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

Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.

Naklada: 600 izvodov.

Župnijska pisarna je odprta:
• vsak ponedeljek od 1600 do 1730;
• vsak četrtek od 1000 do 1200;
• ob cerkvenih in državnih 

praznikih je pisarna zaprta;
• v juniju, juliju in avgustu je 

pisarna odprta le po svetih 
mašah.

E-pošta: 
andrej.jemec@rkc.si

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

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

Tel.:  
040 395 979 (župnik Andrej Jemec)

Kontakti duhovnikov  
po bolnišnicah:

Bolniška župnija UKC Ljubljana:  
041 613 378  
(p. Vladimir Rufin Predikaka)

Bolnišnica Jesenice:  
040 228 826 
(msgr. Jože Hauptman)

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

SV. MARTINASV. MARTINA
Glas 

Središče človeštva 
Božič je le droben delček v tisočletni zgodovini 
človeštva. In vendar je njeno središče.

Dragi bratje in sestre!

Ko boste v letošnji sveti noči zbrani ob jaslicah 
podoživljali Božji dotik človeka, vam želim, da 
bi vas mir te noči napolnjeval vse leto 2023 in 
bi vedno zajemali milost iz središčnega dogodka 
človeške zgodovine.

Globoko praznovanje božičnih skrivnosti vam želi 

vaš župnik Andrej s sodelavci
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V novembru so z zakramentom 
svetega krsta postali Božji otroci:
•	 Cene	Eniko,	Dobračevska	ulica;
•	 Oskar	Kos,	Dobračevska	ulica;
•	 Ina	Albreht,	Žirovski	Vrh;
•	 Lučka	Tavčar,	Bedrih;
•	 Nika	Peternel,	Jarčja	Dolina.
Družinam iskreno čestitamo in 
želimo obilo Božjega blagoslova!

V novembru so se od nas poslovili:
•	 Marta	Ušeničnik,	roj.	Bevk,	Partizanska	cesta;
•	 Ivan	Špik,	Loška	cesta;
•	 Marija	Novak,	roj.	Loštrk,	Dražgoška	ulica;
•	 Joža	Uršič,	roj.	Gantar,	Župančičeva	ulica;
•	 Dušan	Podobnik,	Tavčarjeva	ulica;
•	 Anton	Oblak,	Tavčarjeva	ulica;
•	 Jože	Oblak,	Selo;
•	 Viktor	Žakelj,	Loška	cesta.
Domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog vaša tolažba!

Dogodki v decembru
Vse večerne svete maše so ob 1800;
• vsako sredo ob 1700 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• vsak četrtek od 2030 do 2130 adoracija (tiho češčenje) Najsvetejšega v kapeli;
• 4. december – ob 900 skavtska maša in miklavževanje za skavte;
• 6. december – ob 1000 sveta maša v domu starejših Senecura, nato obisk svetega 

Miklavža;
• 7. december – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
• 8. december – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine;
• 8. december – ob 2030, vodena Adoracija "Srečanje s Pričevalcem";
• 9. december – ob 1700 v župnišču priprava trikraljevskih kolednikov;
• 10. december – ob 900 obvezne ministrantske vaje za vse ministrante;
• 11. december – ob 900 slovesen sprejem novih ministrantov;
• 11. december – ob 1000 v galeriji v zvoniku otvoritev razstave jaslic  

kiparke Mihaele Žakelj Ogrin (društvo ŠmaR);
• 11. december – ob 1800 redna seja ŽPS;
• 12. december – ob 1830 v župnišču srečanje Svetopisemske skupine;
• 15. december – ob 1900 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;
• 15. december – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 16. december – ob 1700 v župnišču priprava trikraljevskih kolednikov;
• 17. december – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 18. december – pri obeh svetih maša sprejem Luči miru iz Betlehema;
• 18. december – ob 1130 krstna nedelja;
• 18. december – od 1700 do 2000 osrednje božično spovedovanje (več spovednikov);
• 19. december – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 23. december – ob 1700 v župnišču priprava trikraljevskih kolednikov;
• 26. december – ob 1000 božična sveta maša v domu starejših Senecura;
• 26. december – ob 1130 v Pustotniku blagoslov konj;
• 30. december – ob 1800 v župnijski cerkvi blagoslov otrok.
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Možnost za sveto spoved je vsako nedeljo med 630 in 650 in vsak 1. petek  
pol ure pred sveto mašo.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA
Sveti	Miklavž	bo	letos	naše	otroke	obiskal	v	ponedeljek,	5.	decembra,	 
po sveti maši ob 1800	v	naši	župnijski	cerkvi.	Dobrodošli!

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.	januarja,	ob	1800.

TRIKRALJEVSKA AKCIJA
Tisti	otroci,	ki	boste	sodelovali	pri	trikraljevski	 
akciji, imate obvezne priprave naslednje dni:
• 9. decembra ob 1700;
• 16. decembra ob 1700;
• 23. decembra ob 1700.
Trikraljevska	akcija	v	naši	župniji	bo	potekala	v	ponedeljek,	2.	januarja	2023.	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.

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.
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Mašni nameni
5.12.
PON

1800 + Ana Novak (Račeva 6)
+ Rado Jurca in Franc Mlinar
+ Marjan Tolar (sosedje) in Darko Tolar

sv. Sava, puščavnik

6.12.
TOR

700 kapela za srečno zadnjo uro sv. Miklavž, škof

7.12.
SRE

1800 kapela + mama Pavla in Tatjana Dolenc; + Franc Štukl
za blagoslov otrok in mladine

sv. Ambrož, škof in 
cerkveni učitelj

8.12.
ČET

800 DOBR. za zdravo pamet BREZMADEŽNO 
SPOČETJE DEVICE 
MARIJE

1800 + Marija Strlič; + Franc Oblak in Katarina, obl.
v čast Svetemu Duhu; + Viktor Žakelj, 7. dan

9.12.
PET

1800 kapela + Stanislav Burnik; + Jakob in Maksa Dolinar, obl. sv. Valerija, mučenka

10.12.
SOB

800 kapela + Marica Trček; + Marjan Peternel
+ Franc Ušeničnik, 1. obl. 
+ starši Stanovnik in Stanonik

Loretska Mati Božja

11.12.
NED

700 + Franc Jereb; + Marija Jesenko (Stržine), obl. 3. ADVENTNA NEDELJA
SPREJEM NOVIH 
MINISTRANTOV

900 + mama Ana in vsi Brckovi (Žirovski Vrh)
+ Ana Kavčič (Žirovski Vrh), obl.
v čast sv. Krištofu za srečno vožnjo; za župljane

12.12.
PON

1800 kapela + Nikolaj Oblak, obl.; + Marko in Rudi Bizovičar
v zahvalo za 18 let in v priprošnjo sv. Luciji

sv. Finian, opat

13.12.
TOR

700 kapela po namenu (A) sv. Lucija, devica in 
mučenka

14.12.
SRE

1800 kapela + Joža Uršič, 30. dan; + Amalija Zorjan, obl.
+ Stanko Likar, obl.; za uspešno operacijo

sv. Janez od Križa, 
duhovnik in cerkveni 
učitelj

15.12.
ČET

1800 DOBR. + Frančiška Grošelj
po namenu (M)

bl. Krizina in Antonija 
ter druge drinske 
mučenke

16.12.
PET

1800 + Tončka Andreuzzi, obl.
+ starši Dolenc-Košir

sv. Adelajda, kraljica
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

17.12.
SOB

1800 za varno vožnjo (M)
v dober namen

sv. Vivijana, opatinja
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

18.12.
NED

700 + Filip Kavčič; + Franc in Janez Otrin
+ Franc Jesenko

4. ADVENTNA NEDELJA
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

900 + Marjan Bogataj in starši (Opale)
+ Andrej Žakelj, obl., in Marija Žakelj
za vse pozabljene duše v vicah; za župljane

19.12.
PON

1800 + Janez Potočnik, obl.;
+ Jože, obl., in Ivanka Mlinar (Žirovski Vrh)

sv. Urban Veliki., papež
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

20.12.
TOR

1800 za razumevanje v družini
za zdravje (VP)

sv. Dominik, opat
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

21.12.
SRE

1800 za zdravje in srečo v družini
v zahvalo za 70 let življenja in za zdravje

sv. Peter Kanizij, duhovnik
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
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22.12.
ČET

1800 + Ivanka Naglič in Matejka Gruden, obl.
+ Tončka Kolednik

sv. Hunger, škof
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

23.12.
PET

1800 + Marija Bogataj (Izgorje), obl.
+ Marjan, Ivana in Alojz Peternel

sv. Janez Kancij, duhovnik
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

24.12.
SOB

2000 + Janez Žakelj
za duhovnike

PRVI SVETI VEČER
sv. Adam in Eva, prastarša

25.12.
NED

000 za žive in pokojne župljane
+ Peter Jesenko, roj. dan; + Bojan Benedičič, obl.

BOŽIČ – GOSPODOVO 
ROJSTVO

700 + Miha in Jože Seljak ter vsi Mežnarjevi
900 + Ivana Košir (Tabor 8), obl.

+ Milan Močnik, obl.; + Vinko in Slavka Šubic
26.12.
PON

800 + Ema Pivk, obl.; + Štefana Pintar
+ Marica Albreht; + mama Rozalija in sin Janez
+ Alfonz Zajec in Deklovi

SV. ŠTEFAN, DIAKON IN 
PRVI MUČENEC
dan samostojnosti

27.12.
TOR

900 kapela za žive in pokojne člane ŠmaR
+ Stanko Kogovšek (Sovra); + Janez Žakelj

SV. JANEZ, APOSTOL IN 
EVANGELIST

28.12.
SRE

1800 kapela + Ernest Peternel, roj. dan; + Roman Mlinar, obl.
+ Anton Kopač, obl.;
za pokojne sorodnike in dobrotnike po namenu

SV. NEDOLŽNI OTROCI, 
MUČENCI

29.12.
ČET

1800 DOBR. + Vida Mlinar, obl.; + Robert Bogataj PETI DAN BOŽIČNE 
OSMINE

30.12.
PET

1800 kapela + Ivka Beovič, obl.
+ Angela Pagon, obl.

SVETA DRUŽINA
BLAGOSLOV OTROK

31.12.
SOB

800 v zahvalo za preteklo leto DRUGI SVETI VEČER
sv. Silvester, papež

1.1.
NED

700 v zahvalo (Č) MARIJA, SVETA BOŽJA 
MATI
novo leto – dan miru

900 + Marica Trček; za župljane

2.1.
PON

1800 kapela + Ivanka Naglič, obl.
+ Majda Jesenko, roj. Trček, obl.

sv. Bazilij Veliki, škof in 
cerkveni učitelj

3.1.
TOR

700 kapela za Alpino Presveto Jezusovo ime

4.1.
SRE

1800 kapela + Marjan Tolar (sosedje) in Darko Tolar sv. Elizabeta Seton, 
redovnica

5.1.
ČET

1800 DOBR. + Matevž Pečelin, obl.
v spomin na drage pokojne

TRETJI SVETI VEČER
sv. Milena, devica

6.1.
PET

800 + Janez in Mirko Košir (Tabor 8), obl. GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE – 
SVETI TRIJE KRALJI

1800 + Stanislav Jurca, obl.; + Francka in vsi Cigale

7.1.
SOB

800 kapela + Marjan Peternel; + Majda Frlic, obl.
+ Cilka in Jože Mlinar ter Burnikovi

sv. Rajmund Penjafortski, 
duhovnik

8.1.
NED

700 + Venceslav Cankar in vsi Cankarjevi
+ Franc in Marija Bogataj; + Marija Justin, obl.
+ Franc Jesenko ter Marija in Nuša Strlič

JEZUSOV KRST

900 za župljane
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ODREŠENJE
Hej,	 dragi	 faran	 župnije	 Žiri!	 Se	 zavedaš,	 da	 bo	 božič	
že čez dober mesec? Kajne, kako hitro beži čas. Koliko 
imamo	dela!	Sestanki,	služba,	otroci,	nakupi	…	A	ja,	pa	
še	 žena	 oziroma	mož!	Vsi	 nekaj	 hočejo	 in	 »letajo«	 na-
okrog.	No,	tisti,	ki	že	uživate	pokojnino,	 imate	več	časa.	
Ali	 pa	 tudi	 ne?!	Pravzaprav	 po	 svoje	 vsi	 hitimo.	Priha-
ja	praznik	Kristusovega	rojstva.	Pred	njim	pa	 je	adventni	čas,	ki	 traja	štiri	 tedne.	 
Simbolizira	ga	vijolična	barva,	ki	predstavlja	pričakovanje,	prihod	nečesa	velikega.	
Simbolizira	 ga	 venček,	 ki	 je	 znamenje	 večnosti.	Zeleni	 venček	 večnega	 življenja.	
Luč,	ki	že	sveti	skozi	temo,	bo	iz	tedna	v	teden	močnejša.	Pišem	o	tem,	ker	želim	
tebi,	da,	prav	tebi,	da	ne	zamudiš	priložnosti	odrešenja.	Da	odrešenja	ne	zamenjaš	

MARIJA ROMARICA
V	času	božične	devetdnevnice	bo	po	naši	župniji	poromalo	več	Marijinih	podob.	 
V	cerkvi	bodo	seznami,	na	katere	boste	vpisali	svojo	družino	za	obisk	Marije.
Prvi	dan	bodo	vse	Marijine	podobe	krenile	iz	župnijske	cerkve,	kjer	
bo	tudi	blagoslov.	Marijo	vrnete	naslednji	dan	k	devetdnevnici	in	jo	
po	devetdnevnici	tudi	vzamete.	Prav	tako	se	vse	Marijine	podobe	
vrnejo	nazaj	v	župnijsko	cerkev	k	sveti	maši	23. decembra.	
Ne	bodimo	podobni	Betlehemčanom,	ki	niso	nudili	prenočišča	Božji	
Materi,	ampak	z	veseljem	odprimo	vrata	svojih	domov.
K	srečanju	z	Marijo	povabite	tudi	svoje	sorodnike,	sosede	in	prijatelje.

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

slovesna polnočna sveta maša pa ob 2400 v župnijski cerkvi.
• Na Božič bosta slovesni sveti maši ob 700 in 900. Pri vseh prazničnih svetih mašah bo 

običajen »ofer« za našo župnijsko cerkev. Za vsak vaš iskren dar Bog povrni! 
• Božični praznik praznujemo kar osem dni, do 1. januarja, zato v teh dneh povabljeni  

v čim večjem številu k svetim mašam.
• 26. decembra bo v župnijski cerkvi sveta maša ob 800, v domu starejših Senecura pa ob 

1000. Ob 1130 bo tradicionalni blagoslov konj na Pustotniku. 
• 30. decembra bo pri sveti maši ob 1800 blagoslov vseh predšolskih otrok in vseh šolarjev 

do vključno 5. razreda. Še posebej povabljene družine letošnjih novokrščencev!
• 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 

svetih mašah ob 700 ali 900.
• 6. januarja, na praznik Gospodovega razglašenja, bosta sveti maši ob 800 in 1800.  

Pri večerni sveti maši bomo zaključili adventno in trikraljevsko akcijo.
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s	kuhanim	vinom,	klobasicami,	 lučkami,	norimi	nakupi,	 tekanjem	po	novoletnih	
zabavah	itd.	Vse	to	je	lahko	mašilo,	tvoj	beg	pred	nečim	resnejšim.	Kaj	je	odrešenje?	
Vladimir	Truhlar	v	slovitem	Leksikonu	duhovnosti	uči:	»Na	splošno	pomeni	be-
seda	odrešenje	dokončen	izhod	iz	stanja,	ki	ga	je	človek	občutil	kot	težo,	tlačenje,	
zatiranje,	ječo,	a	hkrati	kot	zlo,	ki	se	je	človeku	zdelo,	da	se	ga	z	lastnimi	silami	ne	
more	otresti,	za	zlo	socialne	narave,	za	boleče	meje	‒	ječe	biološke	in	duhovne	na-
rave,	za	živ	občutek,	kot	da	človeška	eksistenca	nima	smisla,	za	vklenjenost	v	krivdi	
pred	Absolutnim,	Bogom	itd.«	Kako	torej	človek	čuti	in	pojmuje	odrešenje,	je	od-
visno	od	tega,	kako	čuti	in	pojmuje	zlo,	ki	ga	utesnjuje.	Če	nimaš	živega	občutka	
potlačenosti,	če	zla	ne	zaznavaš,	tudi	po	odrešenju	ne	hrepeniš.	
Razsežnost	zaznanega	zla	je	povezana	z	razsežnostjo	hrepenenja	po	odrešenju.	Če	je	
zlo,	da	kadim,	bom	rešen,	ko	se	bom	odvadil	kajenja.	Če	pa	je	zame	prva	teža	in	naj-
večje	zlo	to,	da	sem	v	srcu	nestanoviten,	sam	izvor	slabega	in	povrhu	še	umrljiv,	bom	
iskal	celostno	in	dokončno	odrešenje;	iskal	ga	bom	zunaj	sebe,	v	Presežnem,	v	Bogu.
Če	danes	na	ulici	vprašaš	mimoidoče,	ali	iščejo	odrešenje	in	ali	hočejo	biti	odrešeni,	
se	ti	bodo	smejali.	Odrešenje	je	za	večino	ljudi	zastarela	beseda,	ki	diši	po	zakristiji	
in	župnikih.	Toda	obenem	bodo	 isti	 ljudje	v	 svojem	vsakdanjem	življenju	mislili	
in	počenjali	 (dobre	ali	 slabe)	 stvari,	ki	 so	močno	podobne	verskim	odrešenjskim	
vzorcem.	Sprehodimo	se	s	tem	v	zvezi	po	današnji	pop	kulturi	in	politiki,	kako	je	
odrešenje	 in	hrepenenje	po	odrešenju	mogoče	parafrazirati,	kako	manipulirati	 in	
kako	zlorabiti.	No,	zgoraj	sem	omenil,	kako	to	lahko	zlorabimo.	Z	zapravljanjem,	
uživanjem,	pretiranim	delom,	nenehnim	»letanjem«	sem	ter	tja	itd.
Jezus	nam	ponuja	še	eno	rešitev.	Je	veliko	bolj	zanesljiva,	preizkušena,	trdna	in	učin-
kovita.	Vsekakor	pa	 je	dejansko	tisto	odrešenje,	po	katerem	vsi	hrepenimo.	Jezus	
nam	ponuja	sebe.	Prihaja,	da	bi	nas	odrešil.	Zato	je	adventni	čas	priložnost,	da	se	
obrnemo	vase	in	premislimo	o	svojem	življenju.	Česa	se	želimo	znebiti	v	sebi?
Bodimo	odrešeni	kristjani.	To,	da	srečaš	človeka,	ki	je	ves	»lahek«	in	božji,	te	pre-
vzame.	To	je	odrešeni	človek.	To	je	kristjan,	ki	se	je	v	adventu	pripravljal	na	Jezusov	
prihod	in	na	rojstvo	Odrešenika	v	svojem	srcu.	Hudič	je	iz	adventnega	časa	in	bo-
žiča	namenoma	naredil	tako	komercialno	dogajanje«	samo	z	enim	namenom:	da	bi	
zamudili	priložnost,	ko	Gospod	prihaja	v	naša	srca.

Martin Golob

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Kmalu	bo	napočil	čas,	ko	bomo	v	soju	prazničnih	luči,	v	toplini	doma	in	drobnih	
pozornostih	prijateljev	pričakali	Luč. 
Skavti	smo	še	posebej	hvaležni,	ker	nas	že	nekaj	dni	pred	Njegovim	prihodom	po-
zdravi majhna, a vsako leto zgovornejša, Luč miru iz Betlehema. 
“Vstani in sveti!”	je	geslo	letošnje	poslanice,	ki	nas	nagovarja,	da	tudi	z	majhnimi	
dejanji	dobrote	v	vsakodnevnem	življenju	drug	drugemu	prižigamo	luč.



Plamen	Luči	miru	že	vrsto	let	prižigajo	v	Betlehemu,	
v	votlini	Jezusovega	rojstva,	od	koder	ga	ponesejo	po	
svetu.	 Slovenske	 skavtinje	 in	 skavti	 gremo	 ponj	 na	
Dunaj,	 potem	pa	 v	 različnih	 krajih	 po	 Sloveniji	 or-
ganiziramo	sprejeme	po	skavtskih	ognjiščih.	Od	tam	
plamen	pripotuje	tudi	v	našo	župnijo,	potekajo	pa	tudi	
protokolarni	 sprejemi	 v	 državnih	 ustanovah.	Nosilci	
Luči	miru	 iz	Betlehema	 so	 tisti	 zavzeti	 skavti,	 ki	 se	
preko	leta	posebej	izkažejo	in	si	prislužijo	to	čast.	
Žirovski	skavti	bomo	letos	plamen	prevzeli	na	ognji
ščnem	sprejemu	v	Preddvoru	in	ga	teden	pred	boži-
čem	prinesli	med	vas.	Ponesli	ga	bomo	tudi	na	občino,	
v vrtec, v dom starejših občanov in v zdravstveni dom.

Sprejem	 LMB	 v	 Žireh	 bo	
v nedeljo, 18. 12. 2022,	 pri	 obeh	 svetih	mašah.	Po	maši	
boste plamen lahko prižgali zadaj v cerkvi, nato pa bo tam 
na voljo še do sobote, 24. decembra, do 1500.
Luč	miru	 iz	 Betlehema	 pa	 ima	 tudi	 dobrodelni	 namen.	
Zbrana	sredstva	bodo	letos	namenjena	Skladu	Svete	Luci-
je,	pomoči	družinam	v	stiski	v	Sloveniji	in	podpori	šolanja	
otrok	v	Liberiji,	kjer	kot	misijonarka	deluje	Sabina	Kern.	
Hvala	za	vsak	vaš	dar	in	bodimo	še	posebej	v	adventnem	
in	božičnem	času	drug	drugemu	luč!

Žirovski skavti

Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, 
bolezni, nesreče, osamljenost ...  
Kaj pa ti? Se bojiš? Živiš, kakor da 
se nič ni zgodilo? 
Seveda, težko nam je, ko vidimo, kaj 
vse se dogaja in se nam zdi, da ne 
moremo nič. 
Pa vendar je že iskra dovolj, da 
vname ogenj, in kaplja dovolj, da 
ga pogasi. Zbudi se! Božič je! Naj ti 
ne bo vseeno za temo v svetu. Ni ti 
treba spremeniti vsega, naredi eno 
dobro delo, pospravi sobo, skuhaj 
komu kavo, spusti avto predse. Ko 
boš premaknil sebe, boš obrnil svet. 
Zaneti iskro, naj v tebi zasije Luč. 
Vstani in sveti!


