
sv. Martina
G L A S

(ZA)UPAM!
Znan pregovor pravi: »Upanje umre zadnje!« Res je, človek 
je živ toliko časa, dokler ima upanje. V teh zadnjih dneh, ko 
nas mediji zasipajo z novicami o koronavirusu, se mi pojav-
lja mnogo vprašanj: Na kaj upam? Imam upanje na izbolj-
šanje stanja? Je moje upanje trdno? …
Spominjam se, kako sem tri leta vztrajno vsak dan Boga 
prosil, da se izpolni moja prošnja za ozdravljenje enega od 
sorodnikov. Upal sem, da bom že zaradi vztrajnos� uslišan. A 
ni in ni bilo ugodne rešitve s strani Boga. Obupal sem in Bogu 
rekel: »Ne bom Te več prosil, ker si tako neizprosen!« Po 
enem tednu se je zgodil »čudež«. Zdravje se je nenadoma 
obrnilo na bolje. Bog odgovori vedno takrat in tako, kot je 
najbolje (zame), ne pa kot si jaz zamišljam, da bi bilo prav.
Odgovor na moje vprašanje o zaupanju nam daje Jezus sam. 
Sam je prehodil pot mnogih preizkušenj in neizmernega 
trpljenja ter se povzpel preko velikega petka do zmagoslavja 
velike noči – zaradi neomajnega zaupanja v Očetov »prav«.
 

Dragi prijatelji, dragi vsi ljudje dobre volje! ZAUPAJMO 
Jezusu! NIKOLI NE NEHAJMO UPATI in naša življenjska pot 
nas bo kljub ovinkom in slepim ulicam pripeljala v veselje 
večne VELIKE NOČI. Tega za(upanja) vam v letošnjih 
velikonočnih praznikih želimo

APRIL  2020

župnik Andrej, p. Marko in župnijski sodelavci

MOLITEV
ZA ZDRAVJE

9. april 2020

10. april 2020

11. april 2020

12. april 2020

veliki četr tek

v e l i k i p e t e k

vel ika sobot a

VELIKA NOČVELIKA NOČ
12. april 2020

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal

vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni 

in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma 

in zaupanja.

zdravstvenim delavcem

nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni

do bolnikov; raziskovalcem pa, 

da bodo čim prej odkrili 

uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj 

svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 

zahvaljevati.

Amen.



Priznam, da imam zelo slabo navado. Za veli-
ko noč in božič ne napišem skoraj nobene vo-
ščilnice. Povozi me čas. Verjetno bi moral za-
če� pisa� že prvi teden v postu. Kljub temu 
nekateri ne obupajo nad mano. Vsako leto 
dobim nekaj voščil, ki se jih razveselim in 
Boga prosim, da vsem tem prijateljem to do-
bro delo pozornos� obilno poplača. Nekate-
ri se pri voščilih zelo potrudijo. Pogled se mi 
ustavi pri mo�vih, ki so naslikani, na kar�cah 
in na besedilu. Pri kupljenih voščilnicah opa-
zim, da so ene prirejene bolj vernim, druge 
pa manj vernim. Izbira primerne sveže misli 
ob veliki noči dela mnogim težave. Kako po-
veda� že 2000 let znano resnico, da je Jezus 
vstal in da nas je s svojim križem in vstaje-
njem odrešil. Gledam različne primere in se 
pri marsikateri voščilnici vprašam, če so 
sploh imeli namen to napisa�, da je Jezus, 
naš odrešenik, vstal in nas odrešil. Besede in 
slike so odete v pisano zelenje z zajčki in 
jajčki. Zdi se mi, kakor da kličejo »hozana«, 
kot so klicali Jezusu mnogi ljudje med vho-
dom v Jeruzalem. Klic rešitelju – Odrešeniku. 

Ne zavedamo se, kaj to pravzaprav pomeni, 
sliši se pa dobro. Kaj nam pravzaprav manjka, 
da bi potrebovali kakšno potrebo po rešitvi, 
po odrešeniku? Krasne, spodbudne besede, 
vendar brez temelja. Prav tako lahko nekdo 
napiše »blagoslovljeno veliko noč« in hkra� 
kriči na istega Kristusa: »Križan naj bo!« 

Ne vem, zakaj smo ljudje že od nekdaj takšne 
dvoživke. Kako zelo je potrebna stanovitnost. 
Kako pomembno je, da smo trdno zasidrani v 
ljubezni in dobro�. Kaj� stanovitnost je po-
trebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako 
dosegli, kar je obljubljeno (Heb 10,36).

Priznam, da imam zelo slabo navado, da ne 
pišem voščilnic. Letos bo verjetno drugače. 
Spričo izkušnje pandemije je tudi klic po 
rešitvi pri vseh bolj iskren. Želim vam, da bi 
sprejeli Gospoda Jezusa Kristusa kot našega 
Odrešenika. On je Ljubezen, ki se ne boji tr-
pljenja, On je Ljubezen, ki prinaša vstajenje. 
V njem smo deležni upanja nebes.

AKTUALNO 2

Janez Žakelj, župnik v Cerkljah ob Krki

HOZANA - klic k Odrešeniku



3 AKTUALNO

Letošnji postni čas je prav poseben. 
Ko smo začetku leta izvedeli, da se je tam 
nekje na Kitajskem pojavil nov, zelo nalezljiv 
virus, smo novico vzeli tako, malo na lahko. Pri 
sebi smo si mislili: »Kitajci pa njihove tržnice, 
nobene higiene, pa vse �ste divje živali, ki jih 
tam jedo, fej. Sploh pa, Kitajcev je ogromno.«
A virus je prišel tudi do nas. Zdaj nanj gleda-
mo malo drugače. Na vsak način se želimo 
zašči��. Nabavili smo zaloge, pokupili, koli-
kor smo največ mogli, zdaj pa poskušamo 
osta� čim dlje od drugih ljudi. Vse to je prav; 
pa vendar, ali se vam ne zdi, da nam zgoraj 
napisano kaže, kako zelo smo egois�čni.
Bojimo se, življenje se je ustavilo. Zakaj, ljubi 
Bog!? Zakaj si nam poslal to nadlogo? Zakaj 
nas preizkušaš?
Ali je virus res delo Boga? Doma smo in ima-
mo dovolj časa, da malo razmislimo o tem. 
Vzemimo v roke Sveto pismo pa poglejmo, 
kaj tam piše.
Bog je ustvaril človeka. Človeka, ne »belca«, 
človeka, iz katerega izvirajo vsi ljudje na tem 
svetu. Ta človek je v raju želel bi� enak Bogu, 
ni mu bilo dovolj, da je ustvarjen po Božji po-
dobi. In ta človek vedno znova Bogu obrača 
hrbet, še več, sam hoče posta� Bog. 
Bog pa je človeka tako ljubil, da je na zemljo 
poslal svojega edinega sina in s sinovo krvjo 
je človeku ponovno odprl nebesa. Veliki pe-
tek in velika sobota nista bila samo zame, sta 
tudi za �ste obolele »Kitajce« pa za �ste be-
gunce v Turčiji in Grčiji pa za lačne množice v 
Afriki, Južni Ameriki, za vse …
Mogoče pa si lahko ta »čas osame« vzame-
mo kot darilo, kot možnost za razmislek. Mo-
goče je čas, da razmislimo, kaj mi pomenimo 
Bogu in kaj Bog pomeni meni. V le�h debelih 
krav (čas je, da priznamo, da smo rojeni v 
prelepi, mirni in dobrin polni deželi) smo se 
razvadili. Boga skoraj nismo več potrebovali. 
Glej, no, glej, pa pride preizkušnja, in kar na-

enkrat se ga spomnimo. Obtožujemo ga, da 
nas je On zapus�l.

V vsaki slabi stvari je vedno tudi kaj dobrega. 
Družine več časa preživljajo skupaj. Še včeraj 
so vsak po svoje iskali srečo, nogomet, fitnes, 
tek, igranje inštrumenta … in kar naprej so 
nekam hiteli, drug mimo drugega, danes pa 
se skupaj odpravijo – v smehu in pogovoru – 
na sprehod.
Mogoče letos res ne bomo nesli jedi k bla-
goslovu, a mogoče bomo spet našli družino 
in Boga. Da, mogoče bomo zboleli ali pa nas 
bo Bog poklical k sebi; toda, ali nas Sveto 
pismo ne uči, da ne vemo ne dneva ne ure. 
Saj veste: »Delaj, kot da boš živel večno, in 
živi, kot da boš danes umrl.«
Ne bojte se, naj vam poklonjen čas prinese 
veliko novih spoznanj in predvsem ne poza-
bimo, da po »velikem petku« vedno pride 
»velika noč«! 

Brez velikega petka ni velike noči

Hermina Cankar



Bilo je nekega poletnega večera, ko sem se za 
nekaj dni vrnil v svoj rojstni kraj. V času 
počitnic sem namreč lahko za nekaj dni 
obiskal starše v Kranju. Tis� večer me je 
obiskal bivši sošolec s svojim dekletom. 
Prijetno smo klepetali v svežem večeru pred 
hišo mojih domačih. Nato se je na hišnem 
pragu pojavila ma�. Bila je bledega obličja in 
velela mi je, naj stopim noter. Njen glas je bil 
spremenjen, resen, žalosten. Dejal sem, da 
imam goste in da bomo kmalu zaključili. Po 
nekaj trenutkih se je znova vrnila in me pro-
sila, naj takoj stopim noter, ker a� potrebuje 
pomoč. Tokrat je bil njen glas kot nemi krik. 
Takoj sem se poslovil od gostov ter stopil v 
hišo. Ko sva se z materjo približala a�jevi 
sobi, mi je dejala, da ga je zadela kap, da 
umira. Poču�l sem se kot okamenel, vendar 
sem še pospešil korak. Vstopil sem v spalni-
co, kjer je ležal in neenakomerno dihal. Bil je 
ves iz sebe. Oziral se je po podobah svetni-
kov, ki jih je imel v sobi, in po Jezusu. Celo 
eno sveto podobico je vzel v roke, jo poljubil 
in s�snil k srcu. V naslednjem trenutku je 
poklical mami, jo prijel za roke in dejal z 
drhtečim glasom: »Mami, oprost'.« Nato je 

ona odgovorila: »A�, � men' oprost'.« Objela 
sta se in ostala brez besed. Bil sem globoko 
ganjen. Objel nas je globok mir.
Kaj človek želi in potrebuje pred smrtjo? Če 
ne drugega, da zadiha v zaves�, da mu je bilo 
odpuščeno. Tistega večera sem postal živa 
priča, da ima odpuščanje v našem življenju 
lahko zadnjo besedo. Na lastni koži sem 
doživel, da odpuščanje osvobaja in daje 
življenje. 
V času novega korona virusa smo povabljeni, 
da se odpremo daru odpuščanja. Najprej 
prosimo Boga odpuščanja za vse, kar smo 
hudega storili v našem življenju. Nato pa se 
obrnimo drug k drugemu in si odpus�mo. 
Odpus�� pomeni: »Ti si vreden več kot to, 
kar si mi storil.« Naredimo prvi korak iz naše 
zaverovanos� vase in prosimo drugega 
odpuščanja, še posebno naše najbližje. 
Prosimo pa tudi za milost, da bi mogli 
odpus�� vsem, ki so nas v življenju prizadeli, 
v veri, da je vsem nam odpus�l Bog Oče, ko 
ga je Jezus na križu prosil: »Odpus� jim, saj 
ne vedo, kaj delajo!« in daroval samega sebe 
za nas. Usmili se nas, o Gospod!

4AKTUALNO

Priča odpuščanja

p. Marko Pavlič, DJ



29. marca 2020 bomo prešli na poletni čas, zato bodo vse večerne svete maše odslej v žup-
00nijski cerkvi ob 19 .

ź Do preklica so zaradi nevarnos� širitve koronavirusa COVID-19 prepovedane vse svete 
maše z ljudstvom, podeljevanje zakramentov in zakramentalov ter vse župnijsko 
dogajanje (spremljajte nas preko spletne in facebook strani Župnije Žiri).

ź Duhovnika vsak dan sama mašujeva po vaših namenih, ki so oznanjeni.

ź Glede krstov, porok, birme in prvega svetega obhajila boste pravočasno obveščeni 
(spremljajte nas preko spletne in facebook strani Župnije Žiri).

ź Dovoljeno je le maziljenje bolnika v smrtni nevarnos� ob zagotovitvi zaščitnih sredstev.

ź Dovoljen je krajši pogrebni obred (brez svete maše) v navzočnos� samo ožjih svojcev ob 
upoštevanju večje medsebojne razdalje – dogovorite se z župnikom preko telefona.

ź Odpovedane so vse ljudske pobožnos� in romanja.

ź Župnijska pisarna je do preklica popolnoma zaprta.

ź Na župnika se lahko obračate samo po telefonu in po elektronski poš� (nikakor osebno).

ź Verniki so odvezani od nedeljske dolžnos�, naj pa v tem času pandemije več molijo in 
delajo dobra dela.

00
ź V župnijski cerkvi vsak večer ob 20  pozvoni veliki zvon – ob is� uri se doma ustavimo, 

ugasnemo televizijo in radio ter zmolimo Oče naš, Zdravo Marijo, Slavo Očetu in 
dodamo: Božja Ma� Marija – prosi za nas; sv. Rok – prosi za nas.

00
ź Vsako nedeljo ob 9  lahko preko spleta spremljate sveto mašo iz žirovske župnije. Spletna 

povezava do nje je objavljena kakšen dan prej na župnijski facebook in spletni strani.

5 OZNANILA

Dogodki v aprilu

Vsem župljanom
in ljudem dobre volje
podeljujem blagoslov

ter vam obljubljam molitveno 
podporo in spominjanje

pri daritvi svete maše
ob Gospodovem oltarju.

Naj vas na priprošnjo sv. Roka 
varuje vsemogočni Bog,

Oče in Sin in Sveti Duh!

V marcu
so se od nas
poslovili:

Vsem domačim izrekamo
iskreno sožalje

in naj bo Bog vaša tolažba!

 Anton Selak, Selo;

Maks (Milan) Kristan,

Dobračevska ul.;

Ma�lda Trček, Račeva.

vaš župnik Andrej



MAŠNI NAMENI 6

APRIL 2020

30. 3.  
PONEDELJEK 

1900  + Pavel, Janko in Cigale  
+ Leopolda in Jože Gantar  

sv. Janez Klimak, opat  

31. 3.  
TOREK 

 700  + Francka Trček; po namenu (A)  sv. Benjamin, dia. in muč.  

1 SREDA 

1900 
  Tončka Reven (skupina Srečanje)  

+ Dragarjevi; v zahvalo  

sv. Tomaž Tolen�nski, 
misijonar in mučenec  

2 ČETRTEK
 

1900 
 

+ Maksimilijan Oblak, roj. dan (Matjaževi iz 
Zavratca); + Marijo Čibej

 

sv. Frančišek Paolski, 
puščavnik in red. ustan.

 
3

 PETEK
 

1900
 

+ Vinko Šubic, roj. dan; + Ma�ja Pirnat, obl.
 

+ Angela in Jakob Uršič, obl.
 

sv. Rihard, škof
 

prvi petek
 

4
 SOBOTA

 

800

  
+ Jesenkovi (Novovaška 79)

 v zahvalo in spomin na Žano in Ano
 

sv. Izidor Seviljski, škof
 prva sobota

 

5
 NEDELJA

 

700

 

 
 900

 

+ Vinko Jus�n ter Frančiška in Franc Pivk 
(Žirovski Vrh 66); + Franc Kokelj in za

 zdravje; za župljane
 + starši in sinovi Strlič (Logaška)

 + Stanislav Klemenčič, obl., in Ruparski
 + Slavko in Marija Kržišnik 

 

CVETNA NEDELJA
 

6

 
PONEDELJEK

 

1900

 

+ Kris�na in Jernej Frlic; + Mar�novi

 v čast Srcu Jezusovemu v zahvalo

 

sv. Irenej iz Srema, škof 
in mučenec

 7

 
TOREK

 

700

 

po namenu (F); po namenu (A)

 

sv. Aleksander, mučenec

 
8

 
SREDA

 

1900

 

+ Jože Stanonik, obl., in Silvester Trček, obl.

 + Pavel in Pavlina Mur

 

sv. Maksim in Timotej, 
mučenca

 9

 
ČETRTEK

 

1900

  

+ Janko Stanonik; za nove duhovne poklice

 

VELIKI ČETRTEK

 10

 
PETEK

 

1900

 

obredi Velikega petka

 

VELIKI PETEK

 11

 
SOBOTA

 

2000

 

+ Slavka Š�rn, obl.; + Janko Pagon, obl.

 

VELIKA SOBOTA

 

12

 

NEDELJA

 

600

 

     
 
900  

 

+ Franc Jesenko; + Katarina Jereb, 30. obl., 
ter Marija in Franc Bogataj

 
+ Jakob in Marija Frelih

 
+ Filip Košir, roj. dan; + Breda in Alojz Karner 

 

VELIKA NOČ

 
GOSPODOVEGA

 
VSTAJENJA

 
13

 

PONEDELJEK

 

700

 
 
900  

 

za župljane

 
+ Milka in Anton Oblak (Dobračevska 67)

 
+ pater Filip Rupnik 

 

Ponedeljek

 
v velikon. osmini 

 14

 

TOREK

 

1900

 

za zdravje v družini; Mariji v zahvalo

 

sv. Lidvina, devica

 
15

 

SREDA

 

1900

 

+ Slavka Žakelj in Urbanovi iz Rakulka

 

+ Izidor Demšar, obl.; + Majda Jesenko

 

sv. Helena Alzaška,

 

kneginja

 
16

 

ČETRTEK

 

1900

 

+ Stanislav Modic, obl., in vsi Modic

 

+ Valen�n Mlinar in družina Trček (Sovra)

 

sv. Bernardka Lurška, 
devica

 
17

 

PETEK

 

1900

 

+ Rudolf Poljanšek ter starši Filipič in Po-
ljanšek; + Emil Govekar in sin Marjan

 

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

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. 
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. Oblikovanje in prelom: Vili Eržen. Posebna e-izdaja.

Veliko stvari gre mimo našega notranjega doživljanja, ker ne 
poznamo simbolike posameznih dejanj oziroma stvari. Zato je 
še toliko bolj pomembno, da poznamo simboliko VELIKEGA 
TEDNA, ki je najpomembnejši čas vsega cerkvenega leta. V 
letošnjem letu bomo velikonočne praznike obhajali nekoliko 
drugače – v družinskem krogu. Vseeno pa morajo bi� � prazniki 
središče našega življenja in upanja. Pa si oglejmo posamezne 
dni.

Simbolika velikega tedna

18 
SOBOTA 1100 

za birmance in njihove starše 
po namenu (A) 

sv. Evzebij, škof 

19 
NEDELJA 

700 

 

900 

 

 

 

+ starši in brat Demšar 
za župljane 

+ Vinko Benedičič ter starši Šorli in 

Benedičič 
+ Franc Oblak (Triglavska), obl. 

za mir, srečo in blagoslov v družini  

2. VELIKONOČNA, 
BELA NEDELJA, NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA 

20 
PONEDELJEK 1900  + starši in brat Oblak (Žir. Vrh Sv. Urbana)  

+ Stanislav Vehar, obl.; + Mirko Burnik, obl. 
sv. Teo�m, misijonar in 
škof 

21 
TOREK 700 po namenu (A); po namenu (A) sv. Apolonij, mučenec 

22 
SREDA 1900 

+ Jožica in Jože Trček, obl., ter vsi Trček 
in Možina (Mrzli Vrh); + Valen�n Novak 
in Petra Loštrek 

sv. Hugo, škof 

23 
ČETRTEK 

1900  + Štefan Mrak, obl.; + Milan Mlinar, obl. 

+ Lojze Kopač (Tavčarjeva) 
sv. Jurij, mučenec 

24 
PETEK 

1900   + Tone Klemenčič, roj. dan; + Šte�a Karner 

+ Anton Kastelec, obl. 
sv. Marija Kleopova, 

svetopisemska žena 

25 
SOBOTA 

800  + starši Tavčar in sin Bogdan, obl. 

+ Iztok Poljanšek, obl. 
sv. Marko, evangelist 

26 
NEDELJA

 

700      

 

900    

+ starši, bratje in sestra Tavčar (Podgora) 

za župljane 

+ za žive in pokojne klekljarice 

+ Magdalena Pišljar, obl.; po namenu 

+ Frančiška Pivk (Žirovski Vrh), god  

3. VELIKONOČNA 

NEDELJA 



Barva mašnih oblačil je RDEČA, kar je simbol Jezusovega darovanja na križu, njegove prelite 
Krvi. 
Prvi dan velikega tedna – na cvetno nedeljo BLAGOSLAVLJAMO OLJČNE VEJE IN DRUGO 
ZELENJE, ki ga verniki v procesiji nesejo v cerkev. S tem se spominjamo Kristusovega 
slovesnega vhoda v Jeruzalem, kjer je dovršil svojo velikonočno skrivnost. V ospredju 
bogoslužja cvetne nedelje ni blagoslov zelenja, ampak PROCESIJA s tem zelenjem v čast 
Kristusu Kralju, s katero gremo v cerkev, kjer nato med mašo poslušamo poročilo o 
Kristusovem trpljenju ali PASIJON (na vsaka tri leta se ponovi pasijon po določenem 
evangelistu – Mateju, Marku ali Luku).

BELA barva mašnih oblačil je simbol čistos� in svetos�.
VELIKONOČNO TRIDNEVJE Gospodovega trpljenja in vstajenja se začne z večerno mašo na 
veliki četrtek. Svoje središče ima v velikonočni vigiliji in se sklene z večernicami nedelje 
Gospodovega vstajenja.
Pri večerni maši velikega četrtka ne mislimo samo na POSTAVITEV EVHARISTIJE, marveč tudi 
na ZAPOVED LJUBEZNI, ki jo je na ta dan postavil Kristus. Zaradi tega ponekod 12 možem 
duhovnik UMIJE NOGE v znamenje Jezusove ljubezni do nas. Spominjamo pa se ZADNJE VE-
ČERJE, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci. Pri tej večerji se je prvič darovala SVETA MAŠA, 
saj je Jezus spremenil KRUH v svoje TELO in VINO v svojo KRI.
Ne smemo pa i� mimo ZAKRAMENTA MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA, saj je pri zadnji večerji Je-
zus posve�l prve duhovnike (apostole).
Ker je tabernakelj pred večerno mašo že izpraznjen, poklekamo v teh dneh pro� prostoru, kjer 
bo ta dan shranjeno sveto Rešnje telo (JEČA – v spomin na Kristusa, ki so ga zaprli v ječo). Po 
končani sve� maši ostanemo v molitvi z Jezusom, ki je po�l krvavi pot na OLJSKI GORI.

Navajeni smo gleda� veliki petek kot dan žalovanja. Ne smemo pa spregleda�, da imata svoj 
smisel tudi veselje in upanje. Tako kot na cvetno nedeljo naj prevladuje misel na zmago. 
RDEČO mučeniško barvo pri bogoslužju uporabljamo v čast zmagi, zaradi katere ima 
mučeništvo pomen. Opis Jezusovega trpljenja ali PASIJON beremo na veliki petek vedno iz 
Janezovega evangelija, ki slika Kristusa kot zmagovalca nad grehom in smrtjo.
Prav je, da ta dan razmišljamo Jezusov KRIŽEV POT ob času, ko je za nas daroval svoje življenje 

00
(ob 15 ). V spomin na Kristusovo darovanje do konca imamo kristjani na ta dan STROGI POST.
To je edini dan v letu, ko NE OBHAJAMO MAŠNE DARITVE, saj je Jezus enkrat za vselej za nas 
daroval krvavo daritev na lesu križa.
Večerno bogoslužje ima tri dele. V prvem je OPRAVILO BOŽJE BESEDE, drugi del je ČEŠČENJE 
KRIŽA in tretji del je SVETO OBHAJILO (s �s�m Sve�m Rešnjim Telesom, ki je bilo posvečeno že 
na veliki četrtek).
Po končanem opravilu nesemo monštranco s Sve�m Rešnjim Telesom v BOŽJI GROB, kar 
spominja na Jezusov pogreb. Od tega trenutka dalje pa do vstajenjske procesije poklekujemo v 
smeri Božjega groba, kjer je shranjeno Najsvetejše.
Na veliki petek in veliko soboto so OLTARJI RAZGRNJENI IN BREZ VSAKEGA OKRASJA v znak 
žalovanja zaradi Kristusovega trpljenja in smr�.

Na ta dan se Cerkev mudi pri BOŽJEM GROBU in premišljuje njegovo trpljenje in smrt. 
Po stari navadi ta dan BLAGOSLAVLJAMO VELIKONOČNA JEDILA (RDEČI PIRHI – simboli 
Jezusove krvi in zmage življenja nad smrtjo; POTICA – simbol trnjeve krone; HREN – simbol 
žeblja, s katerim so pribili Jezusa; MESO – simbol Kristusovega telesa). Blagoslovljene jedi naj 
družina zaužije skupaj šele po prvi velikonočni maši.

8OZNANILA

CVETNA NEDELJA

VELIKI ČETRTEK

VELIKI PETEK

VELIKA SOBOTA
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Glavno praznovanje pa se začenja ob večernem mraku – VELIKONOČNA VIGILIJA – 
najslovesnejše opravilo Cerkve v vsem cerkvenem letu. V prvi Cerkvi so vigilijo praznovali vso 
noč do jutranjega svita, ko je Jezus premagal smrt in vstal v novo življenje (vigilija pomeni 
BEDENJE). 
Ker je velikonočna vigilija najlepši obred vsega leta in ga je treba pozna�, če ga hočemo 
razume�, bomo ta obred podrobneje razložili:
1. SLAVJE LUČI: Prav je, da si za vigilijo pripravimo SVEČO. Potem, ko bo duhovnik 

BLAGOSLOVIL OGENJ in okrasil VELIKONOČNO SVEČO, prinesemo to v cerkev, kjer 
duhovnik zapoje: KRISTUSOVA LUČ. Vsi odgovorimo: Bogu hvala. Pri prvem vzkliku si ob 
velikonočni sveči (simbolu vstalega Kristusa) prižge svojo svečo duhovnik, pri drugem 
ministran� in pri tretjem vsi verniki. To ponazarja širjenje svetlobe vstalega Gospoda med 
vse ljudi. Ta trojna zahvala Kristusu se prelije v poslušanje VELIKONOČNE HVALNICE, ki je 
najlepši odraz odrešenjske zgodovine.

2. BESEDNO BOGOSLUŽJE: Poslušamo VEČ BERIL iz Stare zaveze, ki nam prikazujejo pripravo 
na osrednji odrešenjski dogodek, ki ga je enkrat za vselej izvršil Kristus. V prvi cerkvi so v 
poslušanju Božje besede preživeli vso noč pred nedeljo Gospodovega vstajenja. Nato se 
oglasi SLAVA in se »ODVEŽEJO ZVONOVI«, ki so bili �ho od velikega četrtka. Po berilu iz 
Nove zaveze duhovnik trikrat zapoje VSTAJENJSKO ALELUJO, ki je izraz nepopisnega 
veselja nad Kristusovo zmago.

3. KRSTNO BOGOSLUŽJE: Najprej so LITANIJE VSEH SVETNIKOV, s katerimi prosimo nebeške 
priprošnjike za pomoč v našem življenju. Sledi BLAGOSLOV KRSTNE VODE, s katero 
krščujemo do binkoš�. S tem simbolično pokažemo, da vsi zakramen� namreč pritekajo iz 
Kristusove odrešilne daritve. Sledi OBNOVITEV KRSTNIH OBLJUB. Ker smo bili večinoma 
krščeni kot otroci, sedaj vsako leto zavestno obnovimo odpoved hudemu duhu in izpoved 
vere v troedinega Boga.

4. EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE, ki je najslovesnejše obhajanje celega leta.

Iz nekdanjih obredov velikonočne vigilije smo pri nas še ohranili VELIKONOČNO PROCESIJO 
kot zunanji izraz Kristusovega zmagoslavja nad smrtjo in našega veselja. Procesija, v kateri iz 
cerkve nesemo Najsvetejše in ga nato spremljamo s petjem velikonočnih pesmi in slovesnim 
zvonjenjem, je izraz češčenja in naše vere v Kristusovo vstajenje. Ponekod se procesija razvije 
že po končani velikonočni vigiliji, drugod pa je uvod v slovesno mašo velikonočne nedelje 
(tako tudi pri nas).

Liturgična barva je BELA, saj ponazarja Jezusovo zmago nad smrtjo. To je največji krščanski 
praznik, saj Jezusovo trpljenje in smrt brez vstajenja ne bi imela nobenega smisla. Velika noč je 
PRAZNIK JUTRA, saj je Jezus v prvem svitu nedelje premagal smrt in razodel zmagoslavno 
vstajenje. To je PRAZNIK VESELJA in RADOSTI, ki odmeva še nadaljnjih petdeset dni skozi 
VELIKONOČNI ČAS vse do praznika Svetega Duha – BINKOŠTI.
V spomin na prvo veliko noč obhajamo vsako nedeljo kot MALO VELIKO NOČ.

Letos se še posebej potrudimo in ohranimo to lepo simboliko po naših družinah. Izdelajmo 
butarice ter pripravimo velikonočna jedila. Vse to bom na cvetno nedeljo in veliko soboto na 
daljavo tudi blagoslovil. O tem boste obveščeni preko spletne in facebook strani naše 
župnije.

VELIKA NOČ
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Katarina Sienska je zelo zanimiva svetnica. 
Goduje 29. aprila, pokopana pa je prav blizu 
mojega domovanja v Rimu. Če podrobneje 
pogledamo v zgodovino, lahko najdemo kar 
nekaj podobnos� med drugo polovico 14. 
stoletja in našim časom.

Glavne podobnos�: govorimo o času, ko je 
bila Cerkev v zelo resni krizi. Papež je zapus�l 
Rim, divjale so vojne, nekateri duhovniki so 
se spopadali s hudimi obtožbami korupcije 
in neprimernega osebnega moralnega živ-
ljenja. Za povrh – kako aktualno v tem času, 
ko nas pes� nadloga koronavirusa –, je 14. 
stoletje znano po divjanju črne smr� – kuge.
Kar posebej preseneča, je dejstvo, da sveta 
Katarina ni bila družbeno izpostavljena go-
spa, ni� ni izhajala iz kakšne posebno po-
membne družine in ni bila redovnica. Bila je 
katoliška laikinja z zelo posebnimi darovi. V 
svojem življenju je odločilno vplivala na ta-
kratno poli�ko in Cerkev.
To je bila ženska, ki je se je pri sedmih le�h 
odločila, da se ne bo poročila, pri dvanajs�h 
se je zaradi tega uprla dogovorjeni poroki. 
Kasneje ta – na prvi pogled nepomembna 
gospa – postane upraviteljica fevdov, sve-
tovalka papežem, kraljem, bančnikom, ge-

neralom, princem in opatom, in to vse v zgolj 
33 le�h. Skratka, bila je ženska v moškem 
svetu, in to v 14. stoletju.
Vprašanj, ki jih lik svete Katarine postavlja 
današnjima družbi in Cerkvi, je veliko. Nema-
lo feminis�čnih gibanj si je Katarino Siensko 
izbralo za svojo posebno vzornico. Tisto prvo 
je seveda povezano z vprašanji vloge žensk v 
poli�ki, na vodstvenih položajih in v Cerkvi. 
Kot običajno pa menim, da je treba stopi� 
korak nazaj in pomisli�, če je to res to, kar 
nam ima poveda� sveta Katarina.
Zelo pogosto se pozablja, da sveta Katarina 
pač ni bila ženska, ki bi iskala poli�čno ali 
Cerkveno moč, ni� ni bila karieristka. Daleč 
od tega. In točno to jo je izstrelilo med 
najpomembnejše osebnos� srednjega veka. 
Vse, kar je počela, in vsako njeno pismo izra-
ža njeno posebno skrb za večno življenje vsa-
kega posameznika. To je �sto, kar jo je ločilo 
od moralno oporečne cerkvene hierarhije in 
državnikov v razsulu. Sveta Katarina je živela 
�sto, kar moški nikoli ne moremo čisto do-
bro žive�: kot ženska se je ču�la duhovna 
mama vsakemu človeku, ki je prišel k njej 
iskat nasvet. Njena prva skrb je bilo duhovno 
življenje vsakega posameznega človeka.
Če hočemo na Katarino Siensko pogleda� 
pravilno, je treba sne� očala karierizma, ka-
pitalizma in lastnega udobja. Hudo se mo�jo 
�s�, ki jo vidijo kot nekakšno feministko 
srednjega veka. Katarina je vse življenje osta-
la preprosta gospa, predana Bogu in boju za 
zveličanje vsakega posameznika.
Zdaj pa se vprašajmo, česa nam manjka: 
preprostos�, predanos� Bogu, skrbi za zveli-
čanje sebe in drugih? Vsega tega naj izprosi 
sveta Katarina, izjemna ženska v nekem ne 
tako zelo izjemnem času.

Katarina Sienska - svetnica ali karieristka?

Gabriel
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Stare „žirovske“ velikonočne razglednice

Maksim Sedej: K blagoslovljenju,
poslana 1934

Maksim Sedej: Velikonočna procesija,
poslana 1935

Razglednici s �pičnima velikonočnima mo�voma, ki ju je založila Knjigarna Mohorjeve �s-
karne v Celju, sta zanimivi zaradi objektov, ki jih je slikar prosto razpostavil po hribovi� 
„žirovski pokrajini“. Hiše so �pične predvojne pritlične žirovske, s strmimi strehami in frčada-
mi nad vhodom.  Nekaj redkih preostalih še danes pričuje o tem času. Posebej znani pa se 
lokalnemu poznavalcu na prvi pogled zdita obe cerkvici. Čeprav v Žireh ni nobene dobesedno 
take, pa obe tako dobro spominjata na vzora, po katerih ju je naslikal naš znameni� slikar, da 
ni dvoma, za kateri gre: za Dobračevo (leva) in Ledinico (desna). Seveda sta obe malce umet-
niško preoblikovani, a z dovolj značilnimi elemen�, da ju enostavno umes�mo v naš prostor. 
Obe sta upodobljeni z obzidjema, kot sta še danes, in pravilno postavljenima vhodoma ter 
obliko streh zvonikov. „Dobračeva“ ima celo lino v obliki križa nad vhodom, kot je še danes.

Čeprav je risba slikarja Franja Kopača povsem avtorska, njegove razglednice zaradi barvitos� 
in mo�vov včasih zemenjujejo z Gasparijevimi. Mo�v (butare na cvetno nedeljo) je značilno 
„�pski“. Osebe (fantje in dekleta) so upodobljene brez posebnih osebnostnih značilnos�, 
prav tako cerkev. Narodne noše in barvitost mo�va nakazujejo na slovenskost, ni pa v njih nič 
lokalnega, žirovskega. Zanimiv pa je nevpadljiv „detajl“: mali svetlolasi otrok, zadnji v spre-
vodu. Po svoji pojavi v vsem odstopa od ostale skupine otrok: je najmanjši, nosi šopek mačic 
kot deklica spredaj, in je oblečen v izstopajočo rdečo „mestno“ obleko. Deluje kot „tujek“  na 
tej sliki. Ta „blond“ otrok, nedoločljivega spola, je pogost mo�v na Kopačevih risbah in slikah - 
tudi na nekaj drugih velikonočnih in več božičnih voščilnicah. Zelo verjetno mu je za model bil 
kar sin Vlasto. Na tak način je slikar risbi dal �s� „nekaj več“, ki jo je naredil drugačno, osebno 
in posebej prepoznavno (za nas pa zanimivo).    

Franjo Kopač: Vesela velika 
noč, poslana 1932
Mo�v razglednice je bolj 
moderen, meščanski: pi-
sano pobarvani pirhi in 
šopek mačic, povit z 
jugoslovansko (!) troboj-
nico. S tovrstnimi mo�vi 
je slikar nagovarjal ljudi, ki 
jim je že v �stem času bila 
velika noč samo „tradicio-
nalni“ (in ne predvsem 
verski) praznik.

Vili Eržen

Franjo Kopač: Vesela velika noč, poslana 1933



Župnijska cerkev sv. Mar�na v Žireh ima dva 
ključarja: Marijana Jereba in Petra Mlinarja. 
Službo sta nastopila hkra�, za časa župnika g. 
Jožeta Stržaja leta 2002. Dekret jima je izdal 
nadškof dr. Franc Rode. To je bilo v času ob-
nove fasade farne cerkve in strehe na zvoni-
kih ter priprav na praznovanje 90-letnice po-
sve�tve cerkve.
Naloga ključarjev je pomoč župniku pri 
upravljanju in vzdrževanju župnijskih nepre-
mičnin. Poleg tega pa se še vedno najde še 
vrsta »nevidnih« opravil, ki jih je treba po-
stori�. Oba delo opravljata skrbno po svojih 
najboljših močeh. Petru se je zaradi pomanj-
kanja časa ob župnikovi prošnji, če bi prevzel 
to službo, porajal dvom, da bo vse to zmogel, 
da bo na razpolago čez celo leto. Dogovorila 
sta se, da bo sodeloval pri večjih in vnaprej 
dogovorjenih delih. 
Naša župnijska skupnost je zelo živa. Ljudje 
dnevno sodelujejo na različnih področjih. 
Veliko dela opravijo čis�lke, krasilke in še kdo, 
zato mislita, da imata kot ključarja v far-ni 
cerkvi manj dela kot na podružnicah, kjer so 
ključarji danes praviloma odgovorni za vsa 
dela znotraj in zunaj cerkve. 
Ključarja si delo sporazumno razdelita, nekaj 
del pa opravita skupaj. Občasno redno delo 
med letom je npr. urejanje žive meje okrog 
cerkve, pozimi pa kidanje snega po po� in 
stopnicah do cerkve. Marijan pravi, da ima po 
obnovi elektro instalacij manj dela z me-njavo 
žarnic, a se pojavljajo drugi problemi, ki 
zahtevajo pozornost. Je tudi član ŽPS in tudi 

tam dobi določene zadolžitve, npr. ob 
slovesnih mašah. Peter pa v domači delavni-ci 
opravi različna potrebna dela. Pred nekaj le� 
so npr. na božični večer odpovedali zvo-novi, 
ker sta se odtrgala dva kemblja. Pri po-pravilu 
so mu takrat pomagali tudi domači. 
Sodelovanje s prejšnjima župnikoma in 
sedanjim ocenjujeta kot dobro. Potrebna 
vzdrževalna dela opravita v dogovoru z g. 
župnikom. Trenutno se še vedno zbirajo 
sredstva za poplačilo stroškov obnove no-
tranjos� župnijske cerkve, treba pa bo zače� 
razmišlja� in se pripravlja� na obnovo strehe 
na njej. Vse bo seveda odvisno od župljanov in 
ne samo od g. župnika in ključarjev.  
V zadnjem obdobju so bila vsa večja grad-
bena in vzdrževalna dela v cerkvi ali župnišču 
organizirana preko gradbenih odborov. Us-
pešno so jih vodili strokovnjaki, ki imajo s teh 
področij veliko znanja in izkušenj. Pri izva-
janju del pa so na pomoč priskočili številni 
farani. Tako je bilo pri obnovi notranjos� cer-
kve, pri postavljanju in podiranju gradbenih 
odrov, ki so bili potrebni za montažo barvnih 
oken. To je pomenilo precej višinskih del in 
veliko varnostnih skrbi. Hvala Bogu, so bila vsa 
ta dela opravljena brez poškodb. Vsem, ki 
priskočijo na pomoč v dobro župnije pri do-
ločenih opravilih, se oba naša ključarja lepo 
zahvaljujeta in upata na tako lepo sodelovanje 
tudi v prihodnje.

ŽIVA CERKEV

Žirovska ključarja

Pričevanji Marjana Jereba in Petra Mlinarja
povzela in  sestavila Anica Kumer

Župnijska ključarja z „laternama“ pred „nebom“ v velikonočni procesiji 2019. / Foto: Foto Viktor Žiri
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