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Ars Perennis
V februarju se s posebnim praznikom kulture spominjamo 
smr� največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. 
Lanskega decembra je minilo tudi 100 let od prezgodnje 
smr� našega velikega pisatelja Ivana Cankarja. Dela obeh 
sodijo v samo jedro slovenske Ars Perennis, vekotrajne 
Umetnos�, ki je odsev nadčasnega in nadzemskega. In prav 
Cankar je napisal eno najlepših »definicij« Lepote in 
Umetnos�, ki enako drži danes, kot je v njegovem času: 
»Lepota je kakor Bog. Večna je, neskončna in neobsežna … 
Sije v soncu, luni in zvezdah, diha v zraku, roma z vetrom; 
prodira kamen, živi v rastlini, živali in človeku. Lepota je 
kakor Bog; povsod je in nikjer je ni utelešene, v popolnos� 
izražene, tako da bi hrepenenju in slutnji ne bilo več 
prostora.  Oko je ni videlo, uho je ni slišalo, jezik je ni izrazil, 
roka ne ustvarila. Srce človeka siromaka jo slu� in jo išče, 
slu�lo in iskalo bo na vekomaj. Temu hrepenenju se pravi 
umetnost. Vsaka doba, vsak narod in vsak posamezen 
človek ima svoje posebno, le tej dobi, temu narodu in člo-
veku lastno hrepenenje. Cilj je eden, cest pa je �sočero; 
lepota je ena, glorijo pa poje �sočero jezikov; in spet je 
lepota Bogu podobna; vsak narod in vsak človek ji po svoje 
daje svoje češčenje. Zato je umetnost �sočletna – legijon 
besed, zvokov in oblik za češčenje enega samega nevidne-
ga Boga.«

FEBRUAR  2019

Vili Eržen

V začetku zadostuje romantika, a 
kmalu je potrebno začeti resno de-
lati na odnosu med možem in ženo. 
Nikoli ni prepozno!
Da bi zakoncem pomagali pri gra-
dnji dobrih medsebojnih odnosov, 
jim omogočamo povezovanje v 
zakonske skupine. V njih se sreču-
jejo pari, ki jim ni vseeno, kaj se  
dogaja z njihovimi družinami.

V četrtek,
21. februarja,

ob 19. uri

lepo vabimo v župnišče
pare z 0–10 let

(do največ 15 let)
zakonskega staža!

V skupini je 4–6 parov. 

Dobrodošli!

U STA N AV L JA  S E 

N O V A   Z A K O N S K A 
S K U P I N A

N O V A   Z A K O N S K A 
S K U P I N A
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Ko Bog spregovori
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Hermina Cankar

Ali sploh obstajajo čudeži, ali  vanje 
verjamemo? Kako to, da se čudeži ne doga-
jajo nam?
So vam ta vprašanja znana? Prizna� moram, 
da na velike čudeže največkrat gledam z 
dvomom, hkra� pa popolnoma verjamem v 
majhne vsakdanje čudeže, ko nam preko njih 
Bog želi spregovori�.
Ko sva se lansko leto po�kala po Portugalski 
(peš romanje do Santjaga), sva v mestu Pon-
te de Lima naletela na majhen čudež. 
Mesto je izredno lepo, velja za najstarejše 
mesto na Portugalskem, zato ni čudno, da je 
tam polno turistov. Skoraj v celo� leži na 
desnem bregu reke. Tam nale�š na veliko 
lepih starih stavb, dragih restavracij in hote-
lov. Seveda so tu tudi prelepe stare cerkve, a 
nisva zasledila, da bi bila v njih pod večer 
maša. Da sva kupila suho hrano za naslednji 
dan, sva morala prehodi� cel kilometer iz 
centra. 
Pod večer sva se namenila poiska� primeren 
lokal s toplo hrano. Od celodnevne hoje sva 
bila precej utrujena. Vsepovsod sva naletela 
na restavracije s precej drago ponudbo. 
Midva sva se želela samo dobro najes�, saj 
naju je naslednji dan spet čakala dolga hoja, 
pa nikakor nisva dobila primerne hrane. 

Že precej utrujena sva se odločila, da preho-
diva še eno ozko ulico, potem pa greva do 
reke in čez most na drugi breg, kjer sva imela 
prenočišče. Tam bova pojedla nekaj kruha iz 
nahrbtnika in šla počivat. 
Na koncu ulice sva prišla do manjše cerkve, 
kjer so pravkar začeli s sveto mašo in sva se 
pridružila zbranim vernikom. Po končani 
maši sva takoj za prvim vogalom naletela na 
majhno restavracijo, kjer so nudili prav tako 
hrano, kot sva jo prej dolgo zaman iskala.
Okrepčana tako z duševno kot telesno hrano 
sva se vrnila v alberg. Bog nama je na lep 
način povedal, kako je duševna hrana 
pomembnejša od telesne.
Saj ste tudi vi že naleteli na dogodke, ki jih 
običajno opisujete z: »… k sreči pa je ravno 
takrat …« ali pa: »… po naključju sem …« Kaj 
pa, če vam je v teh primerih spregovoril Bog? 
Veste, da Boga slišimo, moramo gleda� s 
srcem, kot bi rekel Mali princ. 
Vesela sem, da se mi dogajajo mali čudeži, 
saj dvomim, če bi bila sposobna prenes� 
velik čudež. Veste, komur Bog daje veliko, od 
njega veliko tudi pričakuje.
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Andrej Praznik

Ko se razkadi vonj po kadilu in po�hnejo 
božične pesmi, je na koledarju praznik Jezu-
sovega darovanja – svečnica. Na ta dan bere-
mo odlomek o starčku Simeonu, ki je Mariji v 
templju rekel: »Glej, ta je postavljen v padec 
in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, 
ki se mu nasprotuje.« Ob tem se poraja 
vprašanje, ali danes kristjani dovolj vznemi-
rjamo družbo in žanjemo dovolj nasprotova-
nja? Mlačni odzivi okolice so namreč pogo-
sto znak, da je z našo vero nekaj narobe. 
Jezus je med svojim javnim delovanjem ves 
čas vznemirjal. Po eni strani s čudeži, po dru-
gi strani z zahtevnostjo, odkritostjo in mo-
drostjo. Njegove besede v mnogih primerih 
niso nežno božale. Stavkov: »Če te desno oko 
pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe,« »Kdor 
se loči od svoje žene, razen če se zaradi neči-
stovanja, in se oženi z drugo, prešuštvuje,« in 
»Vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv 
pred sodbo,« še danes ni lahko posluša�.
Tudi prvi kristjani so vznemirjali okolico. 
»Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor 
eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, 
kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse 
skupno. Apostoli so z veliko močjo pričevali o 
vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je 
bila nad vsemi,« opisujejo njihovo življenje 
Apostolska dela. Prvi kristjani so bili torej 
medsebojno povezani in nenavezani na 
gmotne dobrine, hkra� pa so z besedo in 
zgledom odločno izpovedovali vero. Z ljudmi 
drugačnega prepričanja so poskušali žive� v 
miru, spoštovali so posvetno oblast, odločno 
pa so nasprotovali razuzdanos� in pokva-
rjenos� in niso hoteli čas�� poganskih bo-
žanstev. Vse to je pogane tako vznemirjalo, 
da so jih sovražili in preganjali.
Z nami je, na splošno gledano, nekoliko 
drugače. Kristjani se danes preveč pogosto 
klanjamo božanstvom potrošništva (Kaj pa je 
drugega nedeljsko nakupovanje?) in po-
hlepa. V javnos� ne govorimo več, kaj je 

greh. Zlu, ki ga poosebljajo splav, spolna iz-
prijenost, krivičnost in lopovščine vseh vrst, 
le še medlo nasprotujemo. V neverni družbi 
se ne upamo ni� pokriža�, kaj šele da bi 
zmolili pred jedjo (čast izjemam!). Po drugi 
strani pa imamo radi verske slovesnos� in 
dejavnos�, ki božajo naše čute. To je naravno 
in razumljivo, vendar ni dovolj. Saj tudi pri 
kosilu ne pojemo samo sladice, ampak še 
prej žgance, zelje in krompir.
Vero torej neradi kažemo takrat, ko bi lahko 
zaradi tega imeli težave, navdušeno pa se 
udejstvujemo tam, kjer take nevarnos� ne 
ču�mo. Tako smo z ozke in strme po�, ki vodi 
v nebesa, skoraj neopazno prestopili na 
udobno in široko pot, masiven lesen križ 
naših prednikov pa smo zamenjali za plas�-
čen nadomestek. 
Ker je naša vera prešibka, ker smo med seboj 
premalo povezani (posameznik si upa manj 
kot množica) in ker smo preveč navezani na 
dobrine tega sveta (Zato je Jezus rekel: „Pro-
daj vse, kar imaš, in hodi za menoj.“), se 
bojimo tvega�. Kristjan, ki ne tvega naspro-
tovanja, pa je neprepričljiv in je le še bleda 
senca samega sebe. 

Po udobni in široki poti
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Izmoljena

Ko človek pade na kolena in začne moli�, ima 
največkrat na us�h prošnjo. Na našega 
Očeta se obračamo z mnogimi željami in 
upamo, da bo molitev uslišana. Nemalokrat 
se sliši, da je bil kakšen čudež izmoljen. 
Velikokrat pa se nam tudi zdi, da nas Bog 
sploh ne sliši. Kako radi pozabljamo, da Bog 
ni avtomat, v katerega vržeš kovanec in ven 
prile� dobrina, ki si jo želimo. Bog pa 
zagotovo točno ve, kaj je za nas v danem 
trenutku najbolj prav. Vem, da je v času 
preizkušnje to težko verje� in zaupa� v Božjo 
modrost, a čez čas, ko pogledamo na 
preizkušnjo z »varne razdalje«, vidimo, da je 
moralo bi� tako in da je bilo prav in dobro. 

Že p�čki čivkajo, da te družina, v kateri 
odraščaš, zaznamuje za vse življenje. Je pa 
tudi res, da se človek z le� spreminja, da 
Sve� Duh deluje in spreminja ne samo naše 
zunanjos�, ampak predvsem notranjost, če 
se mu le odpremo in pus�mo vodi�. (Žal je 
ak�ven tudi hudi duh, ki deluje v drugo 
smer.) V svoji ma�čni družini človek preživi 
nekaj let. Nekateri več, nekateri manj. Pride 
čas, ko moramo iz domačega gnezda odi� 
vsak po svoje. Kakšna bo ta pot »na svoje«, je 
vsaj tako pomembno od �s�h prvih nekaj let. 
Vsako leto se tega bolj zavem, še posebej 
takrat, ko pred nas v cerkvi stopijo zakonski 

jubilan�, ki so poročeni tudi petdeset in več 
let. Z možem oziroma ženo in svojo novo 
družino so skupaj preživeli veliko več kot s 
svojo ma�čno družino. Ni nepomembno, 
kdo je človek, ki mi je najbližji, moja boljša 
polovica. Ko sem bila mlada, se mi je seveda 
zdelo najpomembneje, da mi je bil fant všeč 
po zunanjos�. Vse ostalo se mi je zdelo manj 
pomembno. Z le� prihaja (hvala Bogu) tudi 
ta zrelost, zavedanje, da zunanja lepota 
mine in da je veliko bolj od zunanje 
pomembna notranja lepota. 
Sodobni potrošniški svet nam februarskega 
svetega Valen�na ponuja kot rešitelja 
oziroma �stega, ki nam bo prinesel srečo v 
ljubezni. V začetku so kristjani god tega 
svetnika praznovali s postom v njegovo čast, 
danes pa velik del sveta kupuje darila v obliki 
srčkov, cvetja ter pošilja anonimna pisemca. 
Ali kristjani res ne poznamo drugačnega 
načina? Zmeraj se z veseljem spomnim na 
sošolca s fakultete, ki je vsak večer ob 7. uri 
molil za svoje dekle in ona zanj, da bi si bila 
zvesta ter rastla v veri, upanju in ljubezni. 
Drug drugega sta izmolila in izvolila. Zdaj sta 
srečno poročena že dobrih 20 let. Še bolj ve-
sela sem bila, ko sem spoznala mojega moža 
in mi je povedal, da je vrsto let molil za dobro 
ženo. Upam, da je bila njegova molitev 
uslišana.
Molitev za sozakonca naj se nikoli ne konča. 
Ne naveličajmo se prinaša� drug drugega 
pred Boga. Pred nekaj meseci sem dobila 
pošto, v kateri je bila dragocena 'bančna 
kar�ca'. Na kar�co spominja zgolj oblika,  na 
njej je napisana molitev za moža. Preprosta, 
kratka, zmeraj pri roki. Spominja me, da sva 
drug drugemu dar, da sva del Božjega načrta, 
da naj se nikoli ne nehava trudi� in ostaja� v 
odnosu. 

Andreja Žakelj
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Dogodki v februarju 

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 800 izvodov.

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur.

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

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

Do 31. marca bodo delavniške svete maše v kapeli župnišča (razen praznikov med tednom).

00 Vsako sredo    ob 17  molitvena ura pred Najsvetejšim;
00

3. februar   ob 7   v župnijski cerkvi blagoslov sv. Blaža zoper bolezni v grlu;
304. februar  ob 18  misijonska skupina;
30

   ob 19   redakcija Glasa sv. Mar�na;
306. februar  ob 20   mlajša zakonska skupina;
00

7. februar  ob 20   starejša zakonska skupina;
009. februar  ob 9   ministrantske vaje;

00  ob 19   v župnišču skavtski kulturni večer;
00  ob 20   zakonska skupina DiŽ;
3011. februar   ob 18   redna seja ŽPS;
3013. februar   ob 20   četrta zakonska skupina;
00

15. februar   ob 19   SKVO;
00

   ob 19  srečanje jasličarjev;
00

16. februar   ob 18   prvo srečanje animatorjev v pripravi na poletni oratorij;

17. februar   pri obeh sve�h mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;
00

   ob 9   družinska sveta maša (sodeluje 6. razred);
00

18. februar   ob 20  mešana zakonska skupina;
30

21. februar   ob 18   priprava staršev in botrov na krst otrok;

22. do 24. februar    zimovanja skavtske čete, volčičev in bobrov;
30  24. februar   ob 10 krstna nedelja;

25. februar do 1. marec   zimske počitnice – ni verouka in mladinskih srečanj;
3025. februar   ob 18  svetopisemska skupina;

1. marec   dopoldne  obisk bolnikov in starejših po domovih 

     (g. kaplan bo obiskoval v soboto);
302. marec   ob 20   zakonska skupina DIŽ.

V januarju so se od nas poslovili

Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje
in naj bo Bog vaša tolažba!

 Matevž Pečelin, Brekovice;
Jožefa Mohorič, Loška cesta;
Marjan Šink, Izola;
Marija Jereb, Logaška cesta.

V januarju je z zakramentom
svetega krsta postal Božji otrok

Družini iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Anej Tavčar, Bedrih.
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4 
PONEDELJEK 

1800 + duhovnik Gregor Dolšak 
za mir, zdravje in blagoslov v družini 

sv. Jožef Leoniški, 
misijonar 

5 
TOREK 

700 za nove duhovne poklice 
v zahvalo za srečno zadnjo uro 

sv. Agata, devica in 
mučenka 

6 
SREDA 

1800 + Marija Jereb, 7. dan; + Ivanka Kristan, obl. 

+ Franc Mihelčič; + Slavka Šubic, obl. 
sv. Pavel Miki in drugi 
japonski mučenci 

7 
ČETRTEK 

1800 DOBRAČ.  + Rajko Vehar; + Mar�na in Franc Grošelj sv. Rihard, kralj 

8 
PETEK 

800 + starši Vidmar in brat Edvard 
+ starši Janez in Šte�a Jereb ter brat Peter 
za srečo in zdravje v družini 

sv. Jožefina Bakhita, 
sužnja; kulturni praznik 

9 
SOBOTA 

800 + Terezija Pečelin in starši Podobnik 
za odvrnitev nesreč (Brekovice) 

sv. Apolonija, devica in 
mučenka 

10 
NEDELJA 

700     

 
900       

+ Seljak (Rakulk); + Roza in Ivan Stanovnik 
ter za zdravje; + Frančiška in Alojz Pregelj  
+ Marija in Andrej Žakelj (Goropeke) 
+ Bojan in Drago Štremfelj, obl.; za župljane  

5. NEDELJA MED LETOM  

11 
PONEDELJEK 1800 

+ Tonica Orehek; + Terezija Klemenčič 

+ Vida Pišlar, obl. 
Lurška Ma� Božja 

svetovni dan bolnikov 

12 
TOREK 700 

+ Jože Ključevšek 

v zahvalo Materi Božji za vse dobro 
sv. Feliks, opat 

13 
SREDA 1800 + Anton in Pavlina Oblak; za Božje varstvo sv. Jordan Saški, redovnik 

14 
ČETRTEK 

1800 DOBRAČ.  + Jožefa Mohorič, 30. dan 

+ Ana Seljak (Žirovnica); + Valen�n Pagon 
sv. Valen�n, duhovnik in 
mučenec 

15 
PETEK 1800 

+ Veronika, Lucija in Niki Pivk; po namenu (D) 

+ Alojzija in Stanislav Novak 
sv. Klavdij, redovnik 

16 
SOBOTA 

800 + Ciril Alič 

+ Petra Eniko, obl. 
sv. Julijana Koprska, 
mučenka 

17 
NEDELJA 

700     

 
900       

+ Franc in Doroteja Buh 
+ Pavel in Kris�na Pivk  
+Franc Bogataj, obl.; + Maks Bogataj, obl. 
za župljane 

6. NEDELJA MED LETOM 

18 
PONEDELJEK 

1800   + Marta Čadež, obl. 

+ Klemen Drmota 
sv. Frančišek Regis Clet, 
duhovnik in mučenec 

19 
TOREK 

700  

za blagoslov naše župnije; po namenu (A) sv. Konrad, spokornik 

20 
SREDA 

 

1800   + Franc Kokelj; + Terezija Trček, obl. 

+ Simon Oblak, obl. 
sv. Jacinta in Frančišek, 
fa�mska pas�rčka 



21 
ČETRTEK 

1800  DOBRAČ.  + Ana in Mirko Grošelj, obl. 
+ družine Jezeršek, Kavaš in Sarka 

sv. Peter Damiani, škof in 
cerkveni učitelj 

22 
PETEK 

1800 + Franc Kogovšek, obl.; + Pavla in Franc 
Modrijan; + Andreja Mlakar 

SEDEŽ APOSTOLA PETRA 

23 
SOBOTA 

800 
      

+ Marjan Šink, 30. dan 
+ starši Oblak (Dobračevska 67) 
+ Ma�ja Jurca in Jurečevi 

sv. Polikarp, škof in muč. 

24 
NEDELJA 

700 

    
900  

+ Marija Jereb, 30. dan; + Andrej Petrovčič, 
obl.; + Terezija Pivk, obl.; za župljane  
+ starši Stanonik (Selo); + Marjanca, 
Viljem in Peter Kogovšek (Ledinica), obl. 
+ Stanko Demšar, obl.  

7. NEDELJA MED LETOM 

25 
PONEDELJEK 1800    

+ duh. Simon Lorber; + Matevž Pečelin 
(sosedje) 

sv. Valburga, opa�nja 

26 
TOREK 700       + Francka Trček; za zdravje sv. Aleksander, škof 

27 
SREDA 

1800  + duhovnik Lojze Hostnik;  
+ Prekovi (Izgorje) 

sv. Baldomir, spokornik 

28 
ČETRTEK 

1800   DOBRAČ.  + Kolerjevi; + Franc in Jelka Kopač 
+ Jože Jemec, obl. 

sv. Roman, opat 

1 
PETEK 1800    

+ Janez in Cigale 
za nove duhovne poklice 

sv. Albin, škof 
prvi petek 

2 
SOBOTA 

800       + Ciril Bogataj, obl. 
za blagoslov naše mladine 

sv. Neža Praška, opa�nja 
prva sobota 

3 
NEDELJA 

700      

 
900     

+ Vida in Nada Gregorač; + Julka in Vinko 
Bevk; + Terezija Šubic, obl.  
+ Alojzija Pivk, obl. 
+ Bernarda in Janez Jesenko; za župljane 

8. NEDELJA MED LETOM 

Ko človek obišče bogoslužje v cerkvi, je vedno soočen tudi s tem, da želi 
dobro sliša� vse, kar je povezano s posameznim obredom. Med obredi v 
cerkvi od vseh čutov najbolj uporabljamo sluh. Zato je potrebno kako-
vostno in prostoru prilagojeno ozvočenje. Za uporabnike slušnih aparatov 
pa tudi to ni dovolj, saj so cerkve zelo odmevne, kar močno zmanjšuje 
slišnost in razumljivost. 
V ta namen smo v naši župnijski cerkvi postavili poseben elektroakus�čni 

sistem, ki se mu reče induk�vna zanka. Ta omogoča, da uporabnik slušnega aparata sliši čist 
in jasen zvok neposredno iz mikrofona, brez odmevov in bobnenja.
Kako nastavi� slušni aparat? Prak�čno vsi slušni apara� imajo možnost uporabe induk�vne 
zanke. Starejše različice imajo posebno s�kalo, ki ga je potrebno preklopi� v položaj T ali MT, 
novejši pa se preklapljajo tudi sami, a morajo imeti to možnost nastavljeno v svojih nasta-
vitvah. V vseh primerih je potrebno slušni aparat nastavi� na primerno glasnost.
DA UPORABNIKI NE BOSTE IMELI TEŽAV Z UPORABO TEGA SISTEMA, ENOSTAVNO POKLIČITE 
VAŠEGA DOBAVITELJA SLUŠNEGA APARATA IN VAM BO NATANČNO POJASNIL, KAKO SE TA 
SISTEM VKLOPI NA VAŠEM APARATU!

MAŠNI NAMENI7
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Spoštovani obiskovalci cerkve, uporabniki slušnih aparatov!



8PRIČE(VANJA)

Rodil sem se 1957 atu Janezu in mami Ivanki 
na Studencu v Žireh. Leta 1980 sem se oženil 
s svojo ljubeznijo Jolando in se preselil na 
Selo. Dobila sva hčer Barbaro in življenje je 
ponujalo veliko srečo. 
Na orožnih vajah sem opazil, da moja hoja v 
koloni ni ravna. Težave so se stopnjevale, 
dokler 1982 nisem bil sprejet v bolnico. Tam 
sem bil 92 dni, a še vseeno nisem bil zdrav. 
Ostala je težka hoja. Če sem padel, sem se le 
s težavo pobral. Odpustna diagnoza se je 
glasila: Spas�čna parapareza in dodatek 
Mul�pla skleroza s postavljenim „?“ na 
koncu. Z ženo nisva izgubila upanja in sva se 
odločila za zidavo hiše. Do prve plošče sem 
bil le opazovalec, od tu dalje pa sem se lo�l 
mešalca. Sodelavci so mi vse približali na 
doseg koraka. Če sem padel, so me postavili 
pokonci in delo je šlo naprej. Po zdravniški 
diagnozi, da bolezen ni dedna, se je družina 
po pe�h le�h povečala še za tri hčerke: 
Petro, Lucijo in Ajdo. Na bolezen sem se 
navadil in normalno živel z njo. Imel sem 
podporo v močni ženi in družini. Dekleta so 
hodila v šolo, ni bilo dolgčas. Leta so tekla, 
dekleta so začela odhaja� od doma, rojevali 
so se vnuki in življenje je spet dobivalo lepe 
barve. Za novo leto 2015 pa sem se hudo 
prehladil. Sledili sta dve zaporedni vnetji 
mehurja, pa še vnetje ust in grla. Nisem bil 
več kot prej. Zobovje se mi je omajalo in trije 

so izpadli. Bil sem brez volje, nič me ni zani-
malo, dela sem opuščal ali pozabljal. Prazna 
vreča. Postal sem ves pepelnat in tudi 
shujšan. Žena je poklicala zdravnika in mu 
razložila stanje. Diagnoza je bila osupljiva: 
levkemija. Takoj sem bil sprejet v klinični 
center. Predpisali so mi kemoterapijo. Presa-
dili so mi krvotvorne ma�čne celice (mozeg). 
Darovalka je bila sestra Silvana. Ko so nama z 
Jolando pred tem postopek razložili, sva za-
ču�la veliko olajšanje in upanje. Po kak-
šnem tednu mi je zdravnik povedal, da je 
moje telo sprejelo tujek in da že samo 
obnavlja kri. Za zavriskat! Spet je življenje 
dobilo lepe barve. Čeprav sem bil od 
postopka zdravljenja zelo izmučen, je upanje 
vendarle rodilo sad. Danes mi ni potrebno 
uživa� nobenih tablet, potrebna pa je večja 
skrb za čistočo. 
Zdaj, po treh le�h, ugotavljam, da je bilo 
vredno. Imel sem odlične zdravnike, prijazne 
sestre in možnost zdravljenja. Imel sem 
veliko podporo družine, domačih, prijateljev 
in znancev. 
Stara pregovora še kako držita: »V nesreči 
spoznaš prijatelja.« in »Zdrav človek ima �-
soč želja, bolan le eno.«
To je moja pot, na kateri pa, hvala Bogu, 
nisem bil sam. Hvala vsem, ki ste bili kdaj v 
mislih in molitvi z menoj.  
  

Živeti približno normalno

Zdenko Bekš 



Najprej moramo razjasni� besedo in po-

membno razliko med zakramen� in zakra-

mentali. Brez tega ne moremo dobro razlo-

ži�, kaj pravzaprav je blagoslov. Zapomnimo 

si: zakramental ni zakrament. Razlika je veli-

kanska.

Zakramentov imamo sedem: krst, birma, 

evharis�ja, poroka, posvečenje, maziljenje 

in spoved. Zakramen� so hudo resna stvar in 

najsvetejša dejanja, ki se dogajajo na našem 

svetu. Enostavno povedano: zakramen� so 

do�ki Boga. Pri vsakem takem »do�ku« se 

uporabljajo določene besede in določene 

snovi (kruh, vino, voda), po katerih se nas 

Bog dotakne na čisto poseben način.

Vse ostalo, kar se pobožnega dogaja po naših 

cerkvah, pa so zakramentali: blagoslovi, 

pogrebi, litanije, razne pobožnos�. Ti so, gr-

do rečeno, »ostanki« zakramentov oziroma 

življenja po zakramen�h. Že slu�te, zakaj 

imamo do blagoslovov včasih malo posme-

hljiv odnos? Niso problem blagoslovi in osta-

li zakramentali, ampak naš odnos do zakra-

mentov oziroma »Božjih do�kov«. Vam dam 

nekaj primerov, da boste razumeli.

Krst je začetek vsega. Če živim kot kristjan, 

bodo na krst vezani zakramentali nekaj 

pomembnega za moje življenje: v glavnem 

vse, kar ima opravi� z blagoslovljeno vodo; 

od prihoda v cerkev do blagoslova predme-

tov. Vse to počnemo, da bi se spominjali na-

šega krsta in ga »širili« na ljudi in stvari okrog 

nas.

Krst in sveta maša: če redno vse življenje ho-

dim k maši in iz nje živim, mi bo pomembno, 

da sem cerkveno pokopan. Pogreb je v svo-

jem bistvu samo cerkvena prireditev, pri ka-

teri človeka, ki je bil s Cerkvijo povezan, z 

zakramentalom pogreba pospremimo na 

oni svet. Zakramentov pač ne more več pre-

jema�!

Blažev žegen? Ta je zanimiv: je ena o lepih 

pobožnos�, pri kateri so se ljudje za zadeve 

grla in glasu zatekali k svetemu Blažu. Ker se 

je to spremenilo v avtoma�čno blebetanje 

blagoslova s strani duhovnika in �ho posme-

hljiv pristop vernika k temu blagoslovu, je 

zadeva odmrla. Izgubil se je občutek poveza-

nos� tega zakramentala na zakrament bol-

niškega maziljenja, ki nam podeljuje (ne 

samo smrtno bolnim) telesno, duševno in 

duhovno zdravje.

In tako naprej … če boste malo pomislili, 

boste gotovo našli precej povezav. Za boljše 

razumevanje predlagam branje Katekizma, 

točke 1667–1679. Kupite si že enkrat Kateki-

zem, ker je res krasna knjiga! 

Da povzamemo: Vsak zakramental, na pri-

mer blagoslov, je (1) vedno vezan na zakra-

mente – nanje pripravlja in človeka nanje 

»vrača«, (2) nas navaja na izročanje vsega, 

predvsem pa nas samih, Gospodu Bogu. Člo-

vek, ki misli, da je sam sebi dovolj in da Boga 

ne potrebuje (takih �ho ciničnih in samoza-

dostnih kristjanov ni malo!), bo tudi do za-

kramentalov imel tak odnos. In smo pri 

»Blaževem žegnu«.

Razmislimo malo o teh rečeh! Ko gre za svete 

reči, ni šale, in to smo v zadnjih 50-ih le�h 

dodobra pozabili. Na »Do�ke Boga« gleda-

mo kot na našo pravico in na našo navado, 

zato pa tudi »ne delujejo«.

Pravi kristjan se ponižno postavi pred svo-

jega Boga in se »boji« Njegove svetos�, s 

strahospoštovanjem prejema zakramente in 

se nanje resno pripravlja. Zakramentali pa so 

priprava na zakramente in način življenja iz 

njih.

9 GLEDATI - V IDETI
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Blažev žegen in druge „brezveznosti“



Kot sem že omenjal v prejšnji številki: mladi 
so prihodnost župnije in družbe. Njihova 
navdušenost, predanost, dobrodelnost, že-
lja po spoznavanju in sprejemanju drugih so 
stvari, ki bi jih morali ceni�. Čeprav se mladi 
srečujejo z različnimi ovirami na po� odra-
ščanja, je naloga krščanske skupnos�, da 
hodi z njimi ter jim kaže smer.
Moje poslanstvo v župniji je predvsem delo z 
mladimi. Ob petkih zvečer imamo mlajši 
mladinski verouk, ki ga obiskuje okoli 25 
mladih. Ob sobotah zvečer pa poteka mla-
dinski verouk za starejše mladince. Pri skav-
�h sodelujem kot duhovni asistent pri treh 
vejah oz. skupinah: bobri, četa in klan. Del 
redne mladinske župnijske pastorale, za 
katero skrbi g. župnik, so ministran�, kole-
dniki, birmanski animatorji, otroški pevski 
zbor, oratorij in mnoge druge pobude. V prvi 
polovici meseca januarja smo v župniji gos�li 
dekanijsko srečanje mladih, ki se ga je ude-
ležilo okrog 80 mladih. Pri tem smo odlično 
sodelovali z domačim mladinskim zborom 
pod vodstvom Nuše Zavašnik. Vendar je 
pred nami še kar nekaj izzivov.

Naj omenim tri glavne cilje, ki jih vidim na 
področju mladinske pastorale v župniji. Prvi 
je preureditev spodnje igralnice v župnišču 
v mladinsko sobo, kjer se bodo mladi lahko 
zbirali ob vikendih. Pri tem bomo potrebo-

vali donatorje, ki bi nam podarili smrekov les 
in dve sedežni. Z lesom bomo z mladinci 
obložili strop in stene, da ne bo več odmeva-
lo. Sedežni pa bosta dali domačnost in mo-
žnost skupnega preživljanja časa v pogovo-
ru, družabnih igrah itd. To bi radi storili do 
konca meseca marca 2019.

Drugi cilj je do konca šolskega leta vzposta-
vi� program prostovoljstva za mlade v 
Žireh. Učna pomoč otrokom, delovne akcije, 
obiskovanje ostarelih in prostovoljstvo zno-
traj župnijske skupnos� so nekatere od mo-
žnos� udejstvovanja mladih.
Tretji cilj je večje povezovanje in sodelova-
nje na dekanijski ravni in slovenski ravni s 
�s�mi, ki v Cerkvi delajo z mladimi. V aprilu  
želimo organizira� večer za mlade v Žireh, na 
katerem bo pričeval znani igralec Gregor Ču-
šin in pri tem povabi� čim širši krog mladih. V 
trenutku, ko bomo mladim dali prostor in 
ovredno�li njihove darove, bo naša sku-
pnost za njih postala privlačnejša. Pomem-
bno je, da jim damo vede�, da jih sprejema-
mo in cenimo njihov edinstveni prispevek. 
Hkra� pa je naloga skupnos�, da spremlja 
mlade in jih spodbuja, da je vredno i� naprej 
v življenju. Skupnost jim tudi kaže, kaj je do-
bro in kaj zlo ter kako se bodo lahko razvili v 
zrele osebnos�.
Vlaga� v mlade pomeni vlaga� v priho-
dnost naše župnijske skupnos� in družbe. 
Ključne besede pri delu z mladimi pa so: 
bližina, sprejemanje, smer, proces in meje. 
Zato se ob koncu vprašajmo, kaj lahko sta-
rejši naredimo v tej smeri in kako lahko pri 
tem sodelujemo.
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Naša mladina
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p. Marko Pavlič, DJ



»Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo 

posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, 

načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja 

izvajanje pastoralnega dela v župniji.« 

ŽPS torej ni zakonodajno in tudi ne nadzorno 

telo, ki bi župnika utesnjevalo. Župnik je 

glava tega sveta, ki zna pozorno prisluhni� 

razmišljanju in predlogom svojih župljanov 

in se da tudi o marsičem pouči�, saj je pogled 

na vsakdanji vrvež življenja drugačen izpred 

oltarja, izza ambona in iz župnijske pisarne; 

drugačen iz uradov, delavnic in šol ter zopet 

drugačen iz družinskega ognjišča in še od tu 

imajo starši drugačen pogled na svet od svo-

jih doraščajočih ali že doraslih otrok. In dru-

gačna sta tudi pogled in doživljanje vere pri 

moškem in pri ženskah, da ne govorimo o 

izobražencih, delavcih ali kme�h.

Župnijski pastoralni svet naše župnije šteje 

skupaj z župnikom in kaplanom trinajst čla-

nov. Večina je bila izvoljena na zadnjih vo-

litvah leta 2015. Po funkciji sta vključena en 

ključar in predstavnik gospodarskega sveta. 

Trenutnemu ŽPS-ju mandat traja do leta 

2020. Seje sklicuje župnik in so praviloma 

enkrat na mesec ob ponedeljkih. Vedno se 

začnejo s sveto mašo, ki je srce dneva 

krščanskega življenja. Po maši se dobimo v 

sejni sobi župnišča in začnemo s kratko mo-

litvijo.

Sledi »delo«. Najprej pregled in potrditev 

zapisnika prejšnje seje. Nato analiziramo 

pretekle dogodke, ki so se zgodili v župniji, se 

pogovorimo o prihajajočih in si porazdelimo 

morebitne zadolžitve. Tako se člani pastoral-

nega sveta dogovarjamo o praznovanju za-

kramentov, pripravi raznih srečanj, romanj, 

prireditev ter kako bi spodbujali občestvo h 

globljemu verskemu življenju, s svojim zgle-

dom spodbujali ostale k delovanju v župniji 

in na drugih področjih civilne družbe, 

razmišljamo o aktualnih temah, ki se odpi-

rajo v Cerkvi in družbi. Velika skrb vseh čla-

nov je, kako ljudi navduši� za delo v župniji 

na vseh treh področjih delovanja vsakega 

kristjana: bogoslužje, oznanjevanje in do-

brodelnost. Kdaj pa kdaj zagrizemo tudi v 

kako „kislo jabolko“. Na koncu sledi kratka 

zaključna molitev ter druženje.

Vedno se pokaže, kako je v življenju naše 

župnije vloga župnika ter vsakega vernika 

nenadomestljiva. Vsak od članov ima razli-

čen pogled na dogodke in probleme, s kate-

rimi se srečujemo. Župnik je �s�, ki skrbi za 

pastoralo, gospodarske zadeve in usmerja 

tudi vse ostalo dogajanje znotraj župnije. On 

je �s�, ki vzdržuje s�ke med župnijskimi sku-

pinami in jih spodbuja k bolj zavzetemu delu. 

Seveda pa je zaželjeno, da vsak član župnij-

ske skupnos� prevzame nalogo, ki je skladna 

z njegovimi znanji, sposobnostmi in talen�. 

Zato se mi zdi, da bi morali v župniji k 

sodelovanju pritegni� in povabi� tudi vse 

�ste, ki so sposobni pomaga� ali vodi� dolo-

čene projekte.

Člani ŽPS-ja dobro sodelujemo z župnikom, 

ki je vedno odprt za dialog in skupno iskanje 

najboljših rešitev. Prav tako pa dobro  sode-

lujemo tudi z ostalimi skupinami v župniji.
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Župnijski pastoralni svet

Janez Tratnik



Življenje vsakega kristjana naj bi bilo Bogu 
posvečeno. Pri krstu smo postali Božji otroci. 
Če pogledamo še globlje, smo vsi Božji, saj je 
Jezus za vse trpel in umrl.
V sve� Cerkvi je še posebna skupnost redov-
nic in redovnikov, ki smo se z obljubami 
obvezali žive� po svetem evangeliju. Naš 
dan prošnje in zahvale je svečnica, 2. febru-
arja. Skladno s tem liturgičnim praznikom je 
sv. Janez Pavel  II. od leta 1997 želel, da na ta 
dan po vsej Cerkvi obhajamo poseben dan 
posvečenega življenja.
Ta dan ima trojni namen: najprej hvali� Go-
spoda in se mu zahvaljeva� za dar posveče-
nega življenja; drugi namen je prebudi� po-
znavanje in spoštovanje tega načina življenja 
pred Božjim ljudstvom, tretji namen pa je 
povabi� vse, naj nam sledijo, če morda tudi 
njih Bog kliče. Papež Frančišek nas vedno 
hrabri in spodbuja: »Posvečeno življenje se 
rodi in prerodi iz srečanja z Jezusom, ki je 
ubog, čist in pokoren. Življenje sveta želi 
kopiči� denar, posvečeno življenje pušča 
bogastvo, ki mine, da bi objelo Njega, ki 
ostane. Življenje sveta sledi užitkom in že-
ljam jaza, posvečeno življenje  osvobaja čus-
tva vsakršne navezanos�, da bi mogli po-
polnoma ljubi� Boga in bližnje.« 
Če se malo ozremo v naše redovne skupno-
s�, bomo kmalu opazili, da je tu življenje zelo 
pestro, podobno kot v vsaki družini. Sve� 
Anton je rekel: »Nihče ne more pri� v Božje 
kraljestvo, ne da bi bil skušan. Odvzemi 
skušnjave in nihče ne bo odrešen.« Potem 
pa je dodal: »Nekateri ljudje so svoje telo 
strli z askezo, ker pa niso imeli daru razlo-
čevanja, so se zelo oddaljili od Boga.« 
Navedena izreka očeta meništva nam lahko 
osvetlita razmislek o duhovnem boju in 
razločevanju pravih odločitev. Dostojevski 
lepo pove: »Hudič se bojuje z Bogom v moji 
in tvoji duši.« Odločitev je pri meni.
Priča smo hitremu tempu življenja in vedno 
več nalog nam nalaga skrb za evangelizacijo. 

Ob vsem tem pa je naša , da prva naloga
živimo kot redovniki, da imamo uravnotežen 
čas za osebno in skupno molitev, za bratstvo, 
delo, premišljevanje in duhovno življenje. In 
seveda za apostolat v svetu! Kako vse to us-
kladi�, da se skupnost obnavlja in ohranja?
Že v začetku 90-ih let smo bratje kapucini 
videli potrebo, da se moramo večkrat  sreče-
va� kot bratje. To krepi našo pripadnost in 
iden�teto. Skupaj prihajamo dvakrat mese-
čno: na prvi ponedeljek (duhovna obnova) in 
tretji ponedeljek (izobraževanje). Na prvo 
mesto postavimo bratstvo in skupne stvari, 
ker vemo, da nam to pomaga pri graditvi 
skupnega življenja. Ni vedno lahko, je pa bla-
goslovljeno. Komisija, ki jo je ustanovilo vod-
stvo province, že v začetku pastoralnega leta 
izbere temo in brate, ki bodo sodelovali. 
Tako je pritegnjen širok krog bratov, ki pri-
pravlja duhovne vaje.
Ob tem se veselimo še skupnega izleta po 
veliki noči. Navadno je to dvodnevni obisk 
bratov v sosednjih državah. 

Zaključujem z besedami sv. Frančiška Asiške-
ga: »Vodilo in življenje manjših bratov je 
spolnjevanje svetega evangelija našega Go-
spoda Jezusa Kristusa z življenjem v pokor-
ščini, brez lastnine in v čistos�.« Ne nazadnje 
se vedno zatekamo k Mariji. Ona je �sta, ki 
pozna način, kako je mogoče iz naših 
redovnih skupnos� naredi� družine, ki se 
darujejo najprej med sabo, potem za Cerkev 
in vse potrebe.

AKTUALNO

Blagor čistim v srcu

br. Pavel Anton Košir, kapucin
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