ob zaničevanem sinu.
Marija – simbol vdanosti in pokorščine. Veliko
sem razmišljala o tem še več mesecev po romanju. Prevzela me je množica romarjev z vsega sveta.
Ni važno, ali so videnja potrjena ali ne, v Medžugorju je Marija prisotna. To se
čuti, ko si tam in to te zaposluje še leta po tem, ko se spominjaš milostnih dni v
Medžugorju.
Romarica iz Žirov
Večkrat sem že romala v Medžugorje. Predvsem zato, da se za nekaj dni umaknem vsakdanjemu vrvežu, se notranje umirim in poglobim v veri. Mariji se vedno zahvalim za vse prejete milosti, saj za nas posreduje pri Bogu. Velikokrat
me je uslišala, zato se ob raznih stiskah z zaupanjem zatečem k njej po pomoč.
Ob skupni molitvi in obhajanju svete evharistije si utrdim vero in naberem novih moči za življenje.
Anica
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Naše življenje je postalo ena sama naglica. Vsi samo hitimo, ob tem pa ne najdemo časa zase, ne za svoje bližnje, pa tudi Boga radi »kar pozabimo«. In to ni
dobro. Zato je prav, da najdemo čas in da zmoremo slediti Jezusovim besedam,
ko naroča svojim prvim učencem: «Odrinite na globoko!« (Lk 5,4) Romanje je
prav to, obenem pa priložnost, da razmislimo o svojem odnosu do Boga in da
poglobimo in utrdimo svojo vero.
In zakaj rada romam k Mariji – Kraljici miru – v Medžugorje? Ker tam začutim
mir in veselje ob veliki množici romarjev, ki verujejo in častijo Marijo ter v popolni tišini klečijo na pesku pred Najsvetejšim. Marija je tista, pa naj bo na
Brezjah ali v Lurdu, na katero se obračamo s svojo molitvijo, prošnjo ali zahvalo, da nam izprosi milost pri Bogu.
Romanje me vedno napolni z novo energijo za premagovanje težav, ki nam jih
nalaga življenje.
Marija
Pred leti sva z možem obiskala Medžugorje. Veliko lepih stvari sva slišala o
tem kraju, a sva bila razočarana. Vsepovsod je bilo prepolno ljudi. Hrup, glasno
pogovarjanje med sveto mašo, neko čudno vpitje v nekakšni zamaknjenosti; vse
skupaj se nama je zdelo podobno cirkusu. Nekako se je nama zdelo, da Marije
ni bilo doma.
Drugi obisk Medžugorske Marije je potekal bolje. Z dvema prijateljema smo se
pred večerno sveto mašo v molitvi podali do velikega kipa Vstalega Kristusa.
Tam je bilo zbrano veliko ljudi. Tišina pa je bila tako globoka, da si jo lahko
slišal. Tu molitev ni bila potrebna, saj je že samo to, da smo bili tam, bila molitev.
Hermina
Na našem družinskem popotovanju po BIH je bilo Medžugorje ena izmed postaj. Tja se nismo odpravili kot romarji. Želeli smo zgolj začutiti veličino kraja,
kjer se je prikazala Marija. Pa je Marija z nami imela drugačne načrte. Pokvaril
se nam je avto in namesto enega smo pri njej ostali tri dni. Ko smo iskali serviserja, smo prišli v stik s staroselci, ki so nam morda malo pokvarili podobo tega
romarskega kraja. V pogovoru z njimi smo izvedeli, da je bilo v začetku vse
bolj pristno in preprosto. Nekako se nisem mogla znebiti občutka, da gre za pretirano skomercializiranost. Želim si, da bi tja poromala še enkrat ter doživela
mir in tišino, ki poboža moje srce.
Andreja
Lani smo bili z družino prvič v Medžugorju. Moja pričakovanja so bila velika.
Želel sem doživeti vsaj nekaj od tega, o čemer mi je po svojih številnih romanjih tja pripovedovala mama. Nad videnim in doživetim sem bil razočaran, saj
nič ni bilo tako, kot sem si predstavljal. A molitev ob kipu Vstalega in križev
pot na Križevec sta se dotaknila moje trdote. Zavedel sem se, da imam Medžugorje pravzaprav vsak dan znova doma, med domačimi, sosedi, sodelavci …, če
se le uspem spomniti na Marijine dobrohotne nasvete in po njih živeti. Vsak
obisk človeka obogati, če si le pripravljen vanj vložiti del sebe, pa naj bo to v
Žireh, Ljubljani ali v Medžugorju.
Vili
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DOGODKI V SEPTEMBRU
 Vsako sredo – ob 18. uri molitvena ura pred Najsvetejšim v župnijski cerkvi;
 4.sept. – ob 19.30 redna seja ŽPS;
 5.sept. – ob 20. uri redakcija Glasa sv. Martina;
 6.sept. – ob 13.uri se bodo novinarji Radia Ognjišče neposredno oglašali iz Žirov;
 6. sept. – ob 20.30 mlajša zakonska skupina;
 7. sept. – ob 20. uri zakonska skupina DIŽ;
 8. sept. – Marijino rojstvo ali Mali šmaren – sveti maši ob 8. in 19. uri;
 9. sept. – ob 9. uri bo na Brezjah molitveni dan za nove duhovne poklice, odhod

avtobusa izpred naše župnijske cerkve ob 7.30 (prijavite se v žup. pisarni);
 9. sept. – ob 9. uri ministrantske vaje;
 11. sept. – ob 19.30 Misijonska skupina;
 13. sept. – ob 9. uri SKVO načrtovanje;
 14. sept. – ob 20.30 starejša zakonska skupina;
 14. do 17. sept. – romanje v Medžugorje – prijave še sprejemamo (odhod ob 5. uri
zjutraj; cena 120 EUR – prevoz, trije polpenzioni; potujete lahko z osebno izkaz.);
 16. sept. – Stična mladih (dijaki, študenti in mladi v poklicih se za skupni prevoz
prijavite župniku ali Almi Jesenko);
 17. sept. – redno mesečno darovanje (»ofer«) za potrebe naše župnije;
 18. sept. – ob 20. uri mešana zakonska skupina;
 20. sept. – ob 20.30 četrta zakonska skupina;
 25. sept. – ob 19.30 Svetopisemska skupina (vabljeni tudi novi člani!);
 29. sept. – ob 20. uri prvo srečanje mladinske skupine;
 30. sept. – ob 7. uri peš romanje na Brezje (odhod z avtobusom izpred župnišča);
 1. oktober – ob 9. uri pri sveti maši poje mladinski pevski zbor Utrip iz Besnice.
Od septembra dalje bo nekaj manjših sprememb v bogoslužnem redu naše župnije.
Sveti maši ob torkih in četrtkih bosta odslej ob 7. uri zjutraj, da se boste lažje
udeleževali le-teh. Ob četrtkih bo uvedena še druga sveta maša ob 19. uri na
Dobračevi. Sobotna sveta maša bo odslej ob polni uri, ob 8.00 (ob 8.15 je bila le
zaradi voznega reda avtobusa). Vse praznične svete maše med tednom bodo odslej
ob 8. in 19. uri (razen, če je zapovedan praznik – takrat bo veljal nedeljski red).
Upam, da vam bodo tudi te spremembe pripomogle, da se boste lažje udeleževali
tudi tedenskega bogoslužja.
V juliju in avgustu so z zakramentom svetega krsta postali Božji otroci:
Nik Jankovec, Partizanska cesta; Nejc Štremfelj, Pot v Skale; Lars Smerkolj,
Industrijska ulica; Matevž Žakelj, Rakulk.
Vsem družinam iskreno čestitamo in vam želimo obilo Božjega blagoslova!
V juliju in avgustu so se od nas poslovili:
Ciril Eniko, Dobračevska ulica; Janez Arhar, Kajuhova ulica; Nada Bogataj,
Loška cesta; Pavel Žakelj, Pot v Goropeke; Anton Bogataj, Žirovski Vrh.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog vaša tolažba!
Uradne ure župnijske pisarne bodo vsak četrtek od 1000do 1200 in vsak petek od
1600 do 1730.
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MAŠNI NAMENI
SEPTEMBER

4

PONEDELJEK
SEPTEMBER

5

TOREK
SEPTEMBER

6

SREDA
SEPTEMBER

7

ČETRTEK
SEPTEMBER

8

PETEK
SEPTEMBER

9

SOBOTA
SEPTEMBER

10

NEDELJA
SEPTEMBER

11

PONEDELJEK
SEPTEMBER

sv. Rozalija
1900
Sicilska,
devica
sv. Ma Terezija, 00
redovna ustanovi‐ 7
teljica
sv. Zaharija,
prerok

Bogu in Materi Božji v zahvalo za 70 let življe‐
nja
za žive in pokojne Mrovcove (Opale)
† Marijana in Andrej Demšar ter Marija Rudolf
po namenu

1900 † Marija Lazar, 10. obl., in Toncovi iz Tabra
† Slavka Žakelj, obl., ter Urbanovi z Rakulka

00
za duše v vicah;
sv. Regina, devica 7
in mučenka
1900 NA DOBRAČEVI † Vida Mlinar

MARIJINO
ROJSTVO
MALI ŠMAREN
sv. Peter Klaver,
misijonar

800 † Ciril Alič;
1900 † Nikolaj Oblak
800

00
23. NEDELJA MED 7
LETOM
900

Za umiritev duš
po namenu
+ Veronika Grošelj; za župljane
+ Franc Rant, obl.

1900 † Janez Arhar, 30. dan; + Ma ja Zajc, 4. obl.
sv. Prot in
Hijacint, mučenca
† Jožef Modic, obl.
700

† Vida in Stevan Plavljanič ter Branka Rončevič
po namenu (A)
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Marijino ime

SEPTEMBER

sv. Janez Zlato‐
us , škof in
cerkveni učitelj

1900 † Nada Bogataj, 30. dan
† starši Albreht
† Marija in Milka Andreuzzi

POVIŠANJE
SVETEGA KRIŽA

700

TOREK

13

SREDA
SEPTEMBER

14

ČETRTEK
SEPTEMBER

† Marta Kavčič

Žalostna Ma
Božja

2000 † Pavel Žakelj, 30. dan
† Stanislav Jurca

sv. Kornelij in
Ciprijan,
mučenca

800

† Anton Bogataj, 30. dan
† Ljudmila Kokelj

17

24. NEDELJA
MED LETOM

700
900

+ Dragica Oman; za župljane
+ Marjan Praprotnik

SEPTEMBER

Sv. Jožef
Kuper nski,
redovnik

1900 † Jožefa Cankar;
† Miklavčič (Selo) in Frelih (Govejk)

15

PETEK
SEPTEMBER

16

SOBOTA
SEPTEMBER
NEDELJA

18

PONEDELJEK

6

MAŠNI NAMENI
SEPTEMBER

19

TOREK
SEPTEMBER

20

SREDA

700
sv. Januarij,
škof in mučenec

† Anton Klemenčič, obl.
† Milka Oblak (Dobračevska)

00
sv. Andrej in drugi 19 † Ciril Eniko
korejski mučenci
† Ljudmila Mlinar, obl.

sv. Matej,
evangelist in
apostol

700 † Janez Bekš
1900 NA DOBRAČEVI † Matevž Jereb

22

sv. Mavricij,
mučenec

1900 † Ušeničnik (Hotavlje)
† Cilka in Pavel Eniko ter Šte a Podobnik

SEPTEMBER

sv. Pij iz
Pietrelcine,
redovnik

800

† Edi in Darja Mlinar
† v dober namen

25. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA

700
900

† Venčeslav Strlič
NA BREZNICI † starši in brat Malavašič
za župljane

SEPTEMBER

21

ČETRTEK
SEPTEMBER
PETEK

23

SOBOTA
SEPTEMBER

24

NEDELJA
SEPTEMBER

25

PONEDELJEK
SEPTEMBER

26

TOREK
SEPTEMBER

27

SREDA
SEPTEMBER

28

ČETRTEK
SEPTEMBER

29

PETEK
SEPTEMBER

30

SOBOTA
OKTOBER

1

NEDELJA

1900 † Nežka Trček in Andrej Pagon
sv. Firmin,
škof in mučenec
po namenu
sv. Kozma in
700
Damijan,
mučenca
00
sv. Vincencij
Pavelski, ustano‐ 19
vitelj lazaristov
sv. Venčeslav,
mučenec

† Vida Mlinar
po namenu (A)

700 † Cecilija Pagon, obl.
1900 NA DOBRAČEVI † Bojan Štremfelj

800
1800

26. NEDELJA MED 700
LETOM
00
ROŽNOVENSKA 9

Cena veroučnih učbenikov

1. razred: - torek ob 16.00
- torek ob 16.50
2. razred: - ponedeljek ob 7.00
- ponedeljek ob 13.00
3. razred: - ponedeljek ob 14.30
- ponedeljek ob 15.30
4. razred: - torek ob 14.30
- torek ob 15.30
5. razred: - četrtek ob 14.30
- petek ob 12.30
6. razred: - ponedeljek ob 7.00
- ponedeljek ob 14.00
7. razred: - torek ob 16.30
- torek ob 17.15
8. razred: - četrtek ob 13.45
- četrtek ob 15.15
9. razred: - petek ob 7.00
- četrtek ob 16.00

1. razred: - delovni zvezek 9 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
2. razred: - delovni zvezek 9 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
3. razred: - delovni zvezek 10 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
4. razred: - knjiga 8 EUR
- delovni zvezek 5 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
5. razred: - knjiga 8 EUR
- delovni zvezek 5 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
6. razred: - knjiga 8 EUR
- delovni zvezek 5 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
7. razred: - knjiga 8 EUR
- delovni zvezek 5 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
8. razred: - knjiga 8 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
- 80-listni črtani zvezek
A4 format
9. razred: - knjiga 8 EUR
- liturgični zvezek 3 EUR
- 80-listni črtani zvezek
A4 format

† Janez Bekš, 1. obl.
† starši Lukan, obl., ter ostali Lukan

00
sv. MIHAEL, GA‐
BRIJEL in RAFAEL, 19 † Ciril Alič, obl.
† Miha in Jože Seljak, ter Mežnarjevi
NADANGELI

sv. Hieronim,
duhovnik

Veroučni urnik

† Matevž Jereb, obl.
† Fortunovi iz Rakulka
NA BREZJAH † po namenu (A)
† Anton Jobst; za župljane
† Anton Šubic (Sivkarjevi)

Izdala Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.
 zupnija.ziri@rkc.si, http://zupnija-ziri.si, TRR: 07000-0000846221
 župnik Andrej Jemec: 040 395 979,  duhovni pomočnik Jakob Kralj: 031 850 443
Duhovnik je na voljo po vsaki sveti maši.
Naklada: 700 izvodov
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Duhovniki dekanije Škofja Loka
so se letos dogovorili, da bomo ob
začetku vsakega veroučnega leta
zaprosili starše za katehetski
prispevek:
20 EUR za prvega otroka,
10 EUR za drugega,
10 EUR za tretjega otroka,
za četrtega in naslednje otroke
prispevka ni.






Katehetski prispevek prispevate
poleg cene učbenikov. Če kdo
tega ne zmore, naj se obrne na
župnika.
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KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM

SPREMEMBE

Dragi veroučenci, dragi starši!
Po napornem šolskem in veroučnem letu smo se v teh poletnih mesecih malo
oddahnili in si nabrali novih moči. Sedaj pa je čas, da stopimo en korak naprej v
svojem življenju. Tako si bomo nabirali novih znanj in vrednot v šoli in pri
verouku. Zelo pomembno pa je, da sta naša sopotnika skozi življenje Gospod in
naša nebeška Mati Marija.
Vpis otrok k verouku
Vpis otrok vseh razredov (z njimi pridite tudi starši) bo v ponedeljek, 4.
septembra, in torek, 5. septembra, od 16. do 19. ure v župnišču. Takrat boste
lahko tudi kupili vse potrebno za verouk. Za prvošolce pa prinesite s seboj
družinsko knjižico ali krstni list otroka (če je krščen v drugi župniji).
Začetek verouka
Letošnje veroučno leto v naši župniji bomo začeli v nedeljo, 10. septembra, pri
sveti maši ob 9. uri, h kater i naj pr idejo vsi ver oučenci in njihovi star ši.
Verouk pa se bo po urniku pričel 11. septembra. Z mladinskimi srečanji pa
pričnemo v petek, 29. septembra, ob 20. uri.
Veroučna ura
Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred ali po veroučni uri veroučna šola
oz. katehet ne odgovarja, kakor tudi ne za lastnino veroučencev (kolesa,
dežniki, mobilni telefoni, šolske torbe …). Veroučenci morajo k uri obvezno
prinašati učbenik, delovni in liturgični zvezek. Domače naloge morajo pisati
redno. V veroučno učilnico se ne prihaja s hrano, pijačo in vklopljenimi
mobilnimi telefoni.
Sveta maša
Od veroučencev se pričakuje reden obisk nedeljskih in prazničnih svetih maš.
Če otrok ni v nedeljo pri sveti maši, starši v okvirček v liturgični zvezek
napišite opravičilo. Na nas odraslih pa je, da otrokom s svojim življenjem
dajemo zgled.
Srečanja za starše
Imeli bomo občasna srečanja za starše veroučencev posameznega razreda.
Datum srečanj bo objavljen v župnijskem glasilu. Kateheti bomo veseli, če se
starši oglasite pri nas, da se pogovorimo o skupnih prizadevanjih pri vzgoji
vašega otroka.
Dragi prijatelji!
Veselim se že srečanja z vami in rad vam bom priskočil na pomoč pri verski in
občečloveški vzgoji vaših otrok. Na vse vaše družine pa pošiljam Božji blagoslov.
Vaš župnik Andrej

Poletje počasi ugaša, pred vrati je novo veroučno in šolsko leto. Predvsem za
tiste, ki bodo prvič sedli v šolske klopi, bo to velika sprememba.
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Ta sprememba je za marsikatero malo glavico kar stresna. Novo okolje, novi
ljudje, nova pravila. Kako se na vse to prilagoditi? S pomočjo domače družine
bo šlo laže, vsekakor pa vsako prilagajanje potrebuje nekaj časa.
Poletje pa je tudi v našo
župnijo prineslo kar nekaj
sprememb. Od nas se je poslovil gospod Igor Jereb, k
nam pa je prišel (se vrnil)
gospod Andrej Jemec. Vsak
človek je unikatno božje
delo. Vsak nosi v sebi talente, ki mu jih je Bog dal in ti
talenti med seboj niso enaki.
Prav gotovo zamenjava župnika v župnijo prinaša spremembo.
Kako smo pripravljeni na spremembe?
Predvsem mi starejši sprememb niti nimamo preveč radi. Spremembe znajo
rušiti naš »red«. Najhujše pa je, da spremembe zahtevajo od nas, da se tudi mi
spreminjamo, in to je najteže. Saj veste, pridejo mladi pa bi kar spreminjali
stvari, ki so še čisto dobre. Pa vendar brez sprememb ne bi bilo novih doživetij,
novih spoznanj. Napredek vedno zahteva tudi spremembe. Res pa je, da je pri
spremembah potrebna tudi modrost. Ohraniti dobro, popraviti povprečno in zamenjati slabo, kako enostavno se sliši, a kaj ko ima vsak človek svoje kriterije o
tem, kaj je dobro in kaj ne.
Velikokrat se zgodi, da ima sosed veliko boljšo rešitev od moje, samo ne poslušam ga dovolj zbrano, da bi to zaznala.
Pa še en predlog, če vidimo, da kaj ni dobro, poskusimo najprej mi narediti vse,
kar je v naši moči, da to popravimo – izboljšamo. Šele če res sami ne moremo
storiti nič, poiščimo nekoga, ki bi to znal. Najslabše je, če se samo pritožujemo
in obtožujemo, kako ta in ta tega ne naredi.
Zato dajmo čas vsem, pogovarjajmo in poslušajmo se med seboj in predvsem
poskusimo brzdati svoj egoizem.
Naj vsem nam letošnje spremembe prinesejo veliko dobrega.
Hermina

ROMANJE V LURD, FATIMO IN SANTIAGO, 2. del
Španija je tretja največja država v Evropi s 45 milj. prebivalci in je ena vodilnih
držav svetovnega turizma. Opazoval sem vasi, ki so lepše posejane in postavljene kot v Franciji. Med vožnjo smo poslušali življenjepis Ignaca Lojoljskega,
duhovnika in poznejšega svetnika, doma iz Baskije. Ker pa je bil naš namen
obiskati grob sv. Jakoba, so besede tekle tudi o njem. V Sloveniji je že kar veliko ljudi, ki so obiskali njegov grob. Tudi sovaščanka Hermina je ena od njih.
Na to dolgo romarsko pot se je podala sama. Vsa čast ji! Na romanju sem se
spomnil tudi nje. V Sloveniji je kar nekaj cerkva posvečenih sv. Jakobu. Na romanje v Santiaga de Compostelo so hodili že v srednjem veku. Sv. Jakob je
evangelij oznanjal več let po Španiji, kamor je bil poslan. Umrl je v Izraelu
mučeniške smrti, bil je obglavljen. Pozneje so ga pokopali 40 km pred Santiagom. Ko so našli njegov grob, je bil prepeljan v mesto.
Med vožnjo so nas spremljala velika polja s pšenico, pa zopet puščavski svet,
poraščen s krivimi borovci in redkim grmičevjem. Ponekod je rahlo vzvalovan,
mnogo je parcel z vinsko trto. V daljavi so se svetile visoke gore, pobeljene z
zadnjim snegom. Ob petih popoldne je nadškof molil popoldansko molitev z
razlago, da je popoldanska od treh dalje, opoldanska je od 12-ih do 15-ih, jutranja pa traja do 12-ih. Daleč pred nami smo opazili dva gozdna požara. Eden na
levi in drugi na desni strani ceste, ampak daleč vsaksebi. Od jutranjega starta v
Lurdu pa do Santiaga de Compostela, to je 900 km, smo videli ob poti mogoče
vsega pet do šest cerkva. Vse so potrebne popravila ali obnove. Niso tako lepe
in ohranjene kot pri nas v Sloveniji. Ob cesti, kjer smo se vozili, so bili hribi,
poraščeni z resjem oz. njemu podobnim rastlinjem. Vse se je svetilo in žarelo v
rdeči barvi. Čudovito! Prelepo! Proti večeru smo se bližali Santiagu de Compostela. Iz hribov smo prišli v ravninski svet, posejan s pšenico, trto, vmes pa tudi
z bolj kvalitetnim gozdom. Nedaleč od ceste smo opazili tudi romarje z nahrbtniki, ki so peš pripotovali z vseh koncev sveta. V večernih urah smo prišli v
mesto in se pripravili za počitek.
Po odličnem zajtrku, tudi s salamo in slanino, ki je v Franciji ni bilo, smo se
odpravili do katedrale sv. Jakoba. Mesto je lepo in čisto, vsepovsod obdano z
rožnimi grmički in pokošeno travo. Sveto mašo smo imeli ob 12. uri v latinščini. Po maši nam je nadškof razlagal, da smo po Koncilu iz leta 1965 imeli mašo
namesto v latinščini v slovenščini. Dobro se še spominjam latinskih maš, ko
sem še kot ministrant odgovarjal v latinščini, pa tudi od začetka nič razumel.
Cerkev je bila zelo hladna, zeblo nas je. Ogledali smo si grob sv. Jakoba in ob
njem molili. Cerkev ima še polno drugih zanimivosti, vrednih ogleda. V mestu
smo pogrešali javna stranišča ali pa jih nismo znali poiskati, kar je bil za nekatere velik problem, tudi zame. Popoldne smo se poslovili.
Po dveh urah vožnje smo bili na meji s Portugalsko. Pokrajina je prijazna, poraščena z gozdom in posejana z manjšimi kmetijami. Po rahlih vzpetinah ždijo
majhna mesta, ki se svetijo v soncu.

Po petih urah in pol vožnje se je pred nami pokazala tabla z napisom Fatima. V
predmestju so nas na marmorni stezi pozdravili kipci treh pastirčkov z ovčicami. Pogled na ta prizor pogreje srce.
Šofer Robi nas je opozoril, da moramo prestaviti ure nazaj za eno uro, ker Portugalci nimajo evropskega časa. Namestili smo se po sobah. Z ženo sva vsa preznojena ugotovila, da v kopalnici tuš ne dela. Sledila je večerja, nato pa ob pol
desetih pred kapelo prikazovanj rožni venec v vseh jezikih. Podobno kot v Lurdu. Ura je bila že skoraj polnoč, ko smo odšli spat.
V petek (peti dan našega romanja) po
zajtrku smo najprej obiskali fatimsko
staro cerkev, nato še novo, v kateri je
naš rojak pater Marko Rupnik pred
glavnim oltarjem oblikoval ogromen
mozaik. Ob pol enajstih smo imeli slovensko sv. mašo v kapeli prikazovanj,
ki jo je daroval naš nadškof g. Uran.
Tudi tu je mesto lepo in čisto, polno
trgovinic s spominki, pa tudi nepotrebnim kičem. Dobro je poskrbljeno za
WC, mnogo bolje kot pri svetem Jakobu v Španiji. Po sv. maši je bil še čas za
nakupe, nato pa kosilo. Že vnaprej so
nam povedali, da bodo zaradi petka ribe za kosilo in večerjo, seveda zmeraj
drugače pripravljene. Po kosilu (ob
treh) pa smo se zbrali za križev pot v
bližnji vasici Aljustrel. Križev pot z
vklesanimi podobami je zelo lep in je
dar madžarskih beguncev, ki med vojno
vihro na Madžarskem niso mogli ali
upali domov. Na koncu križevega pota
pa je nadškof zapel pesem Mati piše
belo pismo v spomin našim trpinom in
materam, ki so trpeli med obema vojnama. Seveda mu pritegnemo.
Ob besedah Jezusovega trpljenja in spominih na naše rajne sem se počutil zelo
pretresenega, majhnega, bornega. Po večerji ob pol desetih sva se z ženo udeležila še molitve rožnega venca v kapeli. Čeprav smo pričakovali, da bo še procesija z lučkami, je tudi tega dne, žal, ni bilo. Povedati moram še, da se je Marija
v Fatimi prikazala trem pastirčkom, in sicer devetletnemu Franceku, desetletni
Luciji, ki je tudi doživela visoko starost, in sedemletni Jacinti. Francek in Jacinta sta umrla zelo mlada.
Janez Stanonik
(se nadaljuje)
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