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

Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.

Naklada: 500 izvodov.

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

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

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

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

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

Tel.:  
040 395 979 (župnik Andrej Jemec)

040 612 109 (kaplan Anže Cunk)

Kontakti duhovnikov  
po bolnišnicah:

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

Bolnišnica Jesenice  
064 223 978 (g. Boris Rozman)

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

SV. MARTINASV. MARTINA
Glas 

»Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet …!«
ob našem kulturnem prazniku po navadi premišljujemo o našem 
največjem pesniku Francetu Prešernu. Iz šole nam je vsem dobro 
znano, da je njegova mati Mina želela, da bi postal duhovnik, a 
se je mladi France odločil za študij prava na Dunaju. Nikoli pa 
nihče ni govoril o tem, kakšna je pravzaprav bila njegova vera. V 
njegovem ožjem sorodstvu je bilo kar 6 stricev duhovnikov (trije 
po materini in trije po očetovi strani), zato ni čudno, da je mati 
želela, da bi tudi njen najstarejši sin postal duhovnik. Želja se ji ni 
uresničila. Duhovnik je postal njegov mlajši brat Jurij, ki je deloval 
na avstrijskem Koroškem. France je bil vseskozi zunaj takratnega 
okorelega, nestrpnega, policijsko nadzorovanega javnega življenja. 
Hotel je, da njegovo delo služi prostosti in sreči slehernega, lepši 
usodi slovenskega ljudstva in napredku vsega človeštva. S svojim 
delom je omogočil naše popolno narodno prebujenje, utemeljil naše 
pravice do samostojnega, enakopravnega, kulturnega, socialnega in 
političnega življenja. In pri tem mu je bila v veliko pomoč vera. 
Po besedah njegove sestre Lenke je imel Boga vedno pred očmi, v 
besedi in v vsem vedenju. Redno je hodil k enajsti nedeljski maši 
v kranjsko cerkev, vsak večer molil rožni venec, saj mu je, kakor se 
je nekoč sam izrazil, taka domača pobožnost ganljivo priklicala v 
spomin njegova otroška leta. Pri srcu pa mu je bila neminljiva le-
pota Matere Božje. Skratka, Prešeren je bil človek vere ne glede na 
vse zgodbe, ki smo jih o njem slišali. Še blaženi škof Anton Martin 
Slomšek, s katerim sta prijateljevala, je dejal, da je blagoslovljen in 
genialen pesnik. Hči Ernestina je povedala, da je bil apostol člove-
koljubja, ne le po besedi, ampak tudi po dejanju. Ljubil je svojega 
bližnjega, do vseh ljudi je bil dober in radodaren. O njegovi veri naj  
nam spregovori tudi sam, kjer v Krstu pri Savici pravi: »De pravi 
Bog se kliče Bog ljubezni, / de ljubi vse ljudi, svoje otroke, /de zemlja, 
kjer vijó viharji jezni, / je skušnje kraj, de so naš dom visoke nebesa, / de 
trpljenje in bolezni / z veseljam vred so dar njegove rôke, / de čudno k 
sebi vód' otroke ljube, / de ne želi nobenega pogube.« 

Slovenci in Slovenke! Bodimo ponosni na našega največjega pes-
nika ter si tudi mi prizadevajmo za vrednote, ki jih je opeval v svojih 
pesmih, da edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo.

kaplan Anže
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V januarju so se poslovili od nas:

•	 Frančišek	Žakelj,	Ulica	Maksima	Sedeja;
•	 Ivanka	Naglič	roj.	Cigale,	Logaška	cesta;
•	 Branko	Malavašič,	Kajuhova	ulica;
•	 Marija	Rupnik	roj.	Rihtaršič,	Kosovelova	ulica.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog vaša tolažba!

Dogodki v februarju
• vsako sredo ob 1700 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• 7. februar – ob 1830 srečanje misijonske skupine;
• 10. februar – ob 2000 uri srečanje Starejše zakonske skupine;
• 14. februar – ob 1830 redna seja ŽPS;
• 17. februar – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 19. februar – zimovanje bobrov, volčičev in čete;
• 19. februar – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 20. februar – pri vseh svetih mašah redni »ofer« za župnijsko cerkev;
• 21. do 27. februar – zimske počitnice – v tem času ni rednega verouka in mladinskih 

srečanj;
• 21. februar – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 24. februar – ob 1900 priprava staršev in botrov na krst;
• 26. februar – zimovanje klana;
• 27. februar – ob 1130 krstna nedelja;
• 28. februar – ob 1830 srečanje svetopisemske skupine;
• 2. marec – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine; 
• 4. marec – dopoldne obisk starejših in bolnih po domovih;
• 5. marec – ob 1730 srečanje oratorijskih animatorjev
• 5. marec – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ.

POSTNA POSTAVA ZA POSTNI ČAS 2022
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na Veliko noč. 
Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za 
potrebe	Cerkve	in	vsega	sveta.
Cerkev	za	postni	čas	določa	tudi	posebne	oblike	spokornosti.	Strogi post je na pe-
pelnično sredo (letos 2. marca) in na Veliki petek (letos 15. 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.
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KRIŽEV POT V NAŠI ŽUPNIJI
V postnem času bomo v naši župniji skupaj premišljevali Jezusovo trpljenje ob kri-
ževem potu vsak petek ob 18. uri v kapeli (vodili ga bodo birmanci), ter ob nedeljah 
ob 18. uri (vodile ga bodo različne župnijske skupine). Razpored skupin, ki bodo 
vodile križev pot:
•	 1. postna nedelja: župnijski pastoralni svet,
•	 2. postna nedelja: molitvena in svetopisemska  

skupina,
•	 3. postna nedelja: zakonske skupine,
•	 4. postna nedelja ob 19. uri: pevci,
•	 5. postna nedelja ob 19. uri: dekanijski križev pot  

v Kočevskem Rogu (odhod avtobusa ob 13. uri –  
prijavite se v župnijski pisarni),

•	 cvetna nedelja: ob 15. uri skavti (Goropeke).

24-URNO ČEŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo 
zdržek od mesnih jedi zamenjati 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.

V našem ŽPS odločili, da damo več poudarka na rast osebne 
vere pri vseh župljanih. Zato vas vabimo na 24-urno češ-
čenje Svetega Rešnjega Telesa v našo kapelo. Češčenje 
bomo začeli s sveto mašo v torek, 1. marca, ob 18. uri 
in zaključili s sveto mašo na pepelnico, 2. marca, ob 
18.  uri. Na voljo bo razpored, kamor se boste vpisa-
li za posamezne ure. Tudi ponoči naj bi bili pri Jezusu 
vsako uro vsaj trije molivci. V torek med 20.  in 21. uro 
bodo pred Jezusom naši mladinci, v sredo od 11. do 12. ure 
molitvena skupina, ter ob 17.45 vsi naši veroučenci. Vsi ostali 
župljani si čas češčenja izberite sami. Priporočeno je, da prav vsak 
župljan preživi v molitvi pred Najsvetejšim vsaj pol ure.
Naj bo to čas milosti in blagoslova za našo župnijo in za 
vsakega posameznika!
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POMEMBNI DATUMI ZA NAŠO ŽUPNIJO V LETU 2022
 župnijsko romanje v Srbijo in Severno Makedonijo – od 26. do 30. aprila;

 slovesnost prvega svetega obhajila – 15. maja ob 1000;

 slovesnost svete birme – 28. maja ob 1100;

  srečanje vseh upokojencev in bolnikov naše župnije –  
5. junija ob 1000;

 PRVI ŽUPNIJSKI DAN – 19. junija ob 1000;

 otroški poletni oratorij – od 27. junija do 2. julija;

 poletni tabor volčičev – od 6. do 10. julija;

  peš romanje društva ŠmaR v Kranjsko Goro –  
od 9. do 13. julija;

 poletni tabor skavtske čete – od 16. do 24. julija;

 poletni tabor klana – od 1. do 7. avgusta;

  nagradne počitnice oratorijskih animatorjev  
v Portorožu – od 22. do 26. avgusta;

 nagradne počitnice ministrantov v Izoli – od 26. do 29. avgusta;

 župnijsko peš in kolesarsko romanje na Sveto goro – od 26. do 27. avgusta;

 Stična mladih – 17. septembra;

 romanje v Medžugorje – 22. do 25. september;

  župnijsko peš in kolesarsko romanje na Brezje –  
1. oktober;

 ŽUPNIJSKI MISIJON – oktober 2022;

 srečanje zakonskih jubilantov – 6. november ob 1000;

 celodnevno češčenje – 12. november;

 župnijsko žegnanje – 13. november;

 blagoslov vseh otrok – 30. december ob 1800.
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Župnijski misijon ali Potrebujem T(t)e!
V teh »kovidnih« časih še kako čutimo, kako potrebujemo medsebojno bližino. Ne-
kako smo že osvojili socialno razdaljo, a težko že čakamo, da se vrnemo v »predko-
vidne« čase, ko smo si bili lahko zares blizu. Ko sem včeraj poslušal oddajo na radiu 
Ognjišče, sem si zapomnil misel sogovornika, kako napačno pojmujemo socialno 
razdaljo. Socialen pomeni biti si blizu (v latinskem jeziku socius pomeni tovariš, 
družabnik). Torej bi nas razdalja morala narediti bližnje. A zavedamo se, kako smo 
se v teh časih zelo oddaljili med seboj, še bolj pa od Boga.
In tako imamo v tem letu veliko priložnost, da si povrnemo medsebojno bližino, še 
bolj pa bližino do Boga. Prav to je vsakokratna naloga župnijskega misijona. Zadn-
jikrat smo ga v naši župniji imeli pred desetimi leti. In tako smo se v Župnijskem 
pastoralnem svetu odločili, da v letu 2022 zopet pripravimo misijon ob 110-letnici 
posvetitve naše župnijske cerkve.
Vsak od nas je poklican, da gradi medsebojno prijateljstvo. Še bolj pa smo odgovor-
ni graditi prijateljstvo z Bogom, od katerega v življenju vse prejemamo. Dostikrat 
v življenju na napačnih krajih iščemo pravo srečo, čeprav jo imamo na dosegu roke. 
A	žal	se	te	rešilne	niti,	ki	jo	ponuja	Jezus	in	Njegova	Cerkev	sploh	ne	poslužujemo.	
Tako nam bo skušal župnijski misijon, ki se bo odvijal v oktobru letos, pokazati 
smer proti osebni sreči v mojem življenju. Odrinimo v tem letu zopet na globoko, 
v globino svojega srca, in si povrnimo tisto, kar smo v teh letih izgubili ali zakopali.
Misijon bo prinesel dogodke, ki naj bi nagovorili vsakogar, od otrok, mladine, sredn-
je generacije do starejših, od preprostih ljudi do intelektualcev, družin do samskih… 
Pomembno pa je, da imam v tem času odprto srce za tisto, kar mi hoče misijon 
povedati – od mene je odvisno, kaj se bo v mojem življenju spremenilo. Zato je 
zelo pomembna priprava, še posebej molitvena – tako na župnijski ravni, po naših 
družinah	in	v	srcu	vsakega	posameznika.	V	Cerkvi	bomo	začeli	z	molitvijo	za	us-
peh misijona že s postnim časom. Družine in posamezniki pa boste ob blagoslovu 
velikonočnih jedil prejeli podobice z molitvijo za misijon in s tem osebno povabilo 
k vsakdanji molitvi za uspeh le-tega. Od maja do oktobra pa se bomo po okrajih 
naše župnije vsako nedeljo zvečer zbirali ob kapelicah in znamenjih v molitvi za 
medsebojno povezanost in za povezanost z Bogom. Koliko priložnosti že v pripravi 
na misijon, da si povrnemo notranji mir in srečo.
Dragi prijatelji! Vsak od nas je s tem razmišljanjem nagovorjen, da nekaj naredi za 
medsebojno povezanost in za povezanost z Bogom. Zato vsakemu od nas kličem: 
»Potrebujem te!« oziroma »Potrebujem Te!« Dobrodošli v pripravi na naš skupni 
misijon in na misijonu samem!

Vaš župnik Andrej
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7.2.
PON

1800 KAPELA + Viktor Frlic
za zdravje na Marijino priprošnjo

sv. Rihard, kralj

8.2.
TOR

800 DOBR. za blagoslov slovenskega naroda
+ Cecilija Jereb (Selo 97), obl.

sv. Jožefina Bakhita, 
sužnja;
Prešernov dan

9.2.
SRE

1800 KAPELA + Marija Bogataj (Brekovice) ter vsi Mazinijevi
+ Maksa Dolinar

sv. Apolonija,  
devica in mučenka

10.2.
ČET

1800 KAPELA + Marjan Peternel; + Marica Trček sv. Sholastika, redovnica

11.2.
PET

1800 KAPELA + Šubcovi; + Stanislav Jurca, obl.
+ Vida Pišlar, 4. obl.

Lurška Mati Božja – 
svetovni dan bolnikov

12.2.
SOB

800 KAPELA + Marjan Peternel
na čast sv. Antonu za zdravje živine

sv. Humbelina, redovnica

13.2.
NED

700 + Filip Kavčič
+ Anica Seljak (Žirovnica) in starša Oblak 
(Dobračevska)

6. NEDELJA MED LETOM

830 + Anton Beovič, obl., in Valentin Pagon, god
za župljane

1000 + Maksa Dolinar

14.2.
PON

1800 KAPELA + duhovnik Zdravko Bahor, god
v zahvalo za uslišane prošnje

sv. Valentin,  
duhovnik in mučenec

15.2.
TOR

700 KAPELA po namenu (A) sv. Klavdij, redovnik

1800 DOBR. + Franc Oblak in Alojzija Pivk
+ družina Pešič – Prek

16.2.
SRE

1800 KAPELA za člane Marijine kongregacije
za blagoslov in razumevanje v družini

sv. Julijana, mučenka

17.2.
ČET

1800 KAPELA + Maks Bogataj; za nove duhovne poklice sv. Silvin, škof

18.2.
PET

1800 KAPELA + Franc in Ivana Logar
+ Marija Žakelj (Goropeke), obl.

sv. Frančišek Regis Clet, 
duhovnik in mučenec

19.2.
SOB

800 KAPELA + Petra Eniko
+ Branko Frelih

sv. Konrad iz Piacenze, 
spokornik

20.2.
NED

700 + Terezija Pivk, obl.; + Marta Čadež, obl. 7. NEDELJA MED LETOM

830 za župljane; + starši Stanonik (Selo), obl.

1000 + Janez Žakelj; + Jože Pustovrh, obl.

Mašni nameni
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21.2.
PON

1800 KAPELA + Franc Kogovšek, obl.; + Anica in Mirko Grošelj
+ Maksimilijan Oblak ter starši (Pot v Skale 11), 
god

sv. Peter Damiani,  
škof in cerkveni učitelj

22.2.
TOR

700 KAPELA po namenu (A) SEDEŽ APOSTOLA 
PETRA1800 DOBR. + Adolf Peternel st., 4. obl.

za ozdravitev družinskega debla

23.2.
SRE

1800 KAPELA + Marjan Peternel, obl.; + Milka in Tone Oblak sv. Polikarp,  
škof in mučenec

24.2.
ČET

1800 KAPELA + Štefka Filipič, 30. obl., in Anton Filipič
+ Lukatovi, ter v zahvalo in priprošnjo Mariji  
za zdravje

SV. MATIJA, APOSTOL

25.2.
PET

1800 KAPELA + Jože Jemec, obl.; + Matija Zajc, god sv. Valburga, opatinja

26.2.
SOB

800 KAPELA + Matija in Emilija Jurca; + Andrej Petrovčič, 
obl.

sv. Aleksander, škof

27.2.
NED

700 + Franc in Dora Buh; + Rupnik – Jesenko 8. NEDELJA MED LETOM

830 + Kristina Pivk, obl, in Pavle, obl.
za župljane

1000 + Maks in Frančiška Otrin

28.2.
PON

1800 KAPELA za srečno zadnjo uro;
za zdravje na duši in telesu v čast Materi Božji

sv. Roman, opat

1.3.
TOR

1800 KAPELA + starši, bratje in svaki Pešič
+ Janez in Francka Vončina

sv. Albin, škof; pust

2.3.
SRE

1800 + Janez in vsi Cigale; + Terezija Trček PEPELNICA

3.3.
ČET

1800 KAPELA + Leopolda Seljak; + Terezija Šubic, obl. sv. Kunigunda, kraljica

4.3.
PET

1800 KAPELA + Franc Plešec; za nove duhovne poklice sv. Kazimir, poljski kraljevič

5.3.
SOB

800 KAPELA v dober namen (D); v zahvalo in priprošnjo sv. Hadrijan, mučenec

6.3.
NED

700 + Sedej (Izgorje) in Jereb (Žirovnica)
za župljane

PRVA POSTNA NEDELJA

830 + Pavla Bogataj, obl.; + Bojan in Drago Štremfelj

1000 + Maksa Dolinar; + starši Pivk in Slabe
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Pomni, človek, da si prah …
Na začetku meseca marca nas čaka začetek postnega časa.  
Na pepelnično sredo se bomo zbrali pri spokorni sveti 
maši, pri kateri duhovnik ob znamenju križa s pepelom 
nad vsakim izmed nas izgovori rušilne besede: 
»Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš«.
Gre za odlomek iz Svetega pisma, natančneje iz Prve 
Mojzesove knjige. Bog namreč tako opomni Adama 
po tem, ko sta z Evo izgnana iz edenskega raja: »V potu 
svojega obraza boš jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, 
kajti iz nje si bil vzet. Zares, prah si in v prah se povrneš.«
Če pogledamo bolj od blizu, gre za jasen Božji odgovor na hud greh napuha. Tisto 
dogajanje v edenskem raju, ki je seveda predvsem duhovnega ne dejanskega pomena, 
ne govori o »rabutanju jabolk«, ampak je eno izmed najglobljih svetopisemskih 
besedil, ki že kar v prvih vrsticah Svetega pisma pove, kaj bo rak rana človekovega 
obstoja.
Realno gledano lahko preberemo samo prve in zadnje strani Svetega pisma, pa 
vemo več ali manj vse. Namreč: na prvih straneh postane jasno, da je človek tako 
zelo	dobro	ustvarjen,	da	je	podoben	Bogu;	bo	pa	zato	imel	težave	z	napuhom,	ker	
bo »želel biti kakor Bog«. Zadnje strani Svetega pisma pa nam v Razodetju povedo, 
da je vendarle nad vsem Bog, ki bo končno tudi zmagal vsakršen napuh tega sveta.
Med ti dve realnosti pa vstopamo na pepelnično sredo. To je običajna sreda, ko 
se zvečer naberemo v cerkvi po delovnem dnevu, še enem od tistih, ko smo po 
Božji prerokbi »v potu svojega obraza jedli kruh«. Niti ne gre za zapovedan dan, tako 
da je udeležba povsem svobodna. Pa vendar nas začetek postnega časa vabi, da 
se Gospodu približamo in pristopimo k močni simboliki pepelnične srede. Ko se 
vrnemo v klop, pa pokleknimo in se zamislimo v molitvi:
Življenje je kratko, le peščica dni, mesecev, let kot ta peščica pepela, ki pristane na 
redkih laseh starejših, pa prav tako na gostejših, sijočih laseh mladih. Vsi pridemo 
na	zemljo	goli	in	se	taki	tudi	vrnemo	k	Očetu;	od	stvari,	ki	si	jih	tako	goreče	želimo	
in za katere se tako trudimo, nobene ne bomo mogli prenesti čez vrata smrti pred 

Boga sodnika. Seveda bo usmiljen sodnik, saj je Bog usmiljenje, 
vendar bo tudi pravičen in zato strog sodnik.

Pepelnična sreda je eden najbolj realističnih dni v letu: 
smo čudoviti, ustvarjeni po Božji podobi, a hkrati minljiva, 
pokvarljiva bitja, sposobna sama sebe pogubiti. Zato radi 

izkoristimo priložnost spreobrnjenja, ki nam jo ponuja sveta 
Cerkev!

Gabriel


