
DECEMBER 2021
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. MARTINASV. MARTINASV. MARTINA
Glas 

Novorojeni, ostani z nami!
Novorojeni Jezus, ti si Luč, ostani z nami: v trenutkih 
sreče in razočaranj, ob delavnikih in praznikih,  
v družini, med prijatelji ali v šoli; naj ljudje, ki jih 
bomo srečevali, spoznajo, da smo kristjani. Daj, da bomo 
preprosti kot betlehemski pastirji, ki so te obiskali in ti 
odstopili svoj revni hlev. Daj, da bomo spoštovali vsakega 
človeka, posebno tiste, ki so sami še nemočni – to so 
nerojeni otroci. Daj, da bomo vzljubili tvoj evangelij  
in po njem živeli. 

Obilo blagoslova, topline in miru v teh prazničnih dneh 
vam želijo

vaša župnik Andrej in kaplan Anže s sodelavci
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Konec oktobra in v novembru so se od nas 
poslovili:
• Filip Kavčič, Čevljarska ulica;
• Štefan Mlakar, Opale;
• Leopolda Seljak, roj. Podobnik, Jarčja 

Dolina;
• Franc Seljak, Rakulk;
• Vida Križnar, roj. Kopač, Rudniška ulica.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj  
bo Bog vaša tolažba!

V oktobru in novembru so z 
zakramentom svetega krsta postali 
Božji otroci:
• Pia Mrak, Industrijska ulica;
• Mark Oblak, Selo;
• Bor Cankar, Ljubljana;
• Svit Šinkovec, Dolenja vas;
• Aleks Čibej, Pod Žirkom.
Družinam iskreno čestitamo in želimo 
obilo Božjega blagoslova!

Dogodki v decembru
Vse večerne svete maše so ob 1800;
• vsako sredo ob 1700 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• 8. december – ob 1800 sprejem novih ministrantov;
• 9. december – ob 1700 pripravljalno srečanje trikraljevskih kolednikov;
• 9. december – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine;
• 13. december – ob 1830 redna seja ŽPS;
• 16. december – ob 1630 pripravljalno srečanje trikraljevskih kolednikov;
• 16. december – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 18. december – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 19. december – od 1700 do 2000 glavno predbožično spovedovanje (več spovednikov);
• 20. december – ob 2000 uri srečanje Mešane zakonske skupine;
• 23. december – ob 1630 pripravljalno srečanje trikraljevskih kolednikov;
• 23. december – ob 1900 priprava staršev in botrov na krst;
• 26. december – ob 1000 blagoslov vseh predšolskih otrok ter veroučencev od 1. do 5. razreda;
• 26. december – ob 1100 na Pustotniku blagoslov konj;
• 26. december – ob 1200 uri krstna nedelja;
• 27. december – Trikraljevska akcija;
• 29. december – ob 1830 v župnišču srečanje Svetopisemske skupine; 
• 5. januar – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine; 
• 6. januar – ob 1800 pri sveti maši zaključek adventne in trikraljevske akcije;
• 7. januar – dopoldne obisk starejših in bolnih po domovih;
• 8. januar – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ.
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OBISK SVETEGA MIKLAVŽA
Sveti Miklavž bo naše otoke letos obiskal v nedeljo, 5. decembra, pri sveti maši ob 1000. 
Vsi morate izpolnjevati pogoj PCT (s seboj morate imeti tudi osebni dokument).

ADVENTNA AKCIJA
Otroci bodo pri verouku dobili Adventne koledarje, s katerimi se po družinah vsak dan 
adventa pripravljate na božični praznik.
Otroci naj izdelajo hranilnike ter vanje ves čas adventa darujejo denar za revne otroke 
po svetu. To naj bo njihova odpoved. Hranilnike bodo prinesli v cerkev na praznik 
Gospodovega razglašenja, 6. decembra, ob 1800.

TRIKRALJEVSKA AKCIJA
Tisti otroci, ki boste sodelovali pri trikraljevski akciji, imate obvezne priprave naslednje 
dni:
• 9. december ob 1700,
• 16. december ob 1630,
• 23. december ob 1630.
Trikraljevska akcija v naši župniji bo potekala v ponedeljek, 27. decembra. Začeli jo 
bomo z blagoslovom ob 800. Vaše domove bodo obiskali trikraljevski koledniki, ki vam 
bodo prinesli blagoslov Novorojenega Kralja in voščilo ob praznikih. Denar, ki jim ga 
boste darovali, je namenjen za pomoč ljudem v misijonskih deželah. Odprimo vrata 
svojih domov in src za potrebe revnih!
Če še kdo želi obisk kolednikov na domu, naj čim prej sporoči v župnijsko pisarno.
Oblika trikraljevske akcije bo odvisna od aktualnih navodil ob epidemiji!

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA – NAJLEPŠA PRIPRAVA NA BOŽIČ
Od 16. do 23. decembra bo v naši župnijski cerkvi potekala božična devetdnevnica, s 
katero se bomo duhovno pripravili na praznik Jezusovega rojstva. Devetdnevnica bo 
vsak dan ob 1800, v nedeljo pa ob 1000. Veroučenci morajo devetdnevnico obiskati vsaj 
štirikrat (namesto rednega verouka), najbolj pridne pa čaka na koncu tudi nagrada.
Program devetdnevnice bo primeren za vse družinske člane, zato lepo povabljene cele 
družine. Vsi udeleženci morate izpolnjevati pogoj PCT. Za veroučence od 12. leta sta-
rosti in za dijake velja kot pogoj PCT samotestiranje v šoli.

MARIJA ROMARICA
Letos v času božične devetdnevnice zaradi epidemije ne bo tega običaja. Vabimo pa vse 
družine, da prvi dan devetdnevnice prinesete k sveti maši svojo podobo Marije, ki jo 
bomo blagoslovili in boste ob njej lahko molili in se pripravljali na praznik Gospodo-
vega rojstva.
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Sestava novega Župnijskega pastoralnega sveta:

• župnik in kaplan po službi;
• Izidor Čelik, predstavnik ključarjev;
• Barbara Oblak, predstavnica katehetov;
• Peter Petrovčič, predstavnik pevcev;
• Boris Novak, predstavnik zakoncev;
• Matjaž Oblak, predstavnik društva ŠmaR;
• Jakob Praznik, predstavnik mladih;
• Lea Kos, predstavnica skavtov;

izvoljeni člani: 
• Tomaž Žakelj,
• Mojca Stanovnik,
• Marijan Jereb,
• Marica Žakelj,
• Jože Jesenko,

• Mirko Cankar,
• Cilka Čibej,
• Franci Trček,
• Irma Čadež,
• Jože Stanonik,

• Anica Kumer,
• Simon Strel,
• Andreja Žakelj in
• Luka Frigelj.

Hvala vsem članom, ki ste sprejeli nalogo službe v ŽPS za naslednjih 5 let.

BOŽIČNI PRAZNIKI V NAŠI ŽUPNIJI
• 24. decembra bo ob 2000 v župnijski cerkvi sveta maša svetega večera. Osrednja 

slovesna polnočna sveta maša bo ob 2400 v župnijski cerkvi.

• Na Božič bosta slovesni sveti maši ob 830 in 1000. Pri vseh prazničnih svetih mašah 
bo običajni »ofer« za našo župnijsko cerkev. Za vsak vaš iskren dar Bog povrni! 

• Božični praznik praznujemo kar osem dni, do 1. januarja, zato ste v teh dneh 
povabljeni v čim večjem številu k svetim mašam.

• 26. decembra bodo svete maše ob 700, 830 in 1000. Ob 1100 bo tradicionalni 
blagoslov konj na Pustotniku. 

• 26. decembra bo pri sveti maši ob 1000 blagoslov vseh predšolskih otrok in 
vseh šolarjev do vključno 5. razreda. Še posebej povabljene družine letošnjih 
novokrščencev!

• 26. decembra ob 1100 bo tradicionalni blagoslov konj na Pustotniku.

• 31. decembra se bomo s sveto mašo ob 800 zahvalili za letošnje leto.

• 1. januarja praznujemo praznik Božje Matere Marije. Začnimo novo leto  
z blagoslovom pri sveti maši ob 830.

• 6. januarja, na praznik Gospodovega razglašenja, bosta sveti maši ob 800 in 1800.  
Pri večerni sveti maši bomo zaključili adventno in trikraljevsko akcijo v naši župniji.
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6.12.
PON

1800 KAPELA + Ivanka Robida; + Mira Poljanšek sv. Nikolaj, škof

7.12.
TOR

700 KAPELA + Francka Trček sv. Ambrož, škof in cer. učitelj

1800 DOBR. + Franc Seljak, 30. dan
+ Vinko Kržišnik in starši; + Štefan Kopač

8.12.
SRE

800 + Loščarjevi
+ p. Pavel Košir

BREZMADEŽNO SPOČETJE 
DEVICE MARIJE

1800 + Janez Žakelj; + Marija Strlič
v čast sv. Ani za srečen porod

SPREJEM NOVIH 
MINISTRANTOV

9.12.
ČET

1800 KAPELA + Marica Albreht; + Marica Trček sv. Valerija, mučenka

10.12.
PET

1800 KAPELA + Nikolaj Oblak; + Franc Jereb (Račeva), obl. Loretska Mati Božja

11.12.
SOB

800 KAPELA + Marjan, Alojz in Ivana Peternel 
+ Viktor Frlic

sv. Damaz I., papež

12.12.
NED

700 + Marija Jesenko 3. ADVENTNA NEDELJA 

830 + Kristina Pivk
+ Alojzija Stanonik, 10. obl., in Silvester Trček

1000 + Ahlinovi; za župljane

13.12.
PON

1800 KAPELA + Janez Žakelj; + Ivanka Robida sv. Lucija, devica in mučenka

14.12.
TOR

700 KAPELA po namenu (A) sv. Janez od Križa, duhovnik 
in cerkveni učitelj1800 DOBR. + Marica Trček; + Vida Gregorač

15.12.
SRE

1800 KAPELA + Rudi in Marko Bizovičar
za blagoslov otrok

bl. Antonija, Krizina in 
druge drinske mučenke

16.12.
ČET

1800 + Andrej Žakelj (Goropeke)
+ Anita Burke

sv. Adelajda, kraljica
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

17.12.
PET

1800 + Pavle, obl., in Danica Bogataj
+ Danica in Alojz Demšar (družina Fikaš)

sv. Viviana, opatinja
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

18.12.
SOB

1800 + Marija in Viktor Frlic
+ Ivana in Anton Trček 
+ Filip Kavčič

sv. Vunibald, opat
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

19.12.
NED

700 + Franc Jesenko, roj. dan; za župljane 4. ADVENTNA NEDELJA 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA830 + Viktor Šinkovec (Rovte) 
+ Anton in Marija Mlakar
+ Franc in Frančiška Pivk (Žirovski Vrh 66), obl.

1000 + Marjan Bogataj (Opale) in starši
+ Tončka Andreuzzi

20.12.
PON

1800 + Marica Trček, + duhovnik Matjaž Zupan sv. Dominik, opat
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

21.12.
TOR

1800 + Leopolda Seljak
za blagoslov otrok

sv. Peter Kanizij, duhovnik
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

22.12.
SRE

1800 + Marica Albreht
+ Marija Bogataj (Izgorje)

sv. Hunger, škof
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Mašni nameni
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23.12.
ČET

1800 + Stanislav Burnik; + Štefanija Oblak – za zdravje
+ Logarjevi

sv. Janez Kancij, duhovnik
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

24.12.
PET

2000 + Janez in Alojzija Ravnikar
+ Peter Jesenko, roj. dan

sv. Adam in Eva, prastarša
PRVI SVETI VEČER

25.12.
SOB

2400 za žive in pokojne župljane
+ Janko Zdolšek, Zdolškovi, Solnarjevi in Demšarjevi

BOŽIČ – GOSPODOVO 
ROJSTVO

830 + Marjan Peternel; + Janez Žakelj
+ Franc in Leopolda Božič

1000 + Vinko in Slavka Šubic; za družino in dom

26.12.
NED

700 + Alfonz Zajec in Deklovi
+ Milka Naglič, obl.

SVETA DRUŽINA

830 + Štefana, god, ata Franc ter Drago in Bojan Štremfelj
za župljane

1000 + p. Pavel Košir; + Ivana Košir (Tabor 8), obl.
+ Štefan Mrak, god

BLAGOSLOV OTROK

27.12.
PON

1800 KAPELA + Janez Kavčič, roj. dan
+ Stanko Kogovšek (Sovra)

SV. JANEZ, APOSTOL  
IN EVANGELIST

28.12.
TOR

700 KAPELA + Ernest Peternel, roj. dan
+ Roman Mlinar

SV. NEDOLŽNI OTROCI, 
MUČENCI

29.12.
SRE

1800 KAPELA + Vida Mlinar
+ Robert Bogataj, obl.
+ Anton Kopač, 2. obl.

PETI DAN BOŽIČNE OSMINE 
sv. David, kralj

30.12.
ČET

1800 KAPELA + Janez Žakelj
+ Anita Burke

ŠESTI DAN BOŽIČNE OSMINE 
sv. Feliks I., papež

31.12.
PET

800 v zahvalo za preteklo leto
+ Marica Trček

DRUGI SVETI VEČER
sv. Silvester, papež

1.1.
SOB

830 za blagoslov novega leta
+ Marjan Peternel

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI
novo leto – dan miru

2.1.
NED

700 + Nuša in Marija Strlič ter Franc Jesenko 2. NEDELJA PO BOŽIČU 

830 za župljane

1000 + Majda Jesenko, roj. Trček, obl.

3.1.
PON

1800 KAPELA + Ivka Beovič, obl., in Angela Pagon, obl.
+ p. Pavel Košir

Presveto Jezusovo ime

4.1.
TOR

700 KAPELA za Alpino sv. Elizabeta Seton, redovnica

1800 DOBR. + Ciril Eniko

5.1.
SRE

1800 KAPELA + Matevž Pečelin, 3. obl.
+ Marica Trček

TRETJI SVETI VEČER;
sv. Emilijana, devica

6.1.
ČET

800 v zahvalo in čast Materi Božji GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE 
KRALJI

1800 + starši Košir (Tabor)
+ družini Polanc in Kavčič (Kamškovi)

ZAKLJUČEK ADVENTNE IN 
TRIKRALJEVSKE AKCIJE

7.1.
PET

1800 KAPELA + Francka in vsi Cigale
+ Venceslav Cankar ter starši in brat Cankar

sv. Rajmund Penjafortski, 
duhovnik
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8.1.
SOB

800 KAPELA + Ignac Možina, obl., ter Klavdija in Barbara Čurič
za nove duhovne poklice

sv. Severin Noriški, opat

9.1.
NED

700 + Gabrijel Vegelj; + Jakob Dolinar, obl. JEZUSOV KRST

830 + starši in brat Kogovšek (Izgorje)
+ Marjanca, Viljem in Peter Kogovšek, obl., ter 
Kogovškovi in Kavčičevi (Ledinica)

1000 + Franc Kristan (Maksima Sedeja)
za župljane

Odložim svoje oblačilo in vržem kamen
December je poln bogoslužnega dogajanja: od adventa preko Božiča, Svete Družine vse do sv. 
Silvestra in praznika Marije, Božje Matere na prvi dan novega leta. Vmes pa je praznik, ki tja 
na prvi pogled nekako ne spada: takoj za božičnim praznikom, 26. decembra, praznujemo god 
svetega Štefana, ki mu pravimo tudi Stephanus protomartyr oziroma »prvi mučenec« ali še bolje 
»zgled, načrt mučenca«.

Štefan je bil poseben možakar. V veri v Gospoda Jezusa je delal čudeže – znamenja, s čimer 
je seveda nase nakopal enako obsodbo, kot je doletela Gospoda Jezusa: zaradi nevoščljivosti so 
ga verski voditelji sklenili odstraniti s tega sveta.

To pa ni edina podobnost. Zanimivo je na primer, da Štefan kakor Jezus (po navadi tistega 
časa) umre izven mesta; tudi nanj se spravi naščuvana množica. Tudi Štefan kakor Jezus ob 
umiranju pogleda v nebo; in, kar je najbolj pomembno, kakor Jezus tudi Štefan ob svoji smrti 
ne samo odpusti, ampak tudi moli za svoje krvnike.

V evangeliju pa je tudi stavek, ki nekako ne sodi tja. Potem, ko sodrga pobesni in opravi »sodbo  
v imenu ljudstva«, kakor se je nepravičnemu pobijanju reklo še v prejšnjem stoletju, izvemo, da 
so »priče odložile svoja oblačila k nogam mladeniča, ki se je imenoval Savel« (Apd 7,58).

Zunanja oblačila so bila težka in tesna, zunaj pa seveda vroče. Smiselno jih je bilo sleči, da so 
lažje izvršili Štefanovo smrt. Ta oblačila so bila tudi dragocena, zato na primer slepi Bartimaj 
svojo vero v Jezusa pokaže tako, da odvrže plašč (Mr 10,50); Jezus pa v govoru na gori da primer 
plašča (in ne tunike, ki je bila spodnje oblačilo), ki naj ga damo tistemu, ki bi se mu sicer radi 
maščevali (Mr 5,40). Kako so morale te besede takrat zveneti noro: ja, plašč je bil celo bogastvo. 
Pravzaprav je bilo le nekaj desetletij nazaj tudi pri nas tako!

Še več razlogov za to dejanje je: ko so Judje nekoga kamnali, kar je bila njihova stalna oblika 
smrtne kazni, so takega reveža slekli do pasu. S kamni so namreč merili v prsi. To pa seveda 
pomeni – oprostite nazornosti –, da je bilo vse krvavo. Odložiti svoj plašč je bilo treba torej tudi 
zaradi neke vrste bontona in skrbi za osebno higieno in urejenost.

Skratka, pomembno je bilo, da je plašče nekdo pazil. Nekaj podobnega delamo tudi mi, ko na 
plaži koga pustimo pri naših stvareh in jih ne pustimo na voljo morebitnim tatovom.

Če vse povedano prenesemo v naš čas, se povezave pletejo kar same od sebe. Posebej naš čas, 
čas epidemije, je čas velike razdeljenosti naroda zaradi cepljenja, ukrepov, mask in podobnega. 
Kar je novo, je to, da se koljemo ne le na dva dela v narodu, ampak to že začenja deliti tudi kato-
liško občestvo ter celo prijatelje in družine. Družbena omrežja so polna zmerjanja, obmetavanja 
in marsikatera beseda boli bolj, kot bi bolel kamen.

Zato nas zgodba o svetem Štefanu, ki ga je sodrga besno pobila in se na to tudi primerno pri-
pravila, sprašuje, kdaj smo mi tisti, ki odvržemo plašč in vržemo kamen. Pa naj bo to v družini, v 
službi, v cerkvi ali kjerkoli drugje. Če je namreč Gospod iz Savla, ki je Štefanov umor odobraval, 
uspel narediti Pavla, ki je postal Gospodov apostol, lahko to stori tudi z vsakim od nas.

Gabriel
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Železna jubilanta
Že vrsto let je na zahvalno nedeljo v naši župniji poleg zahvale za darove tudi zahvala vseh 
zakonskih jubilantov. Na ta zahvalni dan je sveto mašo daroval stolni župnik g. Roman Starc ob 
somaševanju domačih župnikov. Zahvale za podarjen zakrament svetega zakona se je udeležilo 
približno 25 parov. 

Najvišji jubilej v naši župniji sta obhajala Nada in Viki Žakelj. Letos praznujeta že 65-oblet-
nico skupno prehojene poti, torej slavita železno poroko. Žal pa se ponovne potrditve in bla-
goslova v cerkvi nista mogla udeležiti zaradi Vikijeve oslabelosti. Naslednji dan sem jima nesla 
vrtnico, ki so jo za jubilej prejeli zakonci ob blagoslovu. Nada mi je vsa vesela odprla vrata, me 
takoj povabila v hišo in z navdušenjem sprejela vrtnico. Povedala je, da sta se z možem vedno 
z veseljem odzvala povabilu v cerkev, letos pa žal nista mogla priti. Povabila me je v dnevno, da 
bi pozdravila Vikija, a je spal. Dogovorili sva se za drugi dan popoldne, a je bilo zdravstveno 
stanje podobno.

Povedala mi je, da sta oba domačina. Viki se je rodil pri Šemonu na Dobračevi, Nada pa 
v Stari vasi pri Močniku. Po končani osnovni šoli sta se zaposlila v Alpini, kjer sta delala do 
upokojitve. Viki je delal v skladišču in nabavljal material po usnjarnah širom Slovenije, Nada 
pa v šivalnici. 

Zanimivo je, da sta enako stara, le dva dni razlike je v rojstnih datumih. Z ženo sta postala 
par v času Vikijevega šolanja v industrijski šoli. Viki je namreč večkrat prišel na obisk k sošolcu 
Milanu, Nadinemu bratu. Kadar ga je kdo vprašal, kje sta se z ženo spoznala, je vedno v hecu 
odgovoril, da že pri krstu, bila sta namreč krščena na isti dan. Poročila sta se leta 1956, in sicer 
na sv. Nežo, tako bosta kmalu praznovala 66 let poroke. Isto leto se jima je rodila hčerka Irena. 
Do letos sta se vsako leto za obletnico poroke, torej na sv. Nežo, odpeljala na Brezje k sv. maši. 
Za zlato poroko pa sta povabila tudi vse bližnje. Spoznala sem, da v njunem zakonu vlada prava 
harmonija, kot je potrebna pri glasbi.

Najprej sta živela pri Nadi doma, leta 1969 pa sta se preselila v svojo hišo na Triglavski ulici.
Vikija najbolj zaznamuje Pihalna godba Žiri, saj je njen član že od otroštva, torej od leta 

1948. Veliko desetletij je na božični večer za uvod v polnočno mašo zaigral Sveto noč. Žena se 
spominja, da si za ta nastop ni smel sposoditi trobente pihalne godbe. Z očetom sta zato kupila 
svojo, zelo kvalitetno, sedaj je last vnuka Gašperja. Kasneje pa je na raznih cerkvenih slavjih za-
čel igrati cel orkester Pihalne godbe (na velikonočno jutro, ob prazniku sv. Ane, SRT …), za kar 
ima največ zaslug prav Viki. Veliko let je bil srce in duša Pihalne godbe. Učil je mlade talente, 
skrbel za organizacijo nastopov, za instrumente, za kurjavo itd. Ves prosti čas je vložil vanjo. 
Žena Nada mu je vedno stala ob strani, ni se jezila, ker je ves prosti čas posvetil godbi in petju. 
Dolga leta je bil namreč tudi član pevskega zbora Alpina in cerkvenega MePZ Anton Jobst. Pel 
je tudi na novi maši našega rojaka p. Pavla Koširja. Nada je povedala, da se je pater Pavel skupaj 
s Stankom Bukovcem spotoma večkrat ustavil pri njih doma, ko sta se peljala v Žirovski Vrh. 
Stanko je bil namreč z Vikijem skupaj pri vojakih. Ob vsakem srečanju so prepevali cerkvene 
in narodne pesmi.

Sta zelo vesela in srčna človeka. Vsakega prijazno in z nasmehom pozdravita ter vsem po-
lepšata dan. Mogoče ju je Vikijeva nemoč še bolj zbližala, saj je žena vedno ob njem, dvakrat 
dnevno tudi hčerka z možem in občasno vnuk. 

Tako kot vsako leto bo Nada tudi letos postavila jaslice, blagoslovila in pokadila dom, Sveto 
noč pa bo poslušala le po radiu ali TV. Slavljencema čestitamo za jubilej in želimo, da bi novo-
rojeno Dete prineslo v njun dom veliko zdravja, blagoslova, notranjega miru in da bi še naprej 
med njima vladala harmonija in se prenašala tudi na druge. 
Prisrčna zahvala za prepevanje in neštetokrat zaigrano Sveto noč in Bog Vaju živi!

Anica Kumer


