
sv. Martina
G L A S

Bližina
14. februarja goduje sve� Valen�n, zavetnik zaljubljenih, 

mladine in popotnikov. Številni mladi po vsem svetu si na ta 

dan pošiljajo ljubezenska pisma. To je le eden od načinov 

izkazovanja medsebojne naklonjenos� in bližine.

V času epidemije smo sicer pri osebnih s�kih omejeni, a si 

zahvaljujoč moderni tehnologiji lahko tudi virtualno izmen-

jamo sporočila ali pa se pokličemo, in tako ostanemo pove-

zani drug z drugim.

V naših medsebojnih odnosih pa nam je lahko v pomoč tudi 

Cerkev. Številne duhovne vaje, mladinske skupine in razna 

srečanja z Božjo pomočjo krepijo ter zbližujejo naše medse-

bojne vezi ali pa jih na novo ustvarjajo. Ob letošnjem pra-

zniku svetega Valen�na se tako lahko poleg ljubezenskih pi-

sem zatečemo tudi k priprošnji tega svetnika, da bomo našli 

primernega sopotnika skozi življenje. 

FEBRUAR  2021

Jakob Praznik

24  UR
ČEŠČENJE
SVETEGA

REŠNJEGA
TELESA

Češčenje bomo začeli 
s sveto mašo 

00v torek, 16. februarja, ob 18
in zaključili s sveto mašo

na pepelnico,
0017. februarja, ob 18 .

Češčenje bomo prekinili
00 00med 21  in 6  zjutraj. 

Na voljo bo razpored, kamor 
se boste vpisali za posamezne 
ure. Naenkrat so lahko v kapeli 

pred Jezusom največ tri 
družine oz. posamezniki.

Naj bo to čas milosti in 
blagoslova za našo župnijo in 

za vsakega posameznika!

Letos bo ob začetku postnega 
časa nekoliko okrnjeno 

češčenje Svetega Rešnjega 
Telesa zaradi prepovedi 
gibanja ponoči in zaradi 

ukrepov ob epidemiji.



AKTUALNO

Dar, ki je v tebi!

2

Ob besedi darovanje se v vsakem izmed nas 
lahko sproži veliko asociacij. Predvsem gre za 
darovanje in obdarovanje ob rojstnih dne-
vih, godovih, različnih drugih praznovanjih 
ali pa zgolj ob obisku. Kaj pa darovani čas za 
nekoga? Seveda, tudi to je darovanje in je 
včasih veliko več vredno kot pa darovanje 
zgolj materialnih stvari. 

Malokdo ob besedi darovanje pomisli na 
največje darovanje, na daritev vseh daritev, 
na sveto mašo. Za tem darovanjem stoji naša 
odpoved, saj darujemo Bogu vse svoje misli, 
skrbi, težave, trpljenje, mu prinašamo svoje 
življenje, mu zmoremo darova� nekaj, kar bi 
njega moglo zanima� in ga veseli�. Takšno 
darovanje bi bilo v resnici lepo, saj bi izražalo 
skrivnostno velikodušnost vseh in vsakega 
izmed nas. Potrudi� bi se namreč morali, da 
bi to uresničili pri vsaki naši maši, da bi dose-
gli dobro, zvrhano, potlačeno, prekipevajočo 
mero, če naj povzamemo Jezusove besede iz 
evangelija. Tedaj bi darovanje z molitvami, ki 
ga spremljajo in razlagajo, resnično dobilo 
�s� pomen, ki ga mora ime� pri sve� maši. 
Toda na tako darovanje se je potrebno dobro 
pripravi�, da ne pridemo praznih rok, ampak 
prav zares darujemo Gospodu ves svoj trud, 
svoje žrtve in darove, ki smo jih storili v za-
dnjem dnevu ali preteklem tednu in se bodo 
mogli po pravici spremeni� oziroma bodo 
mogli po pravici predstavlja� kruh in vino kot 

znamenja našega darovanja. In ravno to se 
bo spremenilo v telo in kri našega Gospoda. 
A prava daritev za Boga smo mi sami, ki se 
mu darujemo zato, da se mu posve�mo, mu 
vedno popolneje služimo ter mu tako doka-
zujemo spoštovanje in ljubezen, ki ju ču�mo 
do njega. Brez globokega hotenja in razpolo-
ženja nima namreč zunanje dejanje ne po-
mena ne vrednos�; bi� more celo laž. Pa 
vendar seobčutja, ki jih doživljamo, iz dneva 
v dan spreminjajo, tako da se more zgodi�, 
da prinašamo Bogu samo občutek svoje 
popolne revščine, ki je tako velika, da se 
izročamo v roke njegovega usmiljenja. Ali pa 
zavest svojih grehov in podlos�, odkrito-
srčno kesanje nad svojimi grehi s ponižno 
prošnjo, da nam jih Bog odpus� in nam da 
potrebne moči, da bi mu bolje služili ali pa 
smo morda bolj prevze� od Božje veličine, 
njegove svetos� ali njegove mogočnos� in 
ču�mo, da mu moramo izrazi� svoje češčen-
je in svojo hvalo. Ali pa smo prevze� od nje-
gove dobrote in skrbi za nas in prihajamo za-
to k njemu s srcem, polnim hvaležnos�. Od 
tod pa nam postane jasno, da Bog ne potre-
buje daritve, marveč jo potrebujemo mi lju-
dje. Tako smo lahko prepričani, da lahko veli-
čino in lepoto, ki nam jo Bog razkriva in po-
darja v evharis�ji, najdemo samo, če smo za 
Kristusovo daritev, za daritev evharis�je in 
daritev Cerkve hvaležni Bogu, kot daritev da-
rujemo Cerkev samo. To je namreč daritev 
kristjanov, ́ mnogi eno telo v Kristusu´. Vse to 
in še več pa nas lahko preveva v vsakdanu in 
se utegne spreminja� pod vplivom različnih 
dogodkov, ki se nam pripe�jo, predvsem pa 
pod vplivom milos�.
Darovanje v pravem pomenu besede zato 
pomeni darova� �sto, kar je popolnoma 
naše, pa naj bo to naš čas, naši talen�, naše 
skrbi in težave ali kaj tretjega. Le s tako 
zavestjo lahko postajamo dar drug drugemu, 
predvsem pa Njemu, po čigar milos� smo 
prejeli dar življenja in vse, kar smo in kar 
imamo.

kaplan Anže



Ko se bliža letošnji postni čas, se spomnim na 
marec preteklega leta, ko se je kar naenkrat 
povsem spremenilo moje in vaše življenje. 
Mali virus je dosegel svoje in postal krojitelj 
naše usode in prihodnos�. Kar spomnimo se, 
da smo bili čez noč odrezani od vsakodnev-
nih opravil, ru�n in razvad. Ali ni bil to res 
post, ki bi si ga moral privošči� vsako leto, ko 
zaslišim na pepelnično sredo: »Spreobrni se 
in veruj evangeliju!«
Tako znamo tarna� in bi� nepotrpežljivi, ko 
naše življenje ne gre v �sto smer, ki sem si jo 
sam (dos�krat sebično) zastavil. V spomla-
danskem valu koronakrize, ko sem ostal pov-
sem sam »ujet« v našem župnišču, sem si za-
čel postavlja� vprašanja, kaj Bog od mene in 
mojih župljanov pričakuje. Ali je bilo zares 
potrebno, da nam je to pokazal mali virus? 
Ali se nismo dolžni tega vpraša� vsak postni 
čas oziroma vsak dan? Saj menda nisem po 
slučaju prebivalec Zemlje, ampak me je na 
naš planet in trenutno v Žiri postavil Gospod 
sam, in to z določenim poslanstvom. Ali se 
tega zavedamo?

In tako je bilo potrebno odi� k virom. Po-
trebno se je bilo v življenju ustavi�, da lahko 
pogledam, kje trenutno sem na življenjski 
po�. Ali sem tam, kjer me Gospod v tem živ-
ljenju pričakuje? Ali je moj odnos do soljudi 
res takšen, kot bi si želel, da je odnos so-
človeka do mene? Kje je v mojem življenju 
Bog, ki mi je podaril življenje in vsak dan 
skrbi zame? Kaj zares potrebujem za kako-
vostno in vredno življenje? Kje so se izgubile 
vse moje vrednote? Zakaj sem kar naenkrat v 
središču JAZ in ne TI? To je �s� vsakoletni po-

stni čas, ki ga Gospod pričakuje od mene in ki 
je zame najbolj zdravilen.
In odgovor na vsa ta vprašanja, ki se mi za-
stavljajo? Potrebno se je vrni� k Božjim in 
človeškim koreninam. Nič nisem prikrajšan, 
če odpadejo vse mogoče razvade, mašila živ-
ljenja, vse mogoče dejavnos�, ki me utru-
jajo, nenehno tekanje od ene do druge de-
javnos� (da morda le ne bom slučajno kaj v 
življenju zamudil). Potrebno je naj� s�k z 
Bogom, kjer si bom napolnil življenjske ba-
terije (molitev in zakramen�) ter doživljal 
iskreno srečo ob povsem preprostem odno-
su do sočloveka (iskrenem, ko ga lahko po-
gledaš naravnost v oči).
Mislim, da smo razumeli, da nam Gospod 
hoče pokaza�, kako pomembno je življenje 
družine, kako pomembno je, da imam čas za 
drugega. Upam, da smo izkoris�li čas, ki ga je 
ob tej epidemiji mnogo več, za graditev is-
krenih odnosov med nami. Vsak je lahko na 
lastni koži obču�l, katere so pomembne 
stvari v življenju in katere tudi v prihodnos� 
ne bodo več potrebne.
Zelo sem bil vesel, ko sem od svojih župljanov 
dobival odmeve na to krizo. »A veste župnik, 
sedaj šele vidim, kako pomembni so zakra-
men� v mojem življenju! Sedaj vidim, kaj nam 
Bog pošilja v pomoč v našem življenju.« Kar 
nekaj ljudi je v tem času spoznalo, kako po-
memben je živ s�k z Jezusom v zakramen�h. 
Upam, da se je mnogo takega dogajalo v naših 
dušah. Tudi v tem postnem času, ki ga zače-
njamo, Jezus želi, da poglobimo živ odnos z 
njim preko zakramentov. Duhovnika sva v nje-
govem imenu pripravljena na srečanje z vami 
v dobri spovedi, pri svetem obhajilu in v živo 
pri sve� maši. Papež Frančišek pravi: »Vstani-
mo z naših kavčev in pojdimo Kristusu napro-
�!« Vzemimo ta poziv zares in ne ostanimo 
»kavčkristjani«, temveč se potrudimo za živ in 
iskren odnos z Bogom.
Želim vam blagoslovljen postni čas, ki vam 
bo prinesel živ in iskren odnos z Bogom in so-
človekom!

3 AKTUALNO

župnik Andrej

„Koronski“ post



»Spreobrni se in veruj evangeliju!« so bese-
de duhovnika, ki jih zmoli nad nami, ko nas 
na pepelnično sredo po glavi posuje s pepe-
lom. Ali nas pepeljenje kaj zdrami? Ali v nas 
prebudi zavedanje, da smo na tem svetu le 
za nekaj časa, naša prava domovina pa je v 
nebesih? Da smo prah in se v prah povrne-
mo?
Morda je še prezgodaj, saj je to šele prvi dan 
postnega časa. Ampak to ni le molitev, vzklik 
za pepelnično sredo, ampak nas Jezus prav 
vsak dan vabi, da se obrnemo od sebe in 
svoje moči povzdignemo k njemu, ga sprej-
memo in mu sledimo. Postni čas nas še po-
sebej vabi, da z molitvijo, postom in dobrimi 
deli bolj zares stopimo na pot spreobrnjenja 
in se zavemo, česa se bomo veselili na 
velikonočno jutro.
Ko sem letos razmišljala, 
kakšen bo naš družinski 
post, mi je pod roko prišla 
zanimiva zloženka – kocka, 
ki je bila pred časom ob-
javljena v reviji Mavrica. 
Sestavila sem jo in na njej 
je vse, kar potrebujemo za 
dobro pripravo na veliko 
noč. Vsak dan jo bomo me-
tali in vsak od nas bo lahko 
zadel eno od naslednjih 
nalog:

Molitev: zmolim očenaš in zdravamarijo in 
dodam namen.
Veliko je ljudi, ki prosijo za molitev. Lepo je, 
da si v postnem času vzamemo več časa za 
molitev, ki je pogovor z Bogom. S prijatelji, ki 
jih imamo radi, veliko časa preživimo s tele-
fonom. Koliko časa pa porabimo, ko nas kliče 
Jezus?

Dobro delo: naredim dobro delo.
Ali se spomnite občutka, ko je nekdo name-
sto vas kaj naredil? Ali pa ste pomagali komu 
kaj naredi�? S tem drugemu sporočam, da 
sem ga opazila, da sem opazila njegovo po-

trebo. Dobro delo je tudi pozornost, nasme-
šek, prijazna beseda, prijazen pogled.

Nasmeh: vsakomur, ki ga danes srečam, po-
darim lep nasmeh.
Nasmeh dela čudeže. Kristjani smo veseli lju-
dje, in razlog našega veselja je Jezus. Povej-
mo to vsem okrog nas z nasmehom.

Čas za:  vzamem si čas za skupen obrok.
Lepo je, ko se zberemo skupaj pri mizi. Pri mi-
zi si delimo hrano in življenje, lepe in težke 
trenutke dneva. Pri mizi smo družina. In kjer 
sta dva ali so trije zbrani v Njegovem imenu, 
tam je On sredi med njimi.

Odpuščanje: iz srca odpus�m, če me kdo 
danes prizadene.

Odpuščanje je velik dar. 
Da lahko nekomu odpu-
s�m, je potrebno izkust-
vo, da mi je bilo odpušče-
no. V vsej ponižnos� stopi 
do brata, sestre in ga prosi 
odpuščanja, če si kaj naro-
be storil. Tudi Jezus je na 
križu umrl za naše odre-
šenje in mi v zakramentu 
svete spovedi vedno zno-
va daje moč, da vstanem 
in grem naprej.

Odpoved: danes se odpovem sladkarijam.
Odpoved, askeza je sodobnemu človeku po-
polnoma tuja. Živimo v preobilju in se nam 
zdi, da bo že en dan brez sladkarij prak�čno 
nemogoče prežive�, kaj šele prežive� ob 
kruhu ali vodi. Ampak, če to odpoved osmi-
slimo in se po njej približamo Jezusu in bli-
žnjemu, se splača. 
Tako se bo postna kocka vsak večer vrtela pri 
nas. Kaj pa pri vas? Naj postni čas ne gre mi-
mo nas in nas pus� prazne. Naj bo to čas Bo-
žjih do�kov, nešte�h milos� in globoke pri-
prave na radost velike noči.

4AKTUALNO

Spreobrni se in veruj

Andreja Žakelj



5 OZNANILA

Dogodki v februarju 

Ker se epidemiološko stanje spreminja, so veljavna vsakotedenska oznanila.
Do 28. marca bodo delavniške svete maše v kapeli župnišča (razen praznikov med tednom);

00
Vsako sredo   ob 17    molitvena ura pred Najsvetejšim;

301. februar   ob 18    redakcija Glasa sv. Mar�na;
30

3. februar   ob 20   Mlajša zakonska skupina;
5. februar     tudi ta mesec še ni rednega obiska bolnikov in 
     starejših po domovih (v nujnem primeru pokličite v
      župnišče);

006. februar   ob 18   srečanje oratorijskih animatorjev po zoom-u;
00

    ob 20   zakonska skupina DIŽ;
008. februar  ob 19    redna seja ŽPS po zoom-u;
30

10. februar   ob 20    Četrta zakonska skupina;
0011. februar   ob 20    Starejša zakonska skupina;
00

15. februar   ob 20    Mešana zakonska skupina;
0020. februar   ob 18    SKVO po zoom-u;
30

       ob 20    Najmlajša zakonska skupina;
21. februar   pri vseh sve�h mašah »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;
22.–28. februar    zimske počitnice – ni verouka in mladinskih srečanj.

V januarju so se od nas poslovili

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

Vojko Jurjevčič, Novovaška c.;

Vida Burjek, roj. Pivk, Račeva.

Eva Pivk, roj. Končan, Pod griči;

Ljudmila Podobnik, roj. Ušeničnik, Selo;

je individualna ob predhodnem telefonskem dogovoru z župnikom. Vabimo družine z otro-
ki, da ohranjate osebni s�k z Jezusom preko svetega obhajila. Sveto obhajilo boste lahko 

30 00 30 00  
prejeli vsak ponedeljek od 17  do 18  in petek od 17  do 18 .

00 30 00so ob 7 , 8  in 10  darovane z udeležbo ljudstva (z varnostnimi omejitvami). Prosimo, da pri-
hajate samo popolnoma zdravi, brez bolezenskih znakov ter upoštevate vsa varnostna navo-
dila NIJZ. Za udeležbo se morate vsak ponedeljek vnaprej VSI OBVEZNO PREDHODNO PRI-
JAVITI po telefonu ali elektronski poš� župniku. Tis�, ki ne boste prijavljeni, se svete maše ne 
boste mogli udeleži�.

SVETA SPOVED

KRSTI 

MOŽNOST PREJEMA SVETEGA OBHAJILA

NEDELJSKE SVETE MAŠE

je možna ob nedeljah med sve�mi mašami 
ali pa po telefonskem dogovoru z župnikom.

so zopet možni v družinskem krogu. Po-
trebna je predhodna prijava in dogovor po 
telefonu ali elektronski poš�.
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FEBRUAR 2021

1 

 

PONEDELJEK

 

1800 KAPELA

 

+ Jus�na Derlink, obl., in Pavel Jereb

 

v zahvalo (F)

 

sv. Brigita Irska,

 

opa�nja

 

2

 

TOREK

 

800  

 

 

1800

 

  
+ Marica Albreht

 

v čast MB na Brezjah za uspešno zdravljenje 

 

+ Majda Jesenko, roj. Trček, god

 

+ Marija Demšar, god, in Jože Poljanšek 

 

JEZUSOVO

 

DAROVANJE –
SVEČNICA

 

3

 

SREDA

 

1800 

 

KAPELA

 

+ starši in brat Pivk (Osojnica)

 

+ Stanislav Bogataj ter starši in brata

 

sv. Blaž, škof in

 

mučenec

 

4 

 

ČETRTEK

 

1800  KAPELA

 

+ Vojko Jurjevčič, 30. dan

 

+ starši Seljak, sorodniki in prijatelji

 

+ starši in brat Edi Vidmar

 

sv. Oskar, škof

 

5

 

PETEK

 

1800 KAPELA 

 

+ Vida Burjek, 30. dan

 

+ Marko in Rudi Bizovičar

 

+ Franc Mihelčič

 

sv. Agata, devica in 
mučenka

 

6

 

SOBOTA

 

800

 

KAPELA

 

+ Slavka in Vinko Šubic

 

+ starši Filipič in Lukanovi

 

sv. Pavel in drugi

 

japonski mučenci

 

7

 

NEDELJA

 700

 

 

830

 

 

1000 

 

+ Vrbanicovi ter Breda in Alojz Karner

 

za župljane

 

+ Marija Žakelj (Goropeke), obl.

 

+ Marija Logar, roj. dan

  

+ Mar�na in Franc Grošelj 

 

 

5. NEDELJA MED

 

LETOM

 

8

 

PONEDELJEK

 

1800

 

KAPELA

 
 

+ Marija Bogataj (Brekovice), obl.

 

+ Marija in Vinko Bačnar

 

+ Alojz in Frančiška Pregelj

 sv. Jožefina Bakhita, 
sužnja

 

Prešernov dan

 

9

 

TOREK

 

700 KAPELA

 

1800 DOBRAČ.

 
+ Francka Trček

 

+ starša Milka in Anton Oblak (Dobračevska )

 
sv. Apolonija, devica in 
mučenka

 

10

 

SREDA

 

1800  KAPELA

 

+ Terezija Klemenčič in Šubcovi

 

v čast Materi Božji v zahvalo in za zdravje

 
sv. Sholas�ka, devica 

 

in redovnica

 

11

 

ČETRTEK

 
1800

 

KAPELA

 

+ Marica Albreht

 

+ Vida Pišlar, obl.

 Lurška Ma� Božja –

 

svetovni dan bolnikov

 

12

 

PETEK

 

1800 KAPELA

 
po namenu (K)

 

Da bi znali spreje� Božjo voljo.

 sv. Humbelina,

 

redovnica

 

13
 

SOBOTA

 800  KAPELA

 
 + Terezija Pečelin (Brekovice)

 

za zdravje
 sv. Jordan Saški, 

 

redovnik
 

14
 

NEDEJA
 

700

 

830

 

 

1000
 

+ Stanislav Kranjc; za župljane
 

+ Anton Beovič, obl., in Valen�na Pagon
 

za zdravje v družinah
 

+ Matej Žakelj, obl.
  

6. NEDELJA MED 
 

LETOM
 

15
 

PONEDELJEK
 1800 DOBRAČ.

 

  
+ Stane Jereb, obl.

 

+ Janez Cankar, roj. dan in god
 sv. Klavdij, redovnik

 

16 
TOREK 

1800   KAPELA 
 

+ Kris�na in Pavle Pivk, obl. 

za vse pozabljene duše v vicah 
sv. Julijana Koprska, m uč. 

24-URNO ČAŠČENJE SRT 

17 
SREDA 

1800  

 
+ vsi Otrin 
za nove duhovne poklice 

PEPELNICA – ZAČETEK 
POSTNEGA ČASA 



00
· procesija Svetega Rešnjega Telesa: 3. junij ob 19 ;
· duhovne vaje za prvoobhajance na Bledu: 4.–6. junij;

00
· slovesnost prvega svetega obhajila: 13. junij ob 10 ;
· otroški poletni oratorij: 28. junij–3. julij;
· poletni tabor bobrov: 14.–17. julij;
· poletni tabor skavtske čete: 10.–17. julij;
· poletni tabor volčičev: 12.–7. julij;
· poletni tabor klana: 10.–17. julij;
· dolgo romanje društva ŠmaR: 31. julij–4. avgust;
· nagradne počitnice oratorijskih animatorjev v Portorožu: 23.–26. avgust;
· nagradne počitnice ministrantov v Izoli: 27.–30. avgust;
· župnijsko peš in kolesarsko romanje na Sveto goro: 3.–4. september;
· romanje v Medžugorje: 9.–12. september;
· S�čna mladih: 18. september;
· župnijsko peš in kolesarsko romanje na Brezje: 25. september;

00
· srečanje zakonskih jubilantov: 7. november ob 10 ;
· celodnevno češčenje: 13. november;
· župnijsko žegnanje: 14. november;

00
· srečanje in blagoslov vseh novokrščencev v letu 2021: 26. december ob 10 .

MAŠNI NAMENI7

POMEMBNI DATUMI ZA NAŠO ŽUPNIJO V LETU 2021 POMEMBNI DATUMI ZA NAŠO ŽUPNIJO V LETU 2021

18 ČETRTEK
 

1800 KAPELA 
 

+ Marica Albreht 
+ starši Janez in Francka Vončina

 

sv. Frančišek Regis Clet, 
duhovnik in mučenec

 

19

 
PETEK

 

1800 KAPELA

 
 

V čast Mariji Pomagaj za zdravje in

 razumevanje v družini.

 + Ciril Podobnik in vsi Ušeničnik

 

sv. Konrad iz Piacenze, 
spokornik

 
20

 

SOBOTA

 

800  KAPELA

 
 

+ Janez Čelik

 
za pravo vodstvo Svetemu Duhu

 

sv. Jacinta in Frančišek 
Marto, fa�m. pas�rčka

 
21

 

NEDELJA

 

700

 

 

830

 

1000 

 

+ Marta Čadež, obl.

 

+ Terezija Pivk, obl.

 

+ Anica in Mirko Grošelj, obl.; za župljane

 

+ starši Otrin

 

+ Alojz in Breda Karner 

 

 
 

PRVA POSTNA

 

NEDELJA

 
  

22

 

PONEDELJEK

 

1800 KAPELA

 
 

+ Adolf Peternel st., 3. obl.

 

+ starši Stanonik (Selo)

 

SEDEŽ APOSTOLA

 

PETRA

 

23

 

TOREK

 

700 KAPELA 

 

1800 DOBRAČ.

 

po namenu (A)

 

+ starši in sestri Trček (Selo) 

 

sv. Polikarp, škof in 
mučenec 

 

24

 

SREDA

 

1800

 

KAPELA

 

+ Drago in Bojan Štremfelj, obl.

 

za zdravje in uspešno zdravljenje

 

SVETI MATIJA, APOSTOL

 

25

 

ČETRTEK

 

1800 KAPELA

 
 

+ Jože Jemec, obl.

 

+ Marica Albreht (Julka)

 

sv. Valburga, opa�nja

 

26

 

PETEK

 

1800 KAPELA

 

+ Julka Žakelj

 

za zdravje (FK)

 

sv. Aleksander, škof

 

27

 

SOBOTA

 

800  KAPELA

 

+ Tanja, Bojan in Pepca Žakelj

 

+ Ma�ja Jurca in Jurečevi

 

sv. Baldomir, spokornik

 

28

 

NEDELJA

 

700

  
   

830

 

1000 

  

+ Andrej Petrovčič, obl.

 

+ Marica Albreht

 

za župljane

 

+ Stanko Demšar, 5. obl. 

 

DRUGA POSTNA

 

NEDELJA

 



Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na 
veliko noč. Naj bo to res čas milos�, duhovne poglobitve in dobrih del, ki 
jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornos�:

STROGI POST je na pepelnično sredo (letos 17. februarja) in na veliki 
petek (letos 2. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo 

in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

SAMO ZDRŽEK OD MESNIH JEDI je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od 
mesnih jedi zamenja� s kakšnim drugim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od 
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, 
pogreb …), post in zdržek odpadeta.

8OZNANILA

POSTNA POSTAVA ZA POSTNI ČAS 2021

KRIŽEV POT
V NAŠI

ŽUPNIJI

V postnem času bomo v naši župniji skupaj premišljevali Jezusovo 
00trpljenje ob križevem potu vsak petek ob 18  v kapeli in ob nedeljah ob 

00
18  v župnijski cerkvi.

Upoštevali bomo vsa navodila NIJZ in število dovoljenih posameznikov 

oz. družin v bogoslužnem prostoru. Ob petkih so lahko pri križevem 

potu �s�, ki bodo pri sve� maši, ob nedeljah pa do 30 družin oziroma 

posameznikov.

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 600 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; kaplan Anže Cunk: 040 612 109

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

Vaše darove za vzdrževanje župnije namesto »pušce« lahko oddate v nabiralnik v 

župnijski cerkvi ali nakažete na TRR Župnije Žiri: SI56 0700 0000 0846 221
(pripis: dar za cerkev). Bog vam povrni!

00 45
Ob sredah med 17  in 17  bo 
v kapeli IZPOSTAVLJENO 
NAJSVETEJŠE.
Za udeležbo se morate
predhodno prijavi�.

Župnijska cerkev je za
OSEBNO MOLITEV odprta 

00 00
vsako nedeljo od 11  do 18 .

Od ponedeljka do sobote se 
DELAVNIŠKE SVETE MAŠE 
lahko udeležite le iz �s�h 
družin, ki ste darovali ta dan 
za svete maše (največ 7 iz 
vsake družine).



2. februarja, ko obhajamo Gospodovo daro-
vanje v templju, praznujemo tudi dan Bogu 
posvečenega življenja. Bolj enostavno: na 
svečnico praznujejo redovnice in redovniki. 
Ti so poleg službenega duhovništva in laikov 
poseben stan vernikov, v katerem � verniki -
redovniki izraziteje hodijo za Kristusom. Re-
dovnik ali redovnica se zaobljubi čistos� (od-
poved življenju v družini oziroma poročeno-
s�), uboštvu (nenavezanos� na minljivo) in 
pokorščini predstojnikom. Danes sicer po-
znamo tudi nove, bolj moderne oblike re-
dovniškega in Bogu posvečenega življenja.

Pred kratkim smo se v župnišču, kjer sem po 
dobri volji in zahvaljujoč vašima dušnima pa-
s�rjema smel biva� pretekli mesec, pogo-
varjali o sta�s�ki Cerkve na Slovenskem, ki 
že tako ali tako ni najbolj spodbudna, še naj-
bolj zaskrbljujoča pa se nam je zdela prav na 
področju redovništva, posebej ženskega.
Ob 1020 redovnih in škofijskih duhovnikih 
imamo na Slovenskem 461 redovnic (podat-
ki iz 2019), vem pa tudi, da posebnega prira-
sta redovnice nimajo, z izjemo kontempla-
�vnih redov, torej redov »zaprtega �pa«, kot 
so klarise in karmeličanke. In ta podatek je 
osupljiv: svetno redovništvo izgleda zamira-
joče, �sto radikalno redovništvo, pri kate-
rem se žene in možje popolnoma odpovedo 
»normalnemu« življenju, pa kar nekako us-
peva?

Spoštovanje lastne karizme. To je gotovo en 
razlog, zakaj kontempla�vni redovi prepri-
čajo bolj kot drugi. Namreč, če ni radikalne 
spremembe v življenju, tudi ni radikalne od-
ločitve za Kristusa. Zaradi tega imamo tudi 
škofijski duhovniki vedno bolj prazna seme-
nišča – ker �s�, ki bi jih res lahko nagovorili z 
našo odločitvijo za Kristusa, v našem živ-
ljenju ne vidijo tako velike razlike s svojim 
lastnim življenjem, da bi bili mi kredibilni. 
Da� življenje za bližnjega in ljubi� Boga kakor 
sam sebe: te skrajne in dokončne odločitve 
mnogi nismo sposobni, zato pa tudi naše 
življenje ne nagovarja, kakor bi si mi sami 
želeli.

Drugi razlog, da se kontempla�vni redovi 
obnavljajo, drugi pa ne najbolje, pa je ver-
jetno tudi neke vrste zgodovinska lekcija. 
Struktura stanov se je skozi 2000 let precej 
spremenila, zato je morda do neke mere 
upravičeno reči tudi to, da se je doba re-
dovnikov nekoliko izpela. Včasih so redovniki 
in redovnice delali mnogo tega, za kar danes 
poskrbi država: od skrbi za socialno šibke do 
šol in zdravstvenega sistema. To je bila ka-
rizma marsikaterega redu, in na tak način je 
vsak red družbo nekaj naučil. Ko se družba 
nauči dela� sama, pa je čas za prevetritev ka-
rizme ali pa vznikne kakšna nova. Tako je v 
krščanstvu vedno bilo in nekaj podobnega se 
verjetno trenutno dogaja tudi s poklicem du-
hovnika.

Tretji razlog pa je seveda vsem na očeh: po-
sta� redovnica/redovnik pomeni popol-
noma posve�� svoje življenje Kristusu. Zato 
praviloma naokrog hodijo v habi�h, re-
dovnih oblekah. Ko naslednjič srečamo 
kakšno redovnico/redovnika, se zato ven-
darle vprašajmo: koliko pa je moje življenje – 
čeprav nisem redovnik/redovnica – posve-
čeno Gospodu Jezusu?

9 GLEDATI - V IDETI

Gabriel

Zakaj redovniki in redovnice izginjajo?



10

O sakralni umetnosti

AKTUALNO

„Sakralna umetnost je z dru-
go besedo bogoslužna, ver-
ska. Je v službi bogoslužja. 
Služi češčenju Boga in ne se-
be. Sakralni umetnik naj bi bil 
»svinčnik v božjih rokah«, iz-
praznjen sebe in prosojen za 
Boga. Njegov glavni mo�v 
naj bi bil služenje Bogu in ne-
nehno iskanje Lepote, Resni-
ce in Dobrote.“

Predstavljena dela so iz opusa 
žirovske kiparke in grafičarke 

Mihaele Žakelj Ogrin.

Mihaela Žakelj Ogrin

Družina; pa�nirana žgana glina

„Veseli se ...“; barvni lesorez

Jaslice; 2019, žgana glina

Sonce mojega življenja; žgana glina

Sonce mojega življenja; les

Sveta spoved; žgana glina

„Spomni se me, ko prideš v svoje
kraljestvo“, barvni lesorez

Blagor ubogim v duhu;  barvni lesorez



Gregor Čušin ima na Radiu Ognjišče med te-
dnom razmišljanje o svetniku �stega dne z 
naslovom »S svetnikom na Ti«. 0brazložitev 
je sledeča: Če si z nekom blizu, sta na »�« in si  
imata tudi kaj poveda� in če je �s� drugi 
svetnik, � lahko pove veliko. 
Jaz s svetniki nisem na »�«. Skoraj vse zelo 
svetle/svete osebe, ki sem jih do sedaj v 
življenju osebno poznal, sem vikal. Tako so 
me od malega učili, da se starejše v spošto-
vanju vika. Ko postaneš duhovnik, te začnejo 
drugi, starejši duhovniki zbadat', da jih mo-
raš �kat'. Ne gre tako preprosto. Tudi ko z ne-
katerimi prestopiš na �, ostane še vedno ve-
liko spoštovanje do teh oseb. Še vedno se 
držiš neke pozi�vne distance. Vsekakor pa 
razumem to željo bi� blizu s svetniki …si 
Bi� na »�« s svetnikom nosi v ozadju vpra-
šanje, koliko mi svetniki pomenijo, kako se 
nanje obračam. Kaj pravzaprav pomeni, ko 
molim v nedeljo pri maši v veroizpovedi, da 
verujem v občestvo svetnikov. Lahko je v me-
ni precej protestantskega duha. Pri njih sve-
tniki za vero niso tako  pomembni. Vsak sam 
naj moli k Bogu. Moli naj brez posrednikov, 
brez svetnikov. Svetniki so sicer lep vzor živ-
ljenja, to je pa tudi vse. V Katoliški cerkvi in 
pri pravoslavnih pa so svetniki pomemben 
del vere. Naravno je, da če hočem neki zelo 
pomembni osebi nekaj sporoči�, jo prosi�, 
se ji zahvali�, da pri tem uporabim vse svoje 

povezave, še posebej �ste, ki so si s to po-
membno osebo blizu, ja pa sem z njimi bolj 
na »�«. Ta najbolj pomembna oseba je Bog. 
Svetnikom na nek način govorim: »Glej, »�« 
si mu blizu, si bolj svet od mene, še � mu reci 
kako besedo zame. Tebe bo poslušal.« To je 
vera v občestvo svetnikov. Sam Jezus pravi, 
da Bog ni Bog mrtvih, ampak živih. Svetniki 
pa niso nemi/brez besed pri Njem kot »lipov 
bog«, saj vendar še kako živijo v Bogu.  V teh 
dneh bomo slišali: »Na priprošnjo svetega 
Blaža, škofa in mučenca …« Nič drugega kot 
»priprošnja« je to. Poleg naše prošnje, ki je 
naslovljena na Boga, imam zraven pripeto še 
prošnjo svetega Blaža … Pa bo kdo rekel: Že, 
že – priprošnjo nekako že razumemo. Kaj pa, 
ko nekateri celo čas�jo/slavijo svetnike, na 
primer Marijo. Tako slavljenje vendar pripa-
da samo Bogu. Res je, pa vendar pravi Sveto 
pismo: Kdor slavi svojo mater, zbira zaklad 
(Sir 3,4). Podobno pravi, da je potrebno sla-
vi� očeta. Če že za zemeljske starše tako go-
vori, kako ne bi to držalo za našo skupno 
mater, ki smo jo dobili pod križem, in za naše 
svete brate in sestre v veri, ki so v nebesih. 
Naj si torej bomo s svetniki na »�« ali »vi«, so 
nam prav blizu in nič ne stane, če svoje pro-
šnje v veri pred Bogom okrepimo tudi z nji-
hovimi priprošnjami. 

11 AKTUALNO

Ali sem s svetniki na TI?

Janez Žakelj, župnik v Cerkljah ob Krki



11. februarja, na god Lurške Matere Božje, je 
priložnost, da posve�mo pozornost bolni-
kom, invalidom, slabotnim in osebam, ki jim 
pomagajo, zanje skrbijo in jih spremljajo v 
težkih in negotovih trenutkih.
Ko zbolimo, ni ogrožena le naša telesna celo-
stnost, ampak tudi odnosna, intelektualna, 
čustvena in duhovna razsežnost našega živ-
ljenja. V nas se pojavijo negotovost, strah, 
žalost in skrbi. Ker smo v nemočnem polo-
žaju, izhod ni odvisen le od nas samih, am-
pak tudi od pomoči družine, zdravnikov, 
zdravstvenega osebja, prijateljev in širše 
družbe. Rabimo podporo, pomoč, pozor-
nost, skratka, ljubezen. Ob vsakem bolniku 
stoji tudi družina, ki prav tako trpi in rabi 
bližino in podporo.
Papež Frančišek pravi, da ko zbolimo, rabimo 
POGUM, da ohranimo zaupanje v moč oz-
dravitve; vendar ne pomeni, da vedno uspe-
mo, potreben je boj, ki pa vedno ne pomeni 
zmage.
Drugo, v kar nas sv. oče spodbuja, je POVE-
ZANOST. Ni s�sk, bolezni, težav, nerazume-
vanj …, ki bi nas prestrašile, če ostanemo 
povezani z Bogom, če nismo zapravili pri-
jateljstva, zanemarili odnosov v družini, v 
okolju, kjer živimo in delamo. Pred manj kot 
sto le� se je večina ljudi rodila, vzgojila, 
živela in umrla v eni skupnos�. Prijateljski 
odnosi so se zgradili že v osnovni šoli, in te 
povezave so se ohranile tudi pozneje. Poro-
čali so se zgodaj, imeli veliko otrok, živeli in 
umrli obkroženi z otroki in s sorodniki. Danes 
pa je moderno čim prej zapus�� svojo druži-
no, ker sledimo izobraževalnim in poklicnim 
ciljem. Prijateljstva ne trajajo dolgo, ker sle-
dimo svojim ambicijam. Starši ostajajo sami. 
Ko zbolijo, so odvisni od tuje pomoči in oskr-
be. Izgublja se solidarnost, ki se konkretno 
kaže v skrbi za �ste, ki so krhki v naših dru-
žinah, v našem okolju in rabijo našo podpo-
ro in spremljanje.

Vsi zdravi smo kdaj poklicani, da pomagamo 
nosi� breme šibkejšim in trpečim. Niso ved-
no na prvem mestu besede, ampak toplina, 
spoštovanje, zaupanje in hvaležnost, da smo 
počitek in tolažba za bolne v poslušanju in v 
prisotnos�.

Naj bo naša pozornost in hvaležnost namen-
jena vsem �s�m, ki za bolne skrbijo doma, v 
bolnicah, domovih za ostarele, zavodih, žu-
pnijah. Tudi oni imajo svoje šibkos�, celo bo-
lezni. Tudi ko ni več možnos� zdravi�, poskr-
bijo za dejanja in postopke, ki bodo bolniku 
nudili udobje in olajšanje, svojcem pa to-
lažbo. Iskrena hvala prostovoljcem, ki obi-
skujejo bolne, s čimer nadomes�jo struktur-
ne pomanjkljivos� (razbremenitev domačih, 
osebja v domovih in bolnicah ...) s sprehodi, 
branjem časopisov, pisanjem pisem, sprem-
ljanjem po opravkih ... Podarjajo svojo po-
moč, čas, skrb, tolažbo, bližino; so z njimi so-
čutni.
V projektu Starejšim prijazna občina želimo 
tudi v Žireh ohrani� skupnost, kjer bomo 
znali poskrbe� za ranljive skupine, med njimi 
so tudi starejši in bolni, da se bodo kljub 
svojim pomanjkljivos�m in šibkos�m, poču-
�li spreje� in varni. 

AKTUALNO

Svetovni dan bolnikov in invalidov

Bernarda Lukančič


	1: stran 1
	2: stran 2
	3: stran 3
	4: stran 4
	5: stran 5
	6: stran 6
	7: stran 7
	8: stran 8
	9: stran 9
	10: stran 10
	11: stran 11
	12: stran 12

