
N O V E M A Š E
P O N O V I T E V

sv. Martina
G L A S

Zakaj k verouku?

Preden se z nekom poročiš, ga moraš spozna�. Seveda je 
pomembno, da � je ob njem lepo, a šele ko vidiš in sprejmeš 
tudi njegove napake, lahko slepa zatrapanost preraste v 
ljubezen. V tako, ki obstane v sreči in nesreči, v bolezni in 
zdravju.
Na podoben način gradimo tudi odnos z Bogom. Po eni 
strani moramo Boga začu��. K temu nam pomagajo 
molitev, �šina, duhovne vaje in še kaj. Hkra� pa moramo o 
njem in o veri tudi kaj vede�. V odrasli dobi lahko beremo 
Sveto pismo in teološke razlage, v otroštvu pa je osnovni vir 
informacij verouk. Če se sprašujemo, zakaj bi svoje otroke 
pošiljali k verouku, to verjetno pomeni, da je naša vera 
zvodenela. Ker smo odrasli čedalje bolj versko zaspani in 
nevedni, bi bilo morda dobro tudi v naši župniji razmisli� o 
družinskem verouku za otroke in starše. Za začetek bi bila to 
lahko le alterna�vna možnost za �ste družine, ki želijo 
skupaj poglobi� svojo vero.

SEPTEMBER  2018

Andrej Praznik

novega duhov. pomočnika

N O V E M A Š E
P O N O V I T E V

2. september 2018 ob 7.00

p. Marka Pavliča, DJ

nedelja

ob 50-letnici smrti
žirovskega rojaka,

duhovnika
in skladatelja

6. september 2018 ob 19.00

7. september 2018 ob 19.00

8. september 2018 ob 16.00

9. september 2018 ob 9.00

s Lenčkov večer o don Kosti
   Seljaku v Stari šoli v Žireh

s blagoslov spominske plošče v 
   župnijski cerkvi v Žireh
s po maši odprtje razstave v
   Galeriji v zvoniku

s spominska proslava ob rojstni 
   hiši v Sovri

s slovesna sveta maša v
   župnijski cerkvi v Žireh

PRIREDITVE

don Kosta Seljaka



2AKTUALNO

Od pohanja in pomfrija do poslanstva

Ne dolgo nazaj mi je po naključju prišel v 
roke članek iz časopisa Slovenski gospodar iz  
leta 1913. V besedilu so me pritegnile misli 
takratnega katoliškega učitelja Janka Grada 
o tem, kaj smo verni učitelji, kaj hočemo bi� 
in kakšni moramo bi� verni učitelji. Avtor 
pravi, da je katoliškemu učitelju vera vzor, vir, 
iz katerega črpa moč za svoje neumorno 
delo. Katoliški učitelj po njegovih besedah 
sam prizna prvo oblast Stvarniku „… je pa 
zato učitelj izpostavljen zasmehovanju in 
mnogoterim psovkam“.

Že v mojih osnovnošolskih le�h sem se 
začela, ob pogledu na svoje takratne uči-
teljice in učitelje, spogledova� z mislijo, da 
bom nekoč tudi sama učiteljica. Neznansko 
mi je bilo všeč pisanje po tabli in ker so se mi 
cedile sline ob pogledu na tako okusno in 
dišečo učiteljsko malico (kaj malico, to je bilo 
pravo kosilo, sploh kadar so imeli na krožniku 
pohanje in pomfri!). Kmalu je ta otroški 
pogled na poklic preraslo razmišljanje gim-
nazijke, kam po končani maturi. Globoko v 
sebi sem imela veliko željo po družini, 
otrocih in pedagoškem poklicu. Že kot 
najstnica sem se v vsakodnevni molitvi 
obračala zlas� k Mariji in Svetemu Duhu s 
prošnjo, da bi se odločila za pravi poklic. Tako 
sem potem res postala profesorica razred-
nega pouka in to delo, ki je hkra� poslanstvo, 
z velikim veseljem opravljam še danes.
Svoje globoke in osebne vere nisem nikoli 
skrivala in je tudi nikoli nisem nikomur 
vsiljevala. Z gotovostjo lahko povem, da 
zaradi svojega verskega prepričanja nikoli 
nisem bila deležna za�ranja, zasmehovanja 
ali poniževanja. Hvala Bogu, je položaj 

učiteljev danes popolnoma drugačen od 
�stega, kot je opisan v uvodu. Pravzaprav 
odkrito izražanje vernos� ni od mene 
zahtevalo nobenega posebnega poguma. 
Potrebujem pa vsak dan znova pogum, da 
svojo vero, evangelij, živim. To zame pomeni 
tako rekoč žive�, vzgaja� in poučeva� na 
osnovi temeljnih človeških (krščanskih) 
vrednot. Dober učitelj pomeni bi� predvsem 
dober človek. Če povzamem: učitelj – 
kristjan – človek, kako neverjetno preple-
tene in povezane so te tri besede v svojem 
bistvu.
V današnjem hitrem tempu življenja, ko se 
vsem mudi, ko prehitro obupujemo, ko 
zamira prostovoljstvo, ko se ne znamo več 
veseli� življenja, ko si ne znamo vze� časa za 
pogovor, se mi zdi še kako pomembno, da 
sem kot učiteljica nekakšna pro�utež vsemu 
temu.
Pri vzgoji učencev je najpomembnejši 
osebni zgled. In v čem jim poskušam daja� 
zgled? Trudim se bi� dobra kot človek, ki 
zaupa in je zvest sam sebi. Sem vztrajna in 
dosledna v svojih zahtevah, včasih tudi 
uporna in ne popuščam, ko gre za temeljne 
vrednote in moja načela. Po drugi strani je 
zelo pomembno, da otrok ču� mojo 
iskrenost, naklonjenost, da mi lahko zaupa 
svoje težave in probleme in se name lahko 
zanese. Trudim se bi� pravična do vseh, 
strpna in poštena. Sem op�mist in to želim 
širi� tudi med otroki. Človeško je dela� 
napake, tudi sama nisem brez njih, in 
učencem se opravičim, če naredim kaj 
narobe, znam odpušča�, ko oni delajo napa-
ke, hkra� pa jih navajam na prevzemanje 
odgovornos� za njihova dejanja. Ne naza-
dnje pa učencem vedno znova pokažem, da 
imam rada svoj kraj in domovino in jim 
povem, da je dolžnost vsakega izmed nas, da 
se po svojih močeh vključi v življenje v 
domačem kraju in tako prispeva majhen 
delček k lepšemu vsakdanu in lepši priho-
dnos� v Žireh in v Sloveniji.
Naj zaključim s kratkim dialogom iz filma 
Človek za vse letne čase:
Vpraševalec: In tudi če postanem odličen 
učitelj, kdo bo vedel za to?
Odgovor: Ti, tvoji učenci in Bog. Precej po-
membno občinstvo.

Mateja Velkavrh
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Kaj želiva svojim otrokom ob začetku šolskega leta

Nataša in Boris Peternel

Dragi šolarji, počitnice so že  skoraj pri koncu 
in vi boste spet sedli v šolske klopi. 
Nekaterim od vas je šola že stara znanka, 
drugim, ki letos prvič sedate v šolske klopi, 
pa velika neznanka. Kaj se plete v vaših 
glavicah? Ko se pogovarjava z našo prvo-
šolko, nama pove, da se veseli šole, da pa jo 
vseeno malo s�ska pri srčku. Zastavlja se ji 
kup vprašanj. Kako bo? S kom bo sedela v 
klopi? Kakšna je učiteljica …? Seveda to ni nič 
nenavadnega, saj tudi nas odrasle skrbi in 
vznemirja, ko smo postavljeni pred nove 
odločitve oz. nova doživetja. Pomembno je, 
da se o tem pogovorimo, to je najboljše 
zdravilo. Tako kar naenkrat strahov ni več oz. 
se razblinijo kot milni mehurčki. 
Kaj naj vam zaželiva, dragi najini šolarji, ob 
začetku novega šolskega leta? Predvsem, da 
bi radi hodili v šolo. Saj veva, da je včasih 
naporno, celo hudo naporno, je pa tudi 
velikokrat veselo, zanimivo. Ne bojte se šole, 
ne bojte se učiteljev in ne novih izzivov, ki vas 
čakajo v tem šolskem letu. Stopite jim 
korajžno napro�. Pri tem pa ne pozabite, da 

še danes velja star preizkušen pregovor: Z 
Bogom začni vsako delo, da bo dober tek 
imelo. Tako se vsako jutro, čeprav vas bo čas 
preganjal, za trenutek ustavite in se zahva-
lite Stvarniku, da ste se zbudili, da si lahko 

napolnite želodčke, si nadenete torbo in da 
sploh lahko greste v šolo. To je nam povsem 
samoumevno, ampak ko se ozremo malo 
naokrog, vidimo, da ni povsem tako. 
Čakajo vas tudi stari oz. novi sošolci. Kako 
lepo je stopi� v razred in te nekdo pokliče po 
imenu, te povabi k igri ali pa se s teboj 
zaklepeta. Govorita o vsemogočem, saj si 
imata toliko poveda�, ker se nista videla že 
cela dva meseca. Lepo je bi� v družbi takih 
vrstnikov, ki � namenijo pozornost, se s teboj 
veselijo in te razumejo. Včasih je prav 'fajn', 
če kaj skupaj 'ušpičiš', tako za spomin na lepe 
šolske dni. Naj bodo vaši odnosi s sošolci 
lepi, iskreni, radi pomagajte. Prav pa je tudi, 
da poveste, če kaj ni v redu. Večkrat se spo-
mnite na Jezusove besede: »Vse, kar hočete, 
da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim« 
(Mt 7,12; Lk 6,31).
Blaženi škof A. M. Slomšek je zapisal tele 
verze: »Ni na svetu boljš'ga blaga, ni nobena 
stvar tak' draga, kakor sveta je modrost! Ona 
mladih dni lepota, ona starih dni dragota, 
njo oskerbi si, mladost! Modrih naukov se 
uči�, sve�h čednost' osvoji�: To mladini da 
modrost; ona se nam ne postara, tudi tat za 
njo ne bara: Večna njena je vrednost …« 
Dragi otroci, želiva vam, da bi vsak dan znova 
rasli v modros�. Včasih bodo prišli tudi 
dnevi, ko bi najraje vse pus�li in torbo 
postavili v kot. Vedite, da niste edini, ki bi 
kdaj tako naredili, tudi nama se je to 
dogajalo. Če je bila v ponedeljek na urniku 
angleščina, je vašo mami zvijalo v želodcu že 
celo nedeljsko popoldne. A� je že pred šolo 
govoril, da se je ne bo nikoli, nikoli naveličal. 
A že po nekaj mesecih je svoje mnenje 
spremenil. Ali ko je učiteljica vrnila kontrolno 
in je bilo na njej vse rdeče, takrat je tudi naju 
kdaj prijela skušnjava, da se sploh ne splača 
'matrat'. Vedite, da so to le trenutki, ki nam 
pomagajo, da se malo bolj resno spopademo 
s problemom in ga tudi uspešno prema-
gamo. 
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Bogkov kot

Hura, počitnice! Končno tako težko priča-
kovani dopust. Samo še prtljago pripravimo, 
potem pa užitek.
V potovalko natlačimo vse in še malo več. 
Vemo, da več kot polovico vzetega sploh ne 
bomo potrebovali, toda, saj veste, za vsak 
slučaj. In že gremo, toda, mar nismo na 
nekaj, bolje rečeno, na nekoga pozabili?
V bogkovem kotu zapuščen in pozabljen 
sameva Jezus na križu. Nihče se ni ozrl k 
njemu, nihče ga ni poprosil za varstvo na 
po�, nihče ga ni povabil, da gre z družino. 
Pravzaprav je vedno bolj pozabljen tudi v 
času, ko je družina doma. 
Na dopustu Boga ne potrebujemo, saj 
gremo vendar uživat. Ali nas Bog pri našem 
užitku ovira? Če je odgovor pritrdilen, po-
tem je z našim uživanjem nekaj hudo naro-
be, če ne, zakaj nam je Bog na dopustu 
odveč?
Bila sem prepričana, da je pri nas tako zaradi 
vzgoje, ki smo jo bili deležni, saj veste: »Bog 
je osebna stvar vsakega posameznika, ne 
sodi v državo, ne v šolo, ne v službo, pa tudi v 
javnost ne.« Boga smo s�snili v bogkov kot in 
nanj vedno večkrat pozabili. 

Ko sva z možem peš romala od Fa�me do 
Santjaga, sva srečevala ogromno romarjev iz 
zahodnega razvitega kapitalis�čnega sveta, 
ki so prav tako pozabili s seboj vze� Boga. 

Zanimivo, po svoje kar malo strašno, se mi je 
zdelo, da so vsi � romarji lahko ure in ure 
razpravljali o duhovnos�, o tem, koliko 
duhovnega jim romanje prinaša, nikoli pa na 
dolgi po� niso šli k sve� maši. Na vprašanje, 
zakaj tako, so mi odgovorili, da v Cerkev ne 
verjamejo, da Boga dojemajo drugače, da je 
Cerkev zlagana, da je okoli Cerkve preveč 
koristoljubja, da so cerkvena središča zasuta 
s kramo, torej povsem skomercializirana in 
podobno.
Tais�h romarjev ni mo�lo, da so na celi po� 
imeli prav zaradi njih postavljena preno-
čišča, restavracije, bifeje … In na koncu po� 
so veselo kupovali kupe spominkov.
V Santjagu so vsi � romarji šli k romarski sve� 
maši, šli so tudi k obhajilu, četudi jih kar 
nekaj ni točno vedelo, kaj naj naredijo s 
hos�jo. K romanju pač sodi obisk svete 
maše, ker če bodo imeli srečo, bodo tam 
doživeli največje duhovno dejanje, kajenje z 
velikansko kadilnico. 
Bog v današnjem razvitem svetu ni »popu-
laren«, če o njem javno govoriš, si staro-
kopiten. Duhovnost pa je nekaj povsem 
drugega. Bolj če znaš doživlja� in sprejema� 
duhovnost, bolj si „in“. To, da bi bila duhov-
nost povezana z Bogom, s Cerkvijo, pa se 
večini zdi 'brezvezno'. 
Moja stara ma� je velikokrat rekla, da je za 
družino največje zlo preveč časa in preveč 
denarja. V teh besedah veliko je verjetno 
resnice, ki velja tudi za posameznika. Ljudje, 
ki imajo preveč časa in preveč denarja, 
postanejo vedno bolj samozadostni. Nikogar 
ne potrebujejo, saj za vse znajo in zmorejo 
poskrbe� sami. 
Ja, Boga s�skamo v bogkov kot, na žalost pa 
velikokrat tudi tega prostorčka v naših 
domovih nima več.

Hermina Cankar
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Dogodki v septembru

Vsako sredo ob 18⁰⁰  molitvena ura pred Najsvetejšim;

2. september ob 9⁰⁰         žegnanje na Goropekah;
  3. september ob 19    srečanje zborovodij;³⁰ 

5. september ob 19   v župnišču srečanje katehetov;³⁰ 

   ob 20³⁰   srečanje mlajše zakonske skupine;

7. september  dopoldne   obisk bolnikov in starejših po domovih;

8. september  ob 9⁰⁰   nagradni izlet šmarničarjev;
    10. september   ob 19³⁰  misijonska skupina;

     ob 20³⁰    redakcija Glasa sv. Mar�na;

12. september   ob 20³⁰ srečanje 4. zakonske skupine;

15. september   S�čna mladih – odhod avtobusa iz Žirov ob 7³⁰

    (prijavite se župniku);

16. september  pri vseh sve�h mašah »ofer« za poplačilo obnove

    župnijske cerkve;

                            ob 9⁰⁰  katehetska nedelja in blagoslov šolskih torb;

17. september  ob 20⁰⁰  srečanje mešane zakonske skupine;

19. september  ob 19³⁰  priprava staršev in botrov na krst;

21. september   svetovni dan miru – ob 18⁰⁰ zvonjenje po vseh cerkvah;

22. september  ob 20⁰⁰ v župnišču začetek mladinskih srečanj;

23. september ob 10³⁰ krs� v župnijski cerkvi;

                            popoldne romanje s sv. patrom Pijem od Žirov do Ško�e Loke

    (organizirajo kapucini);

24. september  ob 19³⁰ srečanje svetopisemske skupine;

29. september  peš romanje na Brezje – odhod avtobusa ob 7⁰⁰ izpred

    župnišča;

30. september  ob 9⁰⁰  žegnanje na Breznici.

V juliju in avgustu so se 
od nas poslovili:

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

Rajmund Vehar, Ulica M. Sedeja;
Frančiška Trček, Triglavska ulica;
Viktorija Oblak, Rudniška ulica;
Karol Krolnik, Župančičeva ulica;
 Bojan Hvas�, Frankfurt (Nemčija).

V juliju in avgustu so z 
zakramentom svetega krsta
postali Božji otroci:

Družinam iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Lorenzo Modrijan, Novovaška cesta;
Tinkara Hladnik, Novovaška cesta;
Marija Žakelj, Slovenska pot;
Blaž Kokelj, Novovaška cesta;
Nuša Maček, Osojnica;
Ciril Maček, Osojnica;
Ajda Tavčar, Jezerska cesta.

201815.9.
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SEPTEMBER 2018

3 
PONEDELJEK 

1900   + Jože Pisk, obl. 
za blagoslov družine  

sv. Gregor Veliki, papež 
in cerkveni učitelj 

4 
TOREK 

700  po namenu (A); po namenu (A)   sv. Rozalija Sicilska, devica  

5 
SREDA 

1900   + Ma�ja Zajc, obl., in zahvala za srečno 
operacijo; po namenu (A)  

sv. Ma� Terezija, red. 
ustanov.  

6 
ČETRTEK 

1900 DOBRAČ. + Mar�na in Franc Grošelj 

+ Viktor in Ivanka Šinkovec (Rovte)  sv. Zaharija, prerok   

7 
PETEK 

1900    + Mar�na in Frančiška Pečelin 

+ Pavla Dolenc (Idrijska), 30. obl.  
sv. Regina, devica in 
mučenka 

8 
SOBOTA 

800       + Janja in starši Vehar 

+ Marija in Franc Bogataj, obl. 
MARIJINO ROJSTVO ali 
MALI ŠMAREN   

9 
NEDELJA

 

700     

 

900      
 

+ Marija Bogataj (Kajuhova) 

+ Veronika Grošelj, obl. 

+ Anton in Marija Logar, obl.; za župljane 

23. NEDELJA MED LETOM  

Slovesnost za don Kosta 
Seljaka    

10 
PONEDELJEK

 1900    + Anton Šink, obl. 

+ Nikolaj Oblak, god  
sv. Nikolaj Tolen�nski, 
spokornik  

11 
TOREK

 700       po namenu (A); po namenu (A)
   

sv. Prot in Hijacint, mučen.
  

12
 

SREDA
 1900    + Jani Pivk, obl.

 

za zdravje in srečo v družini
  Marijino ime

  

13
 

ČETRTEK
 1900  DOBRAČ.

 
+ Milan Jereb (Selo 97), obl.

 

po namenu (A)
  sv. Janez Zlatous�, škof 

in cerkveni učitelj
  

14
 

PETEK
 1900    + Ajda, Zarja, Svit in Jure; + Rajko Vehar

 
POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA

 

15
 

SOBOTA
 800      

 
za blagoslov romarskih po�

 

po namenu (A) 
 Žalostna Ma� Božja

   

21
 

PETEK

 1900
 

+ Slavc Burjek, obl.
  

SVETI MATEJ, 
 

EVANGELIST IN APOSTOL
  

17
 

PONEDELJEK
 

1900 

 
 
+ Antonija, Marija, Janez in

 
     

Frančiška Novak
 

+ Jožefa Cankar, god
  

sv. Robert Bellarmino, 
škof in cerkveni učitelj

  

16
 

NEDELJA
 

700
     

 

900
   

+ Marjan Praprotnik, obl.
 

+ Ljudmila Mlinar, obl.
  

+ Lojze, obl., in vsi Erznožnik; za župljane
  24. NEDELJA MED LETOM

  

18
 

TOREK

 
700  

 

po namenu (A); po namenu (A)
   

sv. Jožef Kuper�nski, red.
  

19
 

SREDA

 1900 

 

+ Anton Klemenčič, 2. obl.;
 

+ Sleh'rnikovi in za blagoslov pri hiši
  sv. Januarij, škof in muč.

  

20
 

ČETRTEK

 

 

1900  DOBRAČ.
 

+ starši Oblak in Ana Seljak
   sv. Andrej in drugi

 

korejski mučenci
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1., 2. in 3. razred (za vsak razred posebej):
ź delovni zvezek  10 EUR
ź liturgični zvezek 3 EUR

4., 5. in 6. razred (za vsak razred posebej):
ź knjiga   8 EUR
ź delovni zvezek  5 EUR
ź liturgični zvezek 3 EUR

7. in 8. razred (za vsak razred posebej):
ź knjiga   8 EUR
ź liturgični zvezek 3 EUR
ź 80-listni črtani zvezek A4 format

9. razred:
ź 60-listni črtani zvezek A5 format

Odhod bo v četrtek, 20. septembra, ob 5. uri 
izpred župnišča v Žireh, povratek pa v 
nedeljo, 23. septembra, v večernih urah. 
Obiskali bomo Križevac, hrib prikazovanja 
Crnico, skupnost Cenacolo. Vsak dan se bo-
mo udeležili maše narodov, čas pa bo tudi za 
osebno molitev. Poleg duhovnega programa 
v Medžugorju si boste lahko ogledali še 
Mostar. Ustavili se bomo tudi v Hrvaškem 
Lurdu (Vepric) in Makarski. 

Cena vključuje avtobusni prevoz, tri polpen-
zione in vse vstopnine. Cena za odrasle je 
130 EUR, za otroke do 15. leta pa 65 EUR. 
Prijave sprejemamo v župnišču v Žireh.

Cena veroučnih učbenikov:
ROMANJE V MEDŽUGORJE
20. do 23. september 2018

Od prvega septembra dalje prvi napisani mašni namen vsakodnevno opravi župnik doma, drugega 
pa p. Marko Pavlič v Žireh ali v Ljubljani, tretji mašni namen (ob 7. dnevu, 30. dnevu ali ob posebni 
priložnosti) pa je oddan na nadškofijo v Ljubljani, kjer ga opravi eden od tamkajšnjih duhovnikov. 
Za vse namene, ki so napisani v oznanilih za tisti dan, pa molimo pri tisti sveti maši. Tudi svojci se pri 
tej sveti maši spomnite tistega rajnega ali svojega namena.

Pojasnilo ob mašnih namenih

22 
SOBOTA 

800       + Sonja Seljak sv. Mavricij, mučenec  

23 
NEDELJA 

700    

900  
+ Anton Jobst; za župljane    
za zdravje (L)  

25. NEDELJA MED LETOM 
SLOMŠKOVA NEDELJA 

24 
PONEDELJEK 1900    

za zdravje in Marijino varstvo v družini 
+ Cecilija Pagon, obl.  bl. Anton M. Slomšek  

25 
TOREK 700       po namenu (A); po namenu (A)   sv. Firmin, škof in muč.  

26 
SREDA 1900    + Janez Bekš, 2. obl.  

+ Venčeslav Strlič  
sv. Kozma in Damijan, 
mučenca  

27 
ČETRTEK 

1900   DOBRAČ.  + družina Lukan, obl. 

po namenu (A)   
sv. Vincencij Pavelski, 
ustanovitelj lazaristov  

28 
PETEK 1900    + Helena Logar, obl. 

+ Nežka Trček in Andrej Pagon  
sv. Venčeslav, mučenec  

29 
SOBOTA 

800       + Ciril Alič, obl. 

+ Mihael Govekar in Travn'karski  
SVETI MIHAEL, GABRIJEL 
IN RAFAEL - NADANGELI  

30 
NEDELJA 

700      

 

900   BREZNICA  

+ Matevž Jereb, obl. 

za pokojne domobrance; za župljane 

+ Janko Stanonik, obl.;  + Strelovi  

26. NEDELJA MED LETOM  

ŽEGNANJE NA BREZNICI 
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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.

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 je naš 
sopotnik skozi življenje Gospod in naša nebeška Ma� Marija.

Vpis otrok k verouku
Vpis otrok od 5. do 9. razreda (z njimi pridite tudi starši) bo v četrtek, 6. septembra, od 1. do 
4. razreda pa v petek, 7. septembra, od 16. do 19. ure v župnišču. Takrat boste lahko tudi 
kupili vse potrebno za verouk. Za prvošolce 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, 16. septembra, pri sve� maši ob 
9. uri, h kateri naj pridejo vsi veroučenci in njihovi starši. Pri tej sve� maši bo blagoslov šolskih 
torb (zato jih vsi veroučenci prinesite s seboj k sve� maši). Verouk se bo po urniku pričel 10. 
septembra. Z mladinskimi srečanji pričnemo v soboto, 22. septembra, ob 20. uri. Za 1. 
letnik srednje šole in 9. razred osnovne bodo skupna srečanja vsak petek ob 20. uri.

Katehetski prispevek
V dekaniji Ško�a Loka je tudi letos katehetski prispevek: 20 EUR za prvega, 10 EUR za druge-
ga, 10 EUR za tretjega otroka, za četrtega in naslednje pa ni prispevka. Katehetski prispevek 
prispevate poleg cene učbenikov. Če kdo tega ne zmore, naj se obrne na župnika.

Veroučna ura
Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred ali po veroučni uri veručna šola oz. katehet ne 
odgovarja, kakor tudi ne za imovino veroučencev (kolesa, dežniki, mobilni telefoni, šolske 
torbe …). Veroučenci morajo k uri obvezno prinaša� učbenik, delovni in liturgični zvezek. 
Domače naloge morajo pisa� 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 sve�h maš. Če otrok ni v 
nedeljo pri sve� 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. Datumi srečanj 
bodo objavljeni v župnijskem glasilu. Katehe� 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

Katehetsko pismo veroucencem in njihovim staršem
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VEROUČNI URNIK 2018 - 2019

PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI!
Več v oktobrski številki ali na 051 844 488.

1. razred   torek    ob 16 učilnica 1)     ⁰⁰     (

    torek    ob 17     (učilnica 1)   ⁰⁰ 

2. razred   ponedeljek   ob 7       (učilnica 1)    ⁰⁰ 

   ponedeljek   ob 12³⁰     (učilnica 1)  

3. razred   ponedeljek   ob 14³⁰     (učilnica 1)    

   ponedeljek   ob 15³⁰     (učilnica 1)  

4. razred   ponedeljek       ob 7⁰⁰       (učilnica 2)

    sreda   ob 7       (učilnica 2)⁰⁰ 

5. razred   četrtek   ob 14³⁰     (učilnica 1)   

   četrtek   ob 15      (učilnica 1)   ³⁰

6. razred   četrtek   ob 13³⁰     (učilnica 2)      

   četrtek   ob 14³⁰     (učilnica 2)  

7. razred   četrtek   ob       (učilnica 2)     7⁰⁰ 

   četrtek   ob 15³⁰     (učilnica 2)   

8. razred   četrtek   ob 16 učilnica 1)    ³⁰     (
   petek     ob       (učilnica 1)  7⁰⁰ 

 

„Misliš, da si skavt, ker si to hotel posta�. Resnično povem �, jaz 

sem te skrivoma izbral in vse pripravil, da si postal skavt.“
(J. Sevin: Skavtska premišljevanja ob evangelijskih odlomkih)

Ni bila moja odločitev, da sem postala skav�nja. K skavtom so me 

poslali starši. Verjetno ju je Nekdo navdihnil, da je to dobro in kori-

stno. In res je bilo. Življenje skavta je tako zelo drugačno, polno 

dogodivščin, prijateljstev, odkrivanja sebe, spopadanja z izzivi, spre-

jemanja odgovornos�, dobrih del … Vse to pa se zgodi mimogrede, ko 

se učiš in ne veš, da se učiš, ko delaš in se sploh ne poču�š, kot da 

delaš, ko si vzgajan in se ne zavedaš, da nekdo spremlja tvoj razvoj. 

Danes se zavedam vsega učenja, vse vzgoje, vseh lepih skavtskih 

spominov in zato sem hvaležna njima in Njemu, da so pripravili vse za 

mojo hojo po skavtski po� in mi ob tem stali ob strani.

Kaj pa �? Ču�š, da je tudi zate ali za tvoje otroke Bog izbral skavtsko 

pot? Če je tako, odpri tudi naslednjo številko Glasa sv. Mar�na in si 

preberi, kje in kako lahko začneš svojo skavtsko pot.

žpk. Andrej Jemec

žpk. Andrej Jemec

žpk. Andrej Jemec

žpk. Andrej Jemec

p. Marko Pavlič9. razred             petek                  ob 20     (učilnica 1) ⁰⁰ 
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Okrog nas, predvsem pa na internetu, se 
najde »obilje« novodobnih smeri duhov-
nos�, ki uporabljajo starodavne katoliške 
besede, jih iztrgajo iz konteksta in pred-
stavijo ljudem kot veljavne verske prakse. Ko 
se bliža praznik sve�h nadangelov, in ker 
ponosno nosim ime enega od njih, se zdi 
smiselno nekoliko dregni� v to področje – 
področje »katoliških« angelov in področje 
vsega drugega.
Smo torej v času, ko vlada očiten upor pro� 
ustaljenim verskim praksam, in zdi se, da 
sodobnemu človeku katoliška vera nima več 
kaj dos� poveda�. In tukaj nastopi velikan-
ska duhovna kriza naše kulture in našega 
okolja. Ljudje smo globoko verna bitja, ki v 
sebi ču�mo klic k nevidnemu. Po teh stvareh 
ljudje dobesedno hlepimo: »pogovor z 
angeli«; »angelska terapija« … vse to se da-
nes ponuja in ne bom našteval naprej, da vas 
ne začne preveč zanima�.
Nerad zgubljam besede za prevarante, ki 
danes na račun duhovne žeje ljudi služijo 
svoj denar s tem, da si dnevno izmišljajo 
nove oblike »instant« duhovnos�. Razne z 
angeli povezane spletkarije so že take: 
ponudijo vam neko duhovnost, ki nič ne 
stane in od tebe ničesar ne pričakuje (razen 
nekaj evrskih stotakov, ampak ljudje meče-
mo denar stran za raznorazne neumne stva-
ri). Novodobne duhovnos� ne pričakujejo 
spremembe življenja, v njih ni klica k spre-
obrnitvi, temveč ljudi mirijo, »da je že dobro 
tako, kot je«. Zato so mikavne.
Da vas ne začnem dolgočasi� s temi raz-
mišljanji, dajmo ob prazniku nadangelov, 
šefov resnične angelske vojske, ponovi� 
nekaj splošnih pravil in usmeritev glede 
angelov. Naj vam bo to v pomoč, ko se 
srečate s tem doma, v službi in predvsem na 
internetu:
1. Če je nekaj osredinjeno na angelih in ne na 
Jezusu, je zgrešeno. Tako angeli kot svetniki, 
vključno z Marijo, nas vodijo k Jezusu. Vse 
ostalo je zaman.
2. Angeli niso duhci, ki plavajo okrog: oni so 
realna bitja, ki se borijo za naše duše in nas 
usmerjajo pro� nebesom – Jezusu samemu.
3. Angeli niso nikakršne mrtve osebe, ki zdaj 
pazijo na nas. Naši predniki, upamo, gledajo 
Jezusa in ne »frčijo« za nami.

4. »Frčijo« pa za nami naši angeli varuhi, ki so 
realna bitja in nas vedno spremljajo. Dobimo 
jih ob rojstvu in so skupni vsem ljudem. 
5. Seveda pa velja, da se angeli direktno v 
nas ne v�kajo, da nam ne vzamejo svobodne 
volje.
Zato se na primer šaljivo reče, »da ne vozi 
hitreje, kot lahko le� tvoj angel varuh«.
Velja torej svetopisemsko vprašanje: »Mar 
niso vsi � le duhovi, ki opravljajo službo in so 
poslani, da strežejo zaradi �s�h, ki bodo 
dediči odrešenja?« (Heb 1,14). Angeli, taki in 
drugačni, so del nevidnega sveta in posku-
šajo doseči, da bi se jim pridružili tudi mi. 
Center je torej odrešenje in Jezus Kristus. Če 
tega ni, je zadeva zblojena in zmotna.
Pazimo se teh stvari, ostanimo zves� kato-
liškemu nauku in ne nasedajmo preva-
rantom, ki bi radi z »lahko vero« ljudem dali 
to, kar nam lahko da samo Jezus Kristus, naš 
edini Odrešenik.
Sve� nadangeli in Marija, Kraljica angelov – 
prosite za nas!

Častimo angele ali častimo Jezusa?

Gabriel Kavčič
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Novi nedeljski kaplan: p. Marko Pavlič, DJ

Marko Pavlič se je rodil v Kranju leta 1987 
mami Ivanki in očetu Antonu kot pe� od 
šes�h otrok. V domači župniji sv. Kancijana 
se je udejstvoval pri ministran�h, pevcih in 
skav�h. Hkra� pa se je veliko ukvarjal z 
glasbo. 
V času srednje šole je odkril Kristusa med 
ignacijanskimi duhovnimi vajami. Gospo-
dov klic je spremenil njegovo življenje. V 
želji, da bi nanj odgovoril, je leta 2007 vsto-
pil v noviciat Družbe Jezusove (k jezuitom) v 
Genovi, kjer je med drugim delal z brez-
domci v tamkajšnjem pristanišču in z odvi-
sniki na jugu Italije. V Padovi je v le�h 
2009–2012 opravil študij filozofije, obenem 
pa delal z mladimi in z osebami, okuženimi z 
virusom HIV. Nato se je vrnil v Slovenijo. 
Med dvoletno pastoralno prakso se je 
posvečal delu z mladimi in živel v skupnos� 
sv. Jožefa v Ljubljani. V tem času je preko 
programa Pota vodil skupino mladih v 
Malavi. To je bila močna izkušnja zastonj-
skos� in solidarnos� ene cerkvene skup-
nos� z drugo. Študij teologije je opravil na 
jezuitski fakulte� Centre Sèvres v Parizu. V 
teh le�h je deloval v okviru skupine Živi 
kamni, katere poslanstvo je nova evange-
lizacija preko umetnos�. Oktobra 2017 se je 
vrnil v Slovenijo in postal član skupnos� sv. 

Jožefa. Zaupano mu je bilo mesto pod-
ravnatelja Jezuitskega kolegija v Ljubljani. V 
okviru angleške skupnos� je delal z 
Erazmus študen�, vodil biblično skupino in 
mednarodni pevski zbor. Za novomašno 
geslo si je izbral Jezusove besede: »Resnica 
vas bo osvobodila« (Jn 8,32). Resnica, ki jo 
je Jezus pokazal s svojim življenjem in ozna-
njevanjem je Božja ljubezen do človeka: 
ljubezen Boga kot usmiljenega Očeta, ki 
brezpogojno in neskončno sprejema in lju-
bi. Samo v moči te ljubezni in odpuščanja 
lahko človek zaživi v svobodi in pristnos�. 
To je doživel tudi sam in želi sedaj pričeva� 
o tej Resnici, ki vodi v polno življenje.

Od 1. septembra dalje bo dve le� prihajal 
od petka do nedelje v našo župnijo kot du-
hovni pomočnik. Njegova osnovna nalo-ga 
bo delo z mladimi. Med tednom pa bo še 
naprej opravljal naloge podravnatelja Jezu-
itskega kolegija v Ljubljani.

Našemu novemu nedeljskemu kaplanu 
želimo obilo blagoslova pri njegovem delu 
in da bi se v naši župniji poču�l kar najbolje! 
Dobrodošel!

(Predstavitev povzeta po spletni strani DJ.)



NOVA  MAŠA

Marko Mrlak   

Moji vtisi po mašniškem posvečenju in novi maši

Ta prispevek pišem že na kaplanskem mestu. 
Vsa napetost predpriprav na mašniško 
posvečenje, novo mašo in vsega, kar je 
sledilo pozneje, se je skoraj že polegla. Šele 
zdaj zbiram v�se, občutke in misli ob vsem 
dogajanju zadnjega meseca in pol. Najprej, 
kar mi pride na misel, je neizmerna zahvala 
Bogu. Občutek, kako vse skupaj vodi s svojo 
nevidno usmiljeno roko, me navdaja z veliko 
ponižnostjo. Če bi vse stavil na svoje 
človeške moči, zagotovo ni� za sekundo ne 
bi stvari potekale tako lepo, kot so. Pričako-
vanje mašniškega posvečenja me je navda-
jalo po eni strani z veseljem, po drugi strani 
pa z negotovostjo. Dejansko sem imel obču-
tek, da gre res za neko prelomnico. V resnici 
se bližaš besedam apostola Pavla, da človek 
sleče starega človeka, obleče pa Kristusa. 
Lahko bi rekel, da gre za spremembo, ki jo 
človek doživi pri krstu, čeprav vemo, da je 
krst samo enkrat. Med mašniškim posvečen-
jem mi je največji v�s pus�lo polaganje rok 
na glavo. Dejansko začu�š, da po Svetem 
Duhu prihaja nadte blagoslov in resnično 
doživljaš bližino Boga. Nehvaležno je govo-
ri� o občutkih, ker zvenijo preveč človeško in 
nepopolno, vendar je prihajal v dušo nek 
poseben mir, ki se ga ne da opisa�.
Nato so se dogodki do nove maše vrs�li tako 
hitro, da sem dobil občutek, da sem res 
duhovnik šele teden po novi maši. Priprave, 
sprejem, novomašno slavje in ponedeljkovo 
sproščeno druženje po maši me je globoko 
nagovorilo in potrdilo v tem, da kar človek 
naredi dobrega bližnjemu, vsekakor dobi 
povrnjeno kot trideseteren, petdeseteren 
ali stoteren sad. Zase zagotovo trdim, da 
sem bil deležen stoternih sadov. Priznam, da 
me je po litanijah pred spanjem premagal 
jok, ker sem bil deležen tolike pozornos�, 
darov, iskrenih želja, molitev, dobrote, 
darežljivos� in tudi veselega pričakovanja 
služenja Bogu in ljudem. V �stem trenutku 
sem se poču�l zelo krhek, nebogljen in 
nevreden vsega, kar se mi je dogajalo v dneh 
nove maše. Hkra� pa sem Bogu neizrekljivo 
hvaležen, da mi je dal okusi� trohico 
nebeškega veselja, kakršnega si v svoji 
človeški pomanjkljivos� predstavljam. 
Globoko me ja ganila povezanost cele 

župnije, ki je živela in dihala za to slavje. 
Resnično, to je Cerkev, to je Jezusova želja, 
da bi bili vsi eno, to je to, po čemer 
hrepenimo. Vsak trenutek je bilo ču�� is� 
cilj, nova maša. Vse misli in želje so bile 
obrnjene v slavje nove maše, torej v sveto 
evharis�čno daritev. Ni pomemben novo-
mašnik, ki je samo nevredno orodje v Božjih 
rokah. Najpomembnejša je Jezusova priso-
tnost na tej novi maši v podobi kruha in vina. 
Najbolj srečen sem bil, da je vzdušje priča-
kovanja novomašne daritve doseglo vrhu-
nec ravno na dan nove maše. Resnično smo 
bili vsi eno, Jezus nas je zbral na svoji gos�ji 
kot svoje učence. Nebesa so se nas dotaknila 
in vsi lahko rečemo, da je resnično lepo bi� 
eno in bi� Cerkev. Taki trenutki nas pove-
zujejo, združujejo, tkejo prijateljske vezi, lep-
šajo naš vsakdanjik, odpirajo upanje in 
veselje. Jezus je ravno to želel in prosil svo-
jega Očeta, da bi vsi verovali vanj in bili eno. 
Kaj je lahko še lepšega!
Ravno to skupno slavje nove maše in iskreno 
veselje je najlepša popotnica novomašniku 
na njegovo pot služenja, kamorkoli ga bo 
Bog vodil. Bog resnično vodi naša pota, če 
mu le dovolimo, da vstopi v naša življenja. Ko 
kot mašnik prvič dvigneš hos�jo in kelih in se 
začneš zaveda�, da je sam Jezus v tvojih 
rokah, te obide strah in globoka ponižnost. 
To je nekaj najlepšega, kar lahko kot človek 
doživiš. Edini vir, ob katerem duhovnik črpa 
vir studenčnice, ki ne usahne, je ta milost 
do�ka� se ves nevreden samega Boga. Ob 
Jezusu lahko rasteš kot duhovnik, druge po� 
ni. Ko se poleže slavje in ko nisi več v središču 
pozornos�, ostane le Jezus in njegovo zago-
tovilo: "Jaz sem z vami vse dni do konca 
sveta!"
Za konec razmišljanja bi še enkrat izrekel 
iskreno zahvalo vsem,  ki ste kakorkoli in na 
kakršenkoli način sodelovali pri tem čudovi-
tem dogodku nove maše. Zagotovo se nikdar 
ne bom mogel zahvali� �s�m skri�m 
molivcem in molivkam, ki so molili zame in 
še molijo naprej. Moja zahvala vsem naj bo, 
da se dnevno spominjam vseh, ki ste mi 
polepšali dneve s svojo darežljivostjo, gosto-
ljubjem, prijaznostjo in vso naklonjenostjo. 
Bog vas živi!
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