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· več tisoč
mladih
· zanimive
delavnice
· druženje
· pričevanja
· molitev
· mladinska
sveta maša
· razvedrilo
· šport
Če si srednješolec,
študent, mlad v poklicu
ali učenec 9. razreda,
ne odlašaj in se čim prej
prijavi župniku!

Vstopamo v novo šolsko in pastoralno leto. Vsak začetek je
težak, a je tudi priložnost, da naredimo nov korak naprej v
svojem življenju. Tako je tudi z našo osebno vero.
Septembra goduje sv. p. Pij iz Pietrelcine. Preprost, bolehen
mladenič z juga Italije se je v začetku 20. stoletja odločil, da
bo naredil nekaj za Boga, za bližnjega in zase. Postal je redovnik – kapucin. Po človeških merilih je bil povsem »neuporaben« človek – reven in še bolehen. A verjel je, da Bog
po njem lahko naredi velike reči: ure in ure je presedel v
spovednici in dvigal izčrpane in propadle ljudi k novemu
dostojanstvu. Ni se pritoževal nad stalnimi bolečinami, ki
jih je moral vse življenje prenaša , ampak jih je daroval, da
je lahko drugim izprosil pomoč pri Bogu. Znal je sodelova s
svojo vero in iz nič skupaj z Bogom naredi veliko.
Ko sem pred dese mi le prvič poromal v San Giovanni
Rotondo, kjer počivajo zemeljski ostanki tega velikega
svetnika, sem tudi sam začu l veliko svetost, ki je prežemala p. Pija. Ob njem se zaveš, kaj je v življenju res pomembno:
bi v prijateljstvu z Bogom, odpoveda se zlu pri sve
spovedi in poiska pot do sočloveka. Od tedaj me v moji
spovednici in delovni sobi vedno spremlja podoba sv. patra
Pija. On mi daje pogum in smer življenja tudi, kadar sem
malodušen.
Želim vam, da bi vsakemu od vas september z novim
začetkom prinesel tako radost, gorečnost in moč, kot jo je p.
Pij obču l v svoji globoki in zaupljivi osebni veri.
župnik Andrej

Odhod avtobusa izpred
župnišča v Žireh ob 7. uri.

Vir: agensir.it
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Ljubezen ali aktivizem?
Danes je zelo moderno bi “ak vist”. Cilj, za
katerega se boriš (običajno visoko moralen
ali pa vsaj izgleda tak), je nepomemben. Važno je, da si opažen, če je le mogoče, tudi dobro medijsko podprt. Denar se kar sam lepi
na take akcije in njihove oglaševalce, a od
njega imajo korist samo oni sami. In na tovrstne 'delnice' se ponavadi hitro izplačujejo
tudi poli čne dividende, kar prav tako ni
zanemarljivo. V največji večini takšne akcije
ne skrbijo za dobrobit ljudi v resničnih s skah in potrebah. So le (samo)prevara za slabo vest onih, ki se iz svojega udobja od daleč
»soočajo« s problemi. In da je ironija popolna, so s ske in težave velikokrat posledica
nega vnih dejavnos prav teh is h ak vis čnih »dobrodelnežev.«
Ali ni tudi nam in naši slabi ves najboljša tolažba vreči par evrov v pušico oz. nabiralnik
ali pa jih nakaza v nek t. i. dober namen?
Princip je is , samo »merilo« je malo manjše
kot pri prej omenjenih ak vis čnih dobrodelnežih. Predvsem pa ne zahteva naše
osebne vključenos , porabe našega časa,
dela …
Septembra goduje sv. Ma Terezija, ki je
samovšečnemu in sebičnemu samopromocijskemu »dobrodelništvu« dvignila ogledalo in pokazala, kako naj izgleda prava človeška pomoč in solidarnost. Ona je delala tam in
tedaj, kjer je bilo najbolj potrebno, med najbolj potrebnimi in zapuščenimi, ne pa tam,
kjer bi bilo medijsko zanimivo in poli čno
korektno. Bila je sposobna vide resnične težave in našla je svoj odgovor nanje. Dobila ga
je tam, kjer ga ljudje, ki „pomagajo“ iz potrebe po dokazovanju lastne dobrodelniške
vrednos in pomembnos , zlepa ne bodo: v
Božji besedi. Jezus je stvari povedal tako
enostavno in jasno, da je prav boleče: Moj
bližnji je edini, ki mu moram nameni svojo

ljubezen in dobroto in edino pravo merilo je
dejavna ljubezen do sočloveka. Ni važno, kdo
je to! Osnova za to pa je v PONIŽNOSTI! Samo ponižen človek ima lahko odprto srce za
bližnjega in ga ču v vsej njegovi nuji. Ma
Terezija je bila prav v tem najbolj prepričljiva:
človeško dostojanstvo je vračala ljudem, ki
so jim ga vsi odrekli. Bila jim je blizu kot človek. Ko jih je pred samimi vra večnos pobirala v zakotnih ulicah velemesta in jih s svojo
ho prisotnostjo in pomočjo pospremila v
večnost, jim je izkazala prav sto nesebično
ljubezen, h kakršni nas poziva Jezus. Ljudem
je dala to, kar se za denar ne da kupi : usmiljenje, toplo človeško bližino, prijazno besedo. Zares licemersko in dvolično je, da ji še
danes nekateri očitajo, da jim je nudila premalo kvalitetne bolniške oskrbe, ob kateri bi
lahko preživeli. Ko je srce zakrknjeno, vidi le,
kar hoče vide , ne pa bistva!

Brezbrižnost, pohlep, trdosrčnost in egoizem bodo ob naši dobro izgubljali svojo
moč in ostrino. Zelo počasi, a ne bo neopaženo. Bog bo zagotovo videl našo pripravljenost! In čeprav »ne plačuje vsak petek«,
nam bo zanjo prav gotovo ob svojem času tudi poplačal!
Vili Eržen
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Božji dar
Moje misli se preselijo v Jezusov čas. Gledam
ga, kako hodi iz kraja v kraj, uči ljudi, ozdravlja
bolne, nasičuje lačne … Ko je zagledal
množice, so se mu zasmilile, ker so bile
izmučene in razkropljene kakor ovce, ki
nimajo pas rja (Mt 9, 36). Utrujen je, a moč
dobiva od Očeta in v skupnos , ki jo živi s
svojimi učenci. Oče ga je poslal na svet, da bi
k Njemu pripeljal tudi druge, da bi vsi imeli
življenje in ga imeli v izobilju. Nekega dne, ko
se odpravlja iz mesta Kafarnaum, zagleda pri
mitnici Mateja. Pobiral je mitnino (davek) od
blaga, ki so ga ljudje prinašali oziroma odnašali iz mesta. Matej ni bil ravno zgled poštenos , saj je skrbel le zase. Spadal je v skupino
grešnikov skupaj z razbojniki, goljuﬁ in prešuštniki. Jezus ga opazi, ga pogleda in povabi, da gre za Njim. Matej takoj vstane in mu
sledi. Zapus l je vso svetno gotovost, ki mu jo
je prinašala pobrana mitnina in se odpravi v
neznano, za Jezusom. Farizeji in s , ki so se
imeli za pravične, so se zgražali nad tem, koga
si zbira okrog sebe, s kom se druži. Pri obedu
v Matejevi hiši se mu je pridružilo še več
grešnikov in cestninarjev. Jezus vedno znova

kaže na to, da je prišel klicat grešnike in da
prav potrebujejo zdravnika, ne pa zdravi.
Odlomek, ko Jezus pokliče Mateja, me nagovarja in je aktualen tudi za današnji čas. Hebrejsko ime Matej pomeni »Božji dar«. Imena, ki so jih nosili apostoli, so imela neposredno povezavo z Očetom. Matej je bil Božji
poslanec in je to svoje poslanstvo tudi živel.
Ko ga je Jezus poklical, je vstal in šel za njim.
Foto: RC ZVKDS
Ni imel sto izgovorov, da sedaj ni pravi
čas, da
ni pripravljen, da on tega ne zna, ne zmore,
da se ne more odpoveda vsemu bogastvu,
ki ga ima …. Vstal je in šel za Njim, ker je vedel, da mu življenje z Jezusom daje veliko več
kot bogastvo, ki si ga je prigrabil.
Sede pri mizi – Jezus je gradil občestvo. Ni
želel sam nekje v miru obedova , ampak je z
veseljem k mizi povabil tudi grešnike. Sploh
mu jih ni bilo treba vabi , saj so prišli kar
sami. Ču li so, da samo v Jezusu njihovo
življenje lahko dobi nov smisel. Miza je
simbol evharis je, kjer s Kristusom, po Kristusu in v Kristusu Bog Oče zaobjame vse naše
zgrešenos in jih prerodi za novo življenje.
Zakaj je vaš učitelj s cestninarji in grešniki? –
Kolikokrat se mi sprašujemo, zakaj je ta takšen in ne drugačen, zakaj dela to ali ono in
zakaj ne dela tako, kot mi mislimo, da je prav.
Bi cestninar, pravični, je zelo enostavna drža, ki zahteva samo ostro oko in dolg jezik.
Sodbe so del našega vsakdana. Jezus pa se s
»pravičniki« sploh ne ukvarja, ker imajo zakrknjeno srce in si ne želijo nobene spremembe v življenju. Zato se razveseli grešnikov, ki ga iščejo, ker si želijo Življenje – pa
ne samo do groba, ampak tudi po smr .
Gospod, hvala , ker vztrajno iščeš, kličeš in
nas vabiš k svoji mizi. Naj po priprošnji
svetega Mateja, prerojeni po Duhu, gradimo
Tvoje kraljestvo med nami.
Andreja Žakelj
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Kaj nas uči sv. Vincencij Pavelski?
Sve Vincencij Pavelski bi se najbrž tudi
danes ustavil najprej pri sebi. Priznal bi si, da
si je želel vsega: dobrega položaja, veliko denarja, brezskrbnega življenja ... Priznal bi si,
da je mislil, da bo srečen, če bo imel, imel in
še imel. Priznal bi si tudi, da ga je vse to pus lo praznega, dokler ni srečal Njega, ki mu je
odprl oči in srce. Po tem je spoznal, da je bogat s , ki daje in da veselje ni v tem, da
zbiraš, ampak da ljubiš.
Iz osebnih razočaranj in neuspehov bi se tudi
danes Vincencij z Božjo pomočjo dokopal do
novega pogleda: Vsi smo ubogi! Eni, ker nimajo, drugi, ker imajo preveč, vsi pa, če ne
vidimo drugega. Revščina ni le v materialnih
dobrinah. Revščina je v tem, da te nihče ne
razume, in tako tudi v tem, da nikogar ne
razumeš in se vr š okrog samega sebe. V tej
luči je bilo vsako srečanje s človekom za
Vincencija vedno naloga, da se z njim sreča v
globini, mu prisluhne, ga razume in odgovori
na njegovo s sko. Ni bilo razlike med srečevanjem na dvoru in srečevanjem na ces .
Prav zato je bilo delavno področje svetega
Vincencija vedno zelo široko. Spoznal je, da
so obrazi revščine različni.
Katere revščine se je Vincencij lo l in kako?
Tiste, ki se je takrat ni hotel lo
nihče!
Duhovna revščina je bila v zanemarjenos
pastoralnega dela na podeželju. Prepros
ljudje so bili nepoučeni, ker so se duhovniki
raje gnetli po mes h in iskali dobre službe.
Vincencij je zato šel med preproste ljudi. V
mes h so se otepali beračev in brezdomcev.
Nihče ni delal z njimi. Zavrženih otrok po cerkvenih pragovih je bilo ogromno. Kot otroci
greha so bili obsojeni na smrt, vsi so se jih
otepali. Duhovniki so bili slabo usposobljeni
za delo, ki jih je čakalo, zato je Vincencij delal
tudi na vzgoji bogoslovcev.
Kako je odgovoril na mnoge obraze revščine?
Tako, da se je sam 'umazal z najbolj umazanim delom' in s tem, da je 'ak viral' zapo-

stavljeni 'personalni kapital', tj. ženske. Redovnice so morale bi dotlej le v klavzuri, tj. v
samostanih. Niso smele dela z ljudmi. Ženska ni bili sta, ki bi nanjo kdo računal pri
pastoralnem delu. V tem je videl Vincencij
priložnost, množico, ki jo lahko mobilizira.
Kdo bi bil torej danes za Vincencija ubog?
Najprej vsi, če še nismo spoznali, da je veselje v ljubezni. Potem s , ki se v življenju še ne
poču mo do konca izpolnjeni. Potem pa bi
gotovo gledal na področja, ki se jih nihče ne
dotakne. Mnogo jih je: množice mladih, ki se
izgubljajo v vseh vrstah omame, družine, ki
razpadajo, otopeli otroci itd. Tudi za duhovnike današnjega časa bi Vincencij težko rekel,
da smo usposobljeni za svoje delo ali pa imamo pravo mo vacijo.

Vincencijev odgovor na vseh vrst uboštva in
potrebe je v sočutju! Prvi korak do sočutja je
torej spozna svojo revščino, si jo prizna in
si prizna tudi hrepenenja (bi sprejet, naj
lastno vrednost in smisel, pa tudi čisto preprosto po pozornos , naklonjenos itd.).
Drugi je v tem, da z Božjo pomočjo spoznamo, da smo ljubljeni in da je sreča v tem, da
lahko ljubimo. Tretji pa je, da z odpr mi očmi
hodimo po svetu in odgovarjamo na s ske, ki
nam jih Bog pošilja na pot.
Peter Žakelj, lazarist, župnik na Mirenskem gradu
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Dogodki v septembru
Vsako sredo
2. september
4. september
6. september

00

ob 18
molitvena ura pred Najsvetejšim;
30
ob 19
misijonska skupina;
ob 2030 redakcija Glasa sv. Mar na;
30
ob 20
srečanje mlajše zakonske skupine;
dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih
(g. kaplan bo obiskoval bolnike v centru Žirov v soboto dopoldne);
30

7. september
9. september
11. september
15. september
16. september
21. september

22. september
23. september
27. september

ob 19
00
ob 9
ob 2000
30
ob 19
ob 2000
ob 2000
ob 730
ob 2030
00
ob 9
ob 1930
30
ob 19
ob 2000

28. september
29. september

ob 2000
00
ob 9
ob 1100

srečanje vseh zborovodij;
nagradni izlet za šmarničarje;
srečanje zakonske skupine DiŽ;
redna seja ŽPS;
srečanje 4. zakonske skupine;
pri vseh sve h mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;
srečanje mešane zakonske skupine;
odhod avtobusa iz Žirov na S čno mladih
(prijavite se g. župniku);
srečanje najmlajše zakonske skupine;
katehetska nedelja in blagoslov šolskih torb;
srečanje svetopisemske skupine;
priprava na krst;
prvo srečanje mlajše mladinske skupine (1. letnik srednje šole);
peš romanje na Brezje – odhod avtobusa ob 700 izpred župnišča;
prvo srečanje starejše mladinske skupine;
žegnanje na Breznici;
v župnijski cerkvi krstna nedelja.

ROMANJE V MEDŽUGORJE

12. do 15. september 2019

00

Odhod bo v četrtek, 12. septembra, ob 5 izpred župnišča v Žireh, povratek pa v
nedeljo, 15. septembra, v večernih urah. Obiskali bomo Križevac, hrib prikazovanja
Crnico, skupnost Cenacolo. Vsak dan se bomo 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 (Vepricu) in Makarski.
Cena vključuje avtobusni prevoz, tri polpenzione in vse vstopnine. Cena za odrasle je 130 EUR, za
otroke do 15. leta pa 65 EUR. Pros h je samo še nekaj mest, zato pohi te s prijavo!

V juliju in avgustu
so z zakramentom svetega krsta
postali Božji otroci:
Blažka Jankovec, Par zanska cesta;
Rene Kavčič, Breznica;
Marcel Bogataj, Gregorčičeva ulica;
Petra Kavčič, Pod griči;
Enej Palmin, Par zanska cesta.
Družinam iskreno čes tamo
in želimo obilo Božjega blagoslova!

V juliju in avgustu
so se od nas poslovili:
Peter Jereb, Jezerska ulica;
Ljudmila Jereb, roj. Demšar, Jezerska ul.;
Pavel Jereb, Brekovice.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje
in naj bo Bog vaša tolažba!

MAŠNI NAMENI
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SEPTEMBER 2019
2

1900

3

700

4

1900

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

5

za blagoslov družine Andreuzi
v zahvalo
+ Janja in starši Vehar
+ Starmanovi in Dolinarjevi
+ brata Milan in Vinko Kavčič; + družina
Arhar in Trček (Rovte); za zdravje v družini

1900 DOBRAČE. + Anton Oblak (Dobračevska 67), obl.
priprošnja Jezusu in Mariji za zdravje in spravo v družini ter spreobrnjenje naših družin

ČETRTEK

6

1900

+ bratje Bogataj in sestra Helena
+ Franc Rant, obl.

7

800

za učence in starše klekljarske šole
za nove duhovne poklice
+ Marija Bogataj, god; + Ma ja Zajc, obl.
za župljane
+ Alojz Demšar (Žirovski Vrh), obl.
+ Ana Božič

PETEK

SOBOTA

700

8

NEDELJA

900

sv. Marjeta, devica in
mučenka
sv. Gregor Veliki, papež
in cerkveni učitelj
sv. Rozalija Sicilska,
devica in spokornica
sv. Ma Terezija,
redovna ustanoviteljica
sv. Zaharija, prerok
sv. Regina, devica in
mučenka
23. NEDEL. MED LETOM

9

1900

+ Nikolaj Oblak, god; + Ivan Gaser (Sorica) sv. Peter Klaver, misijonar

10

700

+ Marija in Franc Gantar
v zahvalo za srečen porod

sv. Nikolaj Tolen nski,
spokornik

11

1900

+ Matevž Pečelin, roj. dan; v zahvalo
angelom varuhom za varstvo in Mariji za
zdravje v družini

sv. Prot in Hijacint,
mučenca

12

1900 DOBRAČE. + Jani Pivk, obl.; v dober namen

13

1900

+ Milka Žakelj (Novovaška)
po namenu

sv. Janez Zlatous , škof
in cerkveni učitelj

14

800

po namenu (A); po namenu (A)

Povišanje Svetega Križa

700

+ Veronika Grošelj, obl.;
+ Anton Jobst (pevci); + Franc Kokelj, obl.
+ Erznožnikovi (Žirovski Vrh) in Lojze, obl.
za župljane

24. NEDEL. MED LETOM
NED. SVET. KANDIDATOV

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK
PETEK
SOBOTA

15

NEDELJA

900

Marijino ime

16

1900

+ Ljudmila Mlinar (Gasilska), obl.
+ Drago in Bojan Štremfelj

sv. Kornelij in Ciprijan,
mučenca

17

700

18

1900

+ Franc in Marija Poljanšek
po namenu (A)
+ Jožefa Cankar, god, in Sonja Seljak
+ starši Pivk (Žirovski Vrh 66)

sv. Robert Bellarmino,
škof in cerkveni učitelj
sv. Jožef Kuper nski,
redovnik

19

1900 DOBRAČE. + Anton Klemenčič, obl.; po namenu (A)

sv. Januarij, škof in muč.

20

1900

sv. Andrej in drugi korejski mučenci

PONEDELJEK

TOREK

SREDA
ČETRTEK
PETEK

+ Stanko Likar, obl., in Marija Primožič
po namenu (A)

MAŠNI NAMENI
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900
1100

+ Matevž Pečelin, god
sv. Matej, EVANGELIST IN
po namenu (A)
APOSTOL
+ Marjan Praprotnik, obl.
v zahvalo za zdravje; za župljane
25. NEDELJA MED LETOM
+ Slavc Burjek, obl.; za blagoslov v družini – SLOMŠKOVA NEDELJA
v zahvalo za starše

23

1900

za zdravje in božje varstvo; v čast Sv. Duhu

24

700

po namenu (A); po namenu (A)

25

1900

26

1900 DOBRAČE. + Janko Stanonik, obl.; po namenu (A)

sv. Kozma in Damijan, muč.

27

1900

+ družina Oblak (Selo 19)
po namenu (V)

sv. Vincencij Pavelski,
ustanovitelj lazaristov

28

800

+ Nežka Trček in Andrej Pagon
+ Franc Modrijan, 20. obl.

sv. Venčeslav, mučenec

700

+ Štrajtovi (Selo) in Frelih (Govejk)
+ Venčeslav Strlič; za župljane
+ Ciril Alič, obl.; + Cecilija Pagon, obl.
+ Mihael Govekar in Travnkarski

26. NEDELJA MED LETOM
ŽEGNANJE NA BREZNICI

21

SOBOTA

800
700

22

NEDELJA

PONEDELJEK
TOREK

SREDA
ČETRTEK

bl. Anton Mar n
Slomšek, škof
+ Janez Bekš, obl.; Frančiška in Marjana sv. Firmin, škof in
Peternel (Goropeke)
mučenec

PETEK

SOBOTA

29

NEDELJA

900

BREZNICA

VEROUČNI URNIK 2019 - 2020
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

sv. Pij iz Pietrelcine, redov.

torek
torek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
sreda
ponedeljek
ponedeljek
torek
torek
četrtek
četrtek
četrtek
petek
četrtek
četrtek

ob 16⁰⁰
ob 17⁰⁰
ob 7⁰⁰
ob 12³⁰
ob 15⁰⁰
ob 16⁰⁰
ob 7⁰⁰
ob 7⁰⁰
ob 16⁰⁰
ob 17⁰⁰
ob 14³⁰
ob 15³⁰
ob 13³⁰
ob 14³⁰
ob 15³⁰
ob 7⁰⁰
ob 7⁰⁰
ob 16³⁰

(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 2)
(učilnica 2)
(učilnica 2)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)
(učilnica 1)

CENE
VEROUČNIH UČBENIKOV
1., 2. in 3. razred:
- delovni zvezek
10,00 EUR
- liturgični zvezek 3,50 EUR
4., 5., 6. in 7. razred:
- knjiga
8,50 EUR
- delovni zvezek
5,50 EUR
- liturgični zvezek 3,50 EUR
8. in 9. razred:
- liturgični zvezek
3,50 EUR
- 80-listni črtani zvezek A4 format

21.9. 2019
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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 Ma Marija.
Vpis otrok k verouku
Vpis otrok od 5. do 9. razreda (z njimi pridite tudi starši) bo v četrtek, 5. septembra, od 1. do
4. razreda pa v petek, 6. 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 ponedeljek, 16. septembra. Katehetska
00
nedelja pa bo 22. septembra, pri sve maši ob 9 , h kateri naj pridejo vsi veroučenci in
njihovi starši. Pri tej sve maši bo tudi blagoslov šolskih torb (zato jih vsi veroučenci prinesite s
seboj k sve maši).
00
Prvo srečanje mlajše mladinske skupine (1. letnik) bo v petek, 27. septembra, ob 20 , sre00
čanje starejše mladinske skupine pa v soboto, 28. septembra, ob 20 .
Katehetski prispevek
V dekaniji Ško a Loka je tudi letos katehetski prispevek: 25 EUR za prvega otroka, 15 EUR za
drugega, 10 EUR za tretjega, za četrtega in naslednje 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 veroučna 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. Datum srečanj bo
objavljen 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
Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 800 izvodov.

Uradne ure župnijske pisarne so vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ in vsak petek od 16⁰⁰ do 17³⁰.
Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur.
h ps://www.facebook.com/ZupnijaZiri/
andrej.jemec@rkc.si h p://zupnija-ziri.si,
župnik Andrej Jemec: 040 395 979; duhovni pomočnik p. Marko Pavlič, DJ: 040 640 696
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Zavetnik prenašanja dobrih novic
Moram prizna , da sem kar ponosen na
svojega zavetnika. Gabrielov ni prav veliko,
kar je pravzaprav škoda, pa vendar zveni zelo
znano vsakemu. Še neverni po navadi poznajo slavno pripoved o Marijinem oznanjenju.
In prav oznanjenje je sto, ki dela mojega
patrona malo posebnega. Malokdo ve, da je
nadangel Gabriel zavetnik radia, televizije in
sploh vseh medijev. Povezava je seveda jasna: prenašanje novic drugim.
In to je sto dvojno sporočilo, ki me pri mojem zavetniku posebej nagovarja: prvič: prinaša dobre novice; drugič: prinaša novice
o Bogu.

Prvič: prinaša dobre novice. V današnjem
svetu se zdi, da dobre novice včasih ne
najdejo več svojega mesta. Pa saj smo sami
krivi. Ko odpremo kakšen spletni portal, smo
mi sami s , ki najprej klikamo na bolj
»zanimive« naslove, ki praviloma nosijo tudi
slabše novice. Ko pomislim na nadangela
Gabriela, mi je jasno, da ta Božji poslanec
nikdar ni naokrog nosil slabih novic, pa tudi

vzhičeno dobrih ne. Gabriel je enostavno
prišel – na primer do Zaharije ali Marije – z
veselo novico o tem, kaj si je Gospod Bog
zamislil v njunem življenju. Tako mi nadangel
Gabriel sprašuje vest glede tega, koliko
dobrih novic in dobrih besed jaz izrečem
drugim, po drugi strani pa tudi, kako s temi
besedami na druge vplivam. Saj vsi vemo, da
smo marsikdaj eden drugemu opora. Pa
pomagamo eden drugemu tudi pri razločevanju tega, kar Bog sedaj želi v naših življenjih? Nadangel Gabriel se ni znal pogovarja o
ničemer drugem kot o Bogu. Karkoli je
povedal, je bilo dobro in je govorilo o Bogu.
Morda si vzamemo tudi to za premislek.
Koliko mi eden z drugim sploh še govorimo o
Bogu?
Drugič: prinaša novice o Bogu. Če nadaljujemo razmišljanje o našem pogovarjanju o
Bogu, pridemo tudi do vprašanja našega
pričevanja. Namreč, če smo pozorni na to, h
komu je bil poslan nadangel Gabriel, opazimo, da je vedno prišel nenadoma, nepričakovano, k ljudem, ki se ga niso nadejali. Meni
to vsekakor sprašuje vest: mar kot kristjan
uspem o Bogu kaj poveda še s m, ki se od
Boga ničesar ne nadejajo? Če je moja vera
šibka, če bi se z njo najraje zaprl samo med
š ri stene moje hiše ali cerkve – oziroma če
sem to že storil, je 29. septembra odlična
priložnost, da se s to težavo zatečem tudi
pred nadangela Gabriela.
Saj ga ni težko naj – tudi v žirovski cerkvi ga
imate stalno pred seboj, samo vprašanje je,
če ga sploh opazite. Naj nam bo nadangel
Gabriel torej zgled nošenja novic naokrog –
da bodo te dobre, da bodo govorile o Bogu in
da bodo morda dosegle tudi koga, ki od Boga
ničesar (več) ne pričakuje.
Gabriel

Ž I VA C E R K E V
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Letošnje poletje v naši župniji

1

2

3

4

Fotograﬁje:
1. Oratorij 2019
2. Krištofova nedelja
3. Praznik sv. Ane
na Ledinici
4. Skavtski poletni
tabor
5. Srečanje žirovskih
zakonskih
skupin na Ledinici
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PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI!
Več v oktobrski številki Glasa sv. Martina!

Ž I VA C E R K E V
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Kdor poje, dvakrat moli!

CMePZ Anton Jobst poje na novi maši Marka Mrlaka v Žireh, 2018. Foto: Foto Viktor Žiri

V tedniku Družina je bil novembra leta 2008
objavljen zanimiv članek o vlogi pevskega zbora
pri bogoslužju. V njem je pisalo, da je zborovsko
petje sestavni del cerkvene podobe. Ni ene
ins tucije ni, ki bi tako načrtno gojila in v svoje
življenje vsadila zborovsko petje, kot Cerkev.
Seveda se v marsikateri župniji spoprijemajo s
težavami zaradi pomanjkanja pevcev, drugod
nimajo zborovodje, tretji imajo težave zaradi
menjave generacij. Vsak župnik in župljan se
rad pohvali s kakovostjo zbora, teže pa je zbor
moralno podpira , ga spodbuja in ne nazadnje ohranja .
Kakovostna rast cerkvenega zbora je praviloma počasnejša kot pri posvetnih zborih, saj se
le- lahko pripravljajo na nastop tudi pol leta,
cerkveni zbor pa ima "nastop" vsako nedeljo,
praznik in še kdaj, kar pomeni vsaj petdeset in
še več nastopov na leto. In če prištejemo še
vsakotedenske vaje, seštevek predstavlja izjemno predanost cerkveni dejavnos , ki jo
prevečkrat premalo vredno mo. Samoumevno se nam zdi, da imamo v župniji pevski
zbor, da poje vsako nedeljo in ob vseh
slovesnos h, da dobro poje, pozabljamo pa,
koliko ur prostega časa pevcev je potrebno, da
zbor zveni vsaj kolikor toliko poslušljivo.
V žirovski župniji organizirano zborovsko petje
obstaja že več kot 120 let. S prihodom Antona
Jobsta (1912) je doživelo svoj pravi razmah in
zbor obstaja in deluje še danes. Bili sta sicer dve
prekinitvi: med 2. svet. vojno in leta 2016, zaradi pomanjkanja pevcev. Letos decembra bo mi-

nilo 25 let, odkar se zbor imenuje po dolgoletnem zborovodju in organistu – Cerkveni
mešani pevski zbor Anton Jobst. Trenutno naš
zbor šteje 37 članov, največ (55) jih je bilo leta
1998, najmanj (34) leta 2016. Od leta 1985 se je
zamenjalo 117 pevcev. Od novembra, leta
1981, je zbor pel 2460-krat. O vsakem nastopu
se vodi natančna evidenca: katere pesmi so se
péle; zadnja leta tudi, ali je bila slovesna, péta
ali navadna maša, s kajenjem, kdo je maševal,
koliko pevcev - posebej po glasovih, je bilo
prisotnih ... V tem času je zbor imel 1407 vaj, ki
trajajo 1 uro in pol. Od leta 1985 se za vsakega
pevca vodi tudi evidenca obiska vaj. Zbor poje
povprečno 67-krat na leto. V enem letu zapoje
okrog 570 pesmi, od tega več kot 220 različnih.
V repertoarju ima trenutno 331 (različnih!)
pesmi.
Organist in zborovodja sem od januarja 1975,
zborovodja pa od novembra 1981 (po Jobstovi
smr ). Odtlej sem orglal ali pa dirigiral zboru pri
5919 mašah.
Ponovno bi lepo povabili tako nove pevce kot
ste, ki ste že sodelovali, ki ču te, da bi lahko
prispevali k ohranitvi delovanja našega zbora in
lepšanju bogoslužja, da se nam pridružite. Z vajami bomo začeli v petek, 4. oktobra, ob 19.
uri. Na začetku je sicer malo težko, je obveznost, včasih je treba prilagodi tudi zasebno
življenje zaradi potreb zbora, vendar ni za obupa ! Veliko težje bo za vse, ko (če) bo pevcev
zmanjkalo ....
Tone Čadež, organist in zborovodja CMePZ Anton Jobst

A K T UA L N O

V šoli sem doma
Bog je človeku podaril svobodno voljo, »da
bi tako sam od sebe iskal svojega Stvarnika,
se ga svobodno oklepal in prišel na ta način
do dovršene in blažene popolnos ,« piše v
Katekizmu katoliške Cerkve. Zaradi tega se
lahko odločimo za prijateljstvo z Bogom ali za
življenje brez njega. Bistvo svobode je torej
možnost izbire. Ta je omejena samo takrat,
kadar trči ob svobodo drugega.
Ko je Slovenija postala samostojna in neodvisna država, smo njeni prebivalci dobili več
svobode. Prej smo imeli na volitvah enega
kandidata, zdaj lahko izbiramo med več
strankami in posamezniki. Prej smo smeli v
javnos oblast le hvali , zdaj jo lahko (dokler
nam ne prilepijo nalepke »sovražni govor«)
tudi kri ziramo. Med novimi možnostmi, ki
so se odprle po letu 1991, so tudi zasebne
šole in vrtci.
»Učitelj ne sme misli , da je svojo dolžnost
dovršil, če je svoje učence gladko bra in
čedno pisa naučil. Kaj pomaga, če je glava
prebrisana, srce pa hudobno in robato.
Branje in pisanje je le lupina, jedro pa
krščanska omika in žlahtno srce,« je zapisal
blaženi Anton Mar n Slomšek. V večini osnovnih šol se učitelji iskreno trudijo z učenci,
vendar si mnogi verni starši želijo, da bi imela
vzgoja njihovih otrok tudi krščanski poudarek. V tem jih podpira slovenska ustava, ki v
41. členu pravi, da imajo starši »pravico, da v
skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo
svojim otrokom versko in moralno vzgojo.«
Zato imamo v Sloveniji med okrog 450
osnovnimi šolami tudi šest zasebnih, ki pa niso samo »cerkvene«. Tudi te šole izvajajo
javno veljavni program vzgoje in izobraževanja, vendar imajo nekoliko drugačne metode dela in jasneje postavljeno lestvico
vrednot.
»Zasebno šolstvo se ne želi povzdigova nad
obstoječi javni sistem vzgoje in izobraževanja, temveč želi boga ta prostor s svo-

jimi poudarki in posebnostmi, ki so nekaterim staršem na lestvici vrednot in prepričanj
zelo pomembne. Tako staršem omogoča izbiro in ustvarja pluralen šolski prostor,« pravijo v civilni inicia vi Boga mo šolstvo.

Zasebne in javne šole pri nas delujejo po
enakem javno veljavnem programu, vendar
država izvajanje tega programa ne ﬁnancira
enako. V javnih šolah, kjer mora država poskrbe tudi za prostore in njihovo vzdrževanje, ga ﬁnancira 100-odstotno. V zasebnih
šolah, kjer z gradnjo in vzdrževanjem nima
stroškov, saj mora za to plača ustanovitelj,
pa izvajanje enakega programa ﬁnancira 85odstotno. Ustavno sodišče je že leta 2014
odločilo, da je to v neskladju z ustavo, ki v 57.
členu učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno
veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja na javni ali na zasebni šoli. A ker
je za levi del poli ke vsaka zasebna inicia va
zlo – še posebej sta, ki diši po krščanstvu –
poskušajo odločbo ustavnega sodišča
izigra , češ da ni jasna. Ugledni pravni
strokovnjaki se nad takim prevarantstvom
zgražajo, ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport pa to ne gane. Ob koncu
pomladi je celo napovedalo, da se bo
spravilo še nad zasebne vrtce. Če se jim bo
namera posrečila, bomo to obču li tudi v
Žireh.
Andrej Praznik

