
APRIL 2022
Izdaja Župnija Žiri,  
Jobstova cesta 34, 4226 Žiri.

Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.

Naklada: 500 izvodov.

Uradne ure župnijske pisarne so  
vsak torek od 1600 do 1730 in vsak  
četrtek od 1000 do 1200.

Pisarna ni odprta na cerkvene in 
državne praznike ter med šolskimi 
počitnicami (takrat lahko dobite 
duhovnika vsakokrat po sveti maši).

E-pošta: 
andrej.jemec@rkc.si 
cunk.anze@gmail.com

Spletna stran: 
http://zupnija-ziri.si

Facebook profil: 
https://www.facebook.com/ 
ZupnijaZiri/

Tel.:  
040 395 979 (župnik Andrej Jemec)

040 612 109 (kaplan Anže Cunk)

Kontakti duhovnikov  
po bolnišnicah:

Bolniška župnija UKC Ljubljana  
041 613 378  
(p. Vladimir Rufin, kpl,  
in p. Franc Murko, žpk)

Bolnišnica Jesenice  
064 223 978 (g. Boris Rozman)

Bolnišnica Golnik  
031 358 021 (g. Franc Brečko SDB)

SV. MARTINASV. MARTINA
Glas 

KRISTUS JE VSTAL, ALELUJA!
Po svojem zmagoslavnem vstajenju je Vstali Jezus ob prikazovanju 
svoje učence nagovoril z brati. Tudi mi se moramo večkrat vprašati, 
kakšni smo kot Jezusovi učenci: ali smo podobni apostolom, ki so se ob 
najtežjih trenutkih razbežali, ali pa smo kot žene, ki oznanjajo. Zavedati 
se moramo, da je dogodek Jezusovega vstajenja temelj naše vere, saj je 
On Bog živih in ne Bog mrtvih. To je veselo oznanilo, ki smo ga dolžni 
posredovati naprej. Kolikokrat se v našem življenju zgodi, da objokujemo 
pokojno in ljubljeno osebo in smo predvsem v prvih dneh vsak dan na 
pokopališču. Tako je bilo tudi z ženama, ki sta v nedeljo navsezgodaj že 
odšli h grobu. Toda ko sta prišli tja, je bil grob prazen, Jezusa ni bilo več 
v njem. Ne predstavljamo si, kako bi kdo od nas reagiral, če bi prišel h 
grobu in v njem ne bi bilo več nikogar. Prav gotovo bi bili šokirani in 
prestrašeni ob misli, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ampak da se to ne bi 
dogajalo Jezusovim učencem, je On večkrat napovedal svoje trpljenje 
in vstajenje, da so lahko verovali vanj, ko se je zgodilo. Tudi ti dve ženi 
sta polni upanja odšli h grobu, saj sta ravno tako pričakovali njegovo 
vstajenje. In to sta tudi doživeli. Tukaj se je zgodil velik preobrat v 
zgodovini človeštva. Jezus je premagal smrt in vstal od mrtvih. Smrt 
je izgubila svojo moč. To je bilo prvo oznanilo. Tudi mi smo večkrat 
nagovorjeni od Vstalega, le poslušati moramo svoj notranji glas, pred 
tem pa se še umiriti in mu dati priložnost, da spregovori. Če mu damo 
priložnost, da nam spregovori, potem naše življenje postane bogatejše, 
kot je bilo prej. Znajdemo se v vsaki situaciji oziroma se lahko v vsaki 
situaciji obrnemo nanj in ga prosimo pomoči, toda nikakor ne smemo 
pozabiti na zahvalo. Zavedati se moramo, da dokler je On med nami, saj 
smo dobili njegovo zagotovilo: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« 
(Mt 28,20), se nam ni treba bati. Apostol Pavel v pismu Korinčanom 
pravi: »Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, 
prazna tudi vaša vera« (1 Kor 15,14). 
Dragi verniki! Tudi mi bi se morali naučiti vsak dan ponavljati stavek: 
»Moj Bog ni Bog mrtvih, ampak Bog živih!« Ta stavek mora postati del 
našega življenja. Potem ne bomo več v skrbeh, kaj se bo z nami zgodilo, 
ker bomo prepričani: Bog me ne more nikoli razočarati, ker mi želi 
dobro, ker me vabi v večno srečo k sebi.
Želiva vam blagoslovljene velikonočne praznike. Naj Vstali Gospod 
vedno živi v vaših srcih. Kristus je vstal in živi. Aleluja!

kaplan Anže in župnik Andrej
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V marcu so se od nas poslovili:
•	 Cecilija	Mahnič,	roj.	Jereb,	Mladinska	ulica;
•	 Ivan	Kristan,	Jezerska	ulica;
•	 Milan	Novak,	Kosovelova	ulica;
•	 Simon	Mlinar,	Mladinska	ulica.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog vaša tolažba!

Dogodki v aprilu
• Vse večerne svete maše so ob 1900;
• vsako sredo ob 1800 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• vsak četrtek od 2030 do 2130 adoracija (tiho češčenje) Najsvetejšega v kapeli/župnijski cerkvi;
• 3. april – ob 1245 odhod avtobusa izpred župnišča na dekanijski križev pot v Kočevski Rog;
• 6. april – ob 1930 v župnišču srečanje pripravljalne skupine za misijon;
• 8. april – ob 1930 obvezne ministrantske vaje za vse ministrante;
• 9. april – ob 1730 v mladinski sobi srečanje oratorijskih animatorjev;
• 9. april – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ;
• 10. april – ob 1500 križev pot na Goropekah (pripravljajo skavti);
• 10. april – od 1700 do 2000 velikonočno spovedovanje (več spovednikov);
• 11. april – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
• 11. april – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 18. april – ob 930 v galeriji v zvoniku otvoritev razstave križev (Dušan Strlič);
• 18. april – ob 1700 srečanje SKVO;
• 21. april – ob 2000 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;
• 21. april – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine;
• 24. april – ob 1130 krstna nedelja;
• 25. april – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• od 26. do 30. aprila – župnijsko romanje v Srbijo in Makedonijo;
• 2. maj – ob 1930 redna seja Tajništva ŽPS;
• 4. maj – ob 1900 gasilska sveta maša na Ledinici;
• 4. maj – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
• 5. maj – ob 2000 v župnišču sestanek za starše birmancev;
• 6. maj – dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih;
• 6. maj – ob 1930 v mladinski sobi srečanje oratorijskih animatorjev;
• 7. maj – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ.

MINISTRANTSKE VAJE V VELIKEM TEDNU
Praznovanje velikonočnih praznikov je lahko lepo le, če je skrbno pripravljeno tudi bogoslužje. Za 
to bodo poskrbeli tudi naši ministranti. Vse ministrante prosim za zanesljivo in resno udeležbo 
na vseh vajah v Velikem tednu. Obvezne ministrantske vaje bodo na Veliki četrtek ob 1730 in na 
Veliki petek ob 1730 ter na Veliko soboto ob 1830 v cerkvi. Starše prosim za razumevanje!
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VELIKA NOČ V NAŠI ŽUPNIJI
 S cvetno nedeljo (10. aprila) vstopamo v Veliki teden našega odrešenja. Blagoslov 
zelenja bo pri vseh svetih mašah, slovesen pa ob 1000, ko se zberemo pred župnijsko 
garažo in gremo v sprevodu v cerkev. Popoldne ob 1500 bo na Goropekah pobožnost 
križevega pota. V Velikem tednu, velikonočni osmini in med prvomajskimi 
prazniki (od 10. aprila do 2. maja) ne bo rednega verouka in mladinskih srečanj. Vsi 
veroučenci pa se boste namesto verouka udeležili vsaj dveh obredov Velikega tedna.
Možnost za sveto spoved bo na cvetno nedeljo od 1700 do 2000 v župnijski cerkvi in 
v župnišču (spovedniki od drugod).
 Obredi Velikega četrtka se bodo pričeli ob 1900. Nato ste lepo vabljeni k molitvi 
z Jezusom na Oljski gori. Ob 2030 bomo molili molitveno uro za nove duhovne 
poklice v naši župniji, ob 2100 pa bo tiho češčenje Najsvetejšega. Ob 2200 bomo 
zaključili skupno molitev.
 Na Veliki petek bomo ob 1500 molili križev pot v župnijski cerkvi. Lepo 
povabljeni, da se udeležimo premišljevanja Kristusovega trpljenja ob uri, ko je za 
nas daroval svoje življenje!
 Obredi Velikega petka se pričnejo ob 1900. Nato bomo pri Božjem grobu molili 
žalostni del rožnega venca in nadaljevali z molitveno uro. Skupno molitev bomo 
sklenili ob 2130.
 Na Veliko soboto zjutraj na Ledinici ob 700 bo blagoslov ognja in vode. Čez 
dan ste lepo povabljeni v župnijsko cerkev k molitvi pri Božjem grobu.
 Blagoslov velikonočnih jedil bo ob 1000 v župnijski cerkvi, ob 1100 na Breznici, 
ob 1300 v župnijski cerkvi, ob 1400 v Goropekah, ob 1500 na Ledinici ter ob 1600 na 
Dobračevi.
 Najslovesnejše bogoslužje vsega cerkvenega leta, velikonočna vigilija, se bo 
začela ob prvem mraku, ob 2000.
 Vstajenjska procesija in slovesna vstajenjska sveta maša se bo začela že ob 600. 
Vstajenjska procesija bo potekala od župnijske cerkve do stare šole v Žireh in nazaj. 
V procesiji hodimo po dva in dva ter v tihoti in molitvi vsak za svojim banderom. 
Procesijo bo spremljal tudi Pihalni orkester Alpina Žiri. Da bo procesija bolj 
urejena, objavljamo tudi okraje, ki spadajo pod posamezna bandera:
•	župnijsko bandero sv. Martina:	Stare	Žiri,	Osojnica,	okolica	župnijske	cerkve,	Polje;
•	bandero sv. Ane – Ledinica: Ledinica, Mrzli Vrh, Koprivnik, Jarčja Dolina, Selo, 
Zabrežnik,	Stara	vas,	Jezera,	Nova	vas,	del	Žirovskega	Vrha;

•	bandero sv. Lenarta – Dobračeva: Dobračeva, Rakulk, Bedrih, del Žirovskega 
Vrha;

•	bandero sv. Janeza Krstnika – Goropeke: Goropeke, Opale, Račeva, del Žirovskega 
Vrha,	Brekovice,	Podklanec,	Ravne,	Izgorje;

•	bandero sv. Kancijana – Breznica: Breznica.
Nato sledita še slovesni sveti maši ob 830 in 1000 uri. Na Veliko soboto in Veliko noč 
bo pri vseh svetih mašah »ofer« za poplačilo obnove notranjosti župnijske cerkve. 
Že vnaprej Bog povrni!
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4.4.
PON

1900 
KAPELA

za duše v vicah
+ Leopolda Seljak

sv. Izidor Seviljski,  
škof in cerkveni učitelj

5.4.
TOR

700 KAPELA za srečno zadnjo uro sv. Vincencij Ferrer, 
duhovnik1900 DOBR. + Stanislav Klemenčič, 20. obl.; za zdravje (M)

6.4.
SRE

1900 
KAPELA

+ Simon Mlinar, 7. dan
+ Drago Ptičar (Kamnik); + Janez Žakelj
po namenu (JK)

sv. Irenej iz Srema,  
škof in mučenec

7.4.
ČET

1900 
KAPELA

+ Ljudmila Okršlar; + Alojzija Ravnikar sv. Aleksander, mučenec

8.4.
PET

1900 
KAPELA

+ Albert in Vida Oblak (Žirovski Vrh 37)
+ Martinovi; + Alojzija in Stanislav Novak

sv. Maksim in Timotej, 
mučenca

9.4.
SOB

800 KAPELA + Pavel in Pavlina Mur
vsi pokojni žirovski kovači

sv. Hugo, škof

10.4.
NED

700 + Jakob in Marija Frelih; + Filip Kavčič
+ Bojan Benedičič

CVETNA NEDELJA

830 + Janko Pagon, obl., za župljane
1000 + Cecilija Mahnič, 30. dan; + Maksa Dolinar

+ Frančišek Žakelj
11.4.
PON

1900 + Tončka in Žiko Disič; + Janko Stanonik, roj. dan
v zahvalo (A)

sv. Stanislav,  
škof in mučenec

12.4.
TOR

700 po namenu (A) sv. Julij I., papež
1900 DOBR. + Janez Potočnik

13.4.
SRE

1900 + Viktor Frlic, obl.; + Janko Logar, obl.
+ Stanislav Mrlak, 1. obl.
+ Slavka Žakelj in Urbanovi (Rakulk)

sv. Martin I., papež in 
mučenec

14.4.
ČET

1900 + Marica Trček
za nove duhovne poklice

VELIKI ČETRTEK

15.4.
PET

1900 OBREDI VELIKEGA PETKA VELIKI PETEK

16.4.
SOB

2000 + Ivan Kristan, 30. dan; + Janez Žakelj
+ Slavka Štirn

VELIKA SOBOTA

17.4.
NED

600 za župljane; v zahvalo (T) VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA

830 + Breda in Alojz Karner; + Štefka in Miro Naglič
1000 + Franc Kristan (Maksima Sedeja)

+ ata Rudolf in sinova Jereb (Dobračevska)
+ Branko Malavašič in sin Branko

18.4.
PON

700 + Filip Kavčič; + Marica Albreht PONEDELJEK V 
VELIKONOČNI OSMINI830 + Janez Žakelj; + Janez Kavčič

19.4.
TOR

1900 DOBR. + Joži in Stane Jereb; + Olga Kopač, obl. TOREK V VELIKONOČNI 
OSMINI

20.4.
SRE

1900 + Stane in Andrej Vehar; + Kristina in Jernej Frlic
+ Franc Oblak (Triglavska), obl.

SREDA V VELIKONOČNI 
OSMINI

21.4.
ČET

1900 v zahvalo (A); v zahvalo za uslišano prošnjo ČETRTEK V VELIKONOČNI 
OSMINI

Mašni nameni
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22.4.
PET

1900 + Franc Ušeničnik; + Janez in Marjana Mlinar
v zahvalo in pomoč Božjemu usmiljenju

PETEK V VELIKONOČNI 
OSMINI

23.4.
SOB

800 + p. Pavel Košir; + Rajko in vsi Vehar (Brekovice) SOBOTA V VELIKONOČNI 
OSMINI

24.4.
NED

700 + Milan Mlinar (Gasilska 8), 4. obl.
+ Pavel in starši Tropenaver

2. VELIJKONOČNA,  
BELA NEDELJA, NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA830 + Marjan Peternel; za župljane

+ Janez Tavčar, Marija in brat Bogdan
1000 + duhovnik Vojko Seljak, obl.; + Anton Klemenčič

+ Roza in Ivan Stanovnik
25.4.
PON

1900 + Simon Mlinar, 30. dan
+ Jožica in Jože Trček (Mrzli Vrh), obl., ter vsi 
Trček in Možina; + Janez Žakelj
v zahvalo za 50 let zakona

SV. MARKO, EVANGELIST

26.4.
TOR

1900 DOBR. + Janez Čelik, obl.; + Štefan Mrak, obl.
+ Marica Trček, god

Marija, Mati dobrega sveta

27.4.
SRE

800 za blagoslov naše domovine
+ Dragica in Urška Podobnik

sv. Cita, dekla
dan upora

28.4.
ČET

doma ni svete maše sv. Peter Chanel, duhovnik 
in mučenec

29.4.
PET

doma ni svete maše SV. KATARINA SIENSKA, 
devica in cerkvena učiteljica, 
sozavetnica evrope

30.4.
SOB

800 + starša in stara starša Oblak (Dobračevska 67)
v zahvalo za zdravje

sv. Pij V., papež

1.5.
NED

700 + Marica Albreht; za župljane 3. VELIJKONOČNA 
NEDELJA
praznik dela 

830 + duhovnik Mirko Žakelj; + Kržetovi
1000 + Vida Pagon, obl.; + Franc Ahlin, obl.

2.5.
PON

1900 + Jože Žakelj, obl.; + Mirko Burnik
+ Valentin Pagon, obl.

sv. Atanazij, škof in 
cerkveni učitelj

3.5.
TOR

700 za srečno zadnjo uro
v priprošnjo nebeški Materi

SV. FILIP IN JAKOB, 
APOSTOLA

4.5.
SRE

1900 
LEDINICA

za žive in pokojne gasilce; + Emilija Jurca, obl.
za odvrnitev hude ure (Selo)

sv. Florijan, mučenec, 
zavetnik gasilcev

5.5.
ČET

800 za nove duhovne poklice
po namenu (A)

sv. Gotard, menih in škof

6.5.
PET

1900 + Metod Trček, 10. obl.; + starši Trček in Nagode
+ Janez Žakelj

sv. Dominik Savio, dijak, 
zavetnik ministrantov;
prvi petek

7.5.
SOB

800 + Alojzija Seljak; + Slavka in Vinko Šubic
v zahvalo (AJ)

sv. Gizela, opatinja;
prva sobota

8.5.
NED

700 + Franc in Marija Bogataj ter vsi Bolkovi
+ starši Pivk in Jankovec

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA – NEDELJA 
DOBREGA PASTIRJA830 + Stanko in Ema Pivk; za župljane

1000 + Albert in Vida Oblak (Žirovski Vrh 37), obl.
+ Cunkovi
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SIMBOLIKA VELIKEGA TEDNA
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. Pa si oglejmo posamezne dni.

Cvetna nedelja
Barva mašnih oblačil je RDEČA, kar je simbol Jezusovega darovanja na križu, njegove prelite Krvi. 
Prvi dan Velikega tedna – na cvetno (oljčno) 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).

Veliki četrtek
Barva mašnih oblačil je BELA – simbol čistosti in svetosti.
VELIKONOČNO TRIDNEVJE Gospodovega trpljenja in vstajenja se začne z večerno mašo na 
Veliki četrtek, ki ima svoje središče 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 VEČERJE, 
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 iti mimo ZAKRAMENTA 
MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA, saj je pri Zadnji večerji Jezus posvetil prve duhovnike (apostole).
Ker je tabernakelj pred večerno mašo že izpraznjen, poklekamo v teh dneh proti prostoru, kjer 
bo ta dan shranjeno Sveto Rešnje Telo (JEČA – v spomin na Kristusa, ki so ga zaprli v ječo). Po 
končani sveti maši ostanemo v molitvi z Jezusom, ki je potil krvavi pot na OLJSKI GORI.

Veliki petek
Navajeni smo gledati veliki petek kot dan žalovanja. Ne smemo pa spregledati, 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. 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 SVETO OBHAJILO (s tistim Svetim Rešnjim Telesom, ki je bilo posvečeno že na 
Veliki četrtek).
Po končanem opravilu nesemo monštranco s Svetim 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 smrti.
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Velika sobota
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.
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 poznati, če ga hočemo razumeti, 
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: KRISTU-
SOVA LUČ. Vsi odgovorimo: BOGU HVALA. Pri prvem vzkliku si ob velikonočni sveči (simbolu 
vstalega Kristusa) prižge svojo svečo duhovnik, pri drugem ministranti 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 zgo-
dovine.

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 tiho 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 Binkošti. S tem simbolično pokažemo, da vsi zakramenti 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 je 
tudi pri nas).

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
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.
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ŠMARNIČNA POBOŽNOST V NAŠI ŽUPNIJI
Od ponedeljka do sobote bodo Šmarnice vsak dan ob 1900. Ob ponedeljkih, sredah 
in petkih bodo v župnijski cerkvi, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah pa pri 
različnih znamenjih in kapelicah:
•	 1. maj ob 1500: kapelica pri Novohišarju v Opalah;
•	 3.	maj	ob	1900:	križ	pri	Majn’ku	na	Dobračevi;
•	 5.	maj	ob	1900:	znamenje	na	Bedrihu;
•	 7.	maj	ob	1900:	križ	pod	Šnitovcem,	nad	Brckom	v	Žirovskem	Vrhu	(Plastuhova	grapa);
•	 8. maj ob 1500: kapelica sv. patra Pija v Žirovskem Vrhu;
•	 10.	maj	ob	1900:	križ	na	Sejmiški	v	Starih	Žireh;
•	 12.	maj	ob	1900:	kapelica	pri	Mačku	na	Dobračevi;
•	 14.	maj	ob	1900:	križ	pri	Bohku	nad	Rakulkom;
•	 15. maj ob 1500: kapelica pri stari šoli v Starih Žireh;
•	 17.	maj	ob	1900:	znamenje	na	Kršinah	v	Goropekah;
•	 19.	maj	ob	1900:	znamenje	pri	Pečelinu	na	Ledinici;
•	 21.	maj	ob	1900:	znamenje	pri	Pečelinu	v	Brekovicah;
•	 22. maj ob 1500: znamenje pri Pelehanu v Mrzlem Vrhu;
•	 23.	maj	ob	1900:	križ	na	Žirku;
•	 24.	maj	ob	1900:	znamenje	v	Skalah	(nad	pokopališčem);
•	 25.	maj	ob	1900:	znamenje	pod	Breznico;
•	 28.	maj	ob	1900:	kapelica	na	Selu;
•	 29. maj ob 1500: znamenje v Brežniku;
•	 31.	maj	ob	1900: kapelica pri Mic’nk v Novi vasi.
Vsak	veroučenec	naj	bi	Šmarnice	obiskal	vsaj	desetkrat;	tiste,	ki	jih	bodo	redno	obiskovali,	pa	
čakajo na koncu lepe nagrade. K Šmarnicam pa lepo povabljeni tudi vsi odrasli župljani!

RAZLAGA LOGOTIPA – MISIJON 2022

Križ na Žirku

Križ predstavlja simbol Jezusovega darovanja za vse ljudi. Sestavljen je iz več posameznih ‘koščkov’ 
raznih odtenkov, ki predstavljajo vsakega od nas, ki se vsakodnevno darujemo (v družini, službi, 
družbi ...). In tako nismo sami - Bog je znami, ko se lahko skupaj z njim darujemo. Srce v sredini 
predstavlja Jezusovo ljubezen do nas, rumena svetloba naokrog pa ‘razsvetljenje’ - da bi nas misijon 
razsvetlil, da bi bili svetloba in pričevalci za druge. Božje Srce je vedno z nami in po Njem postajamo 
pričevalci v svetu.

Župnija Žiri pripravlja OKROGLO MIZO z naslovom 
NISMO SAMI, BOG JE Z NAMI - Moč vere dela čudeže
Gostje:
 igralec, dramatik, režiser in oče GREGOR ČUŠIN
  žena, mama, montessori pedagoginja in koordinatorica 

organizacijskega odbora Pohod za življenje URŠA CANKAR SOARES
  nekdanja odlična biatlonka, štirikratna olimpijka in mama  

TADEJA BRANKOVIČ

Z gosti se bo pogovarjala JANA JENKO.

Kinodvorana Žiri  •  Četrtek, 7. 4. 2022, ob 20. uri

PRISRČNO VABLJENI!

MISIJON 2022              ŽUPNIJA
 ŽI

RI

NIS
MO SAMI              BOG JE Z NAMI


