
JANUAR 2023
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)

Duhovni pomočnik: 
mag. Franci Mihelčič 
Tel.: 040 610 081 
E-pošta: francmihel@gmail.com

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 

Vrata so odprta,
pred nami širni svet,
ki čaka, da v njem
pustimo svojo sled.

Naj Sveti Duh nas vodi,
da varen bo korak
in na pravi poti 
ostane romar vsak.

Ustvarjajmo, 
delimo dobroto med ljudi
in Luč tja ponesimo,
kjer tavajo v temi.

Zato v novo leto
naj želje polete
in topel stisk roke
ogreje naj srce.

Marjeta Sporiš
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Novo leto je prav poseben praznik, saj z njim obeležujemo konec starega in začetek 
novega leta, ki bo še boljše kot prejšnje. Je pa tudi nadaljevanje prazničnega vzdušja 
od božiča. Novo leto nima tako velike povezave z vero kot božič. Žal veliko ljudi med 
nami povezuje božič z obdarovanjem in ne tako z rojstvom Kristusa. Za veliko ljudi sta 
božič in praznovanje zadnjega dneva v letu praznovanje in lep čas z družino, za druge 
je tak le božič, novo leto pa jim predstavlja veliko zabavo s prijatelji. Meni osebno je 
december kot mesec zelo všeč, saj je vse tako praznično in okrašeno. Čas do božiča 
naj bi bil namenjen samospreobrnitvi in času poglabljanja vase in čakanju na Jezusa. 
Čas po božiču pa naj bi bil zato drugačen in bolj umirjen. Novo leto po mojem mnenju ni 
ravno obarvano z vero, a naj bo to novo leto blagoslovljeno in čim bolj srečno. 

Tara Krvina

Birmanci se zadnji dve leti pred birmo intenzivno pripravljamo na prejem tega 
zakramenta. Naše versko življenje dobi še večji zagon pred prazniki, tako je bilo tudi 
minuli mesec. Pred božičem obiskujemo devetdnevnico in se pripravljamo, da bomo 
kot koledniki ponesli blagoslov na domove po naši župniji.
Pri verouku in doma smo spoznali pomen božiča in zakaj je bilo pomembno, da se je 
božji Sin rodil Jožefu in Mariji v revnem hlevčku. Prazniki vse verne utrjujejo v veri, 
nam birmancem pa pomagajo, da se bomo dobro pripravili na zakrament svete birme. 

Terezija Praznik

Novo leto je praznik, ki ga praznuje skoraj vsak in ni povezan le z vero. Ker pride 

kmalu po božiču, je med ljudmi še vedno nekaj božičnega vzdušja, čeprav praznujemo 

začetek novega leta oziroma konec leta, ki je že za nami.

A kako dojemam novo leto v povezavi z vero? Mislim, da je ta praznik čas, v katerem 

lahko obnovimo svojo vero v Boga. Lahko si zadamo zaobljubo, kot npr. če greš ob 

nedeljah malokrat k sveti maši, se je poskušaš večkrat udeležiti; zvečer ali zjutraj ne 

moliš, to prav tako poskušaš spremeniti. Lahko pa tudi nekaj čisto drugačnega. Novo 

leto je v naši državi državni praznik in dela prost dan, medtem ko je božič verski praznik, 

a je kljub temu prav tako dela prost dan. Praznuje ga tudi veliko nekristjanov, čeprav 

v času božiča praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa. Ta dva praznika sta si sicer med 

seboj zelo podobna, saj je praznovanje novega leta v slovenski tradiciji večdnevno: 

praznujemo božič, novo leto in svete tri kralje. Dan novega leta je na nek način prav 

tako povezan z vero, saj na ta dan goduje Sveta Božja Mati.
Lara Jenko

NOV ZAČETEK
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V decembru so se od nas poslovili:
•	 Valentin	Poljanšek,	Gasilska	ulica;
•	 Hermina	Pečelin,	Partizanska	cesta;
•	 Franc	Pečelin,	Čevljarska	ulica;
•	 Frančiška	Seljak,	roj.	Bevk,	Starovaška	cesta;
•	 Pavel	Pečelin,	Brekovice;
•	 Niko	Štremfelj,	Zabrežnik;
•	 Danica	Gluhodedov,	roj.	Demšar,	Jezerska	ul.;
•	 Berta	Mlinar,	roj.	Božič,	Ravne.
Domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog
vaša tolažba!

Dogodki v januarju
• 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;
• 9. januar – ob 1830 v župnišču seja Tajništva ŽPS;
• 11. januar – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 12. januar – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine;
• 13. do 15. januar – duhovne vaje za prvoobhajance na Bledu;
• 14. januar – ob 1900 v župnišču srečanje SKVO;
• 16. januar – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 20. januar – ob 1830 v Jobstovi dvorani predstavitev poti po Caminu (društvo ŠmaR);
• 21. do 22. januar – od 800 v soboto do 700 v nedeljo župnijski Svetopisemski maraton;
• 21. januar – ob 1500 v župnijski cerkvi v Škofji Loki dekanijsko srečanje bralcev Božje 

Besede;
• 21. januar – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 22. januar – pri vseh mašah mesečni »ofer« za župnijsko cerkev;
• 22. januar – ob 900 v naši cerkvi gostovanje MeCPZ Dolenje Kamence  

pri Novem mestu;
• 23. januar – ob 1830 v župnišču srečanje Svetopisemske skupine;
• 26. januar – ob 1900 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;
• 28. januar – ob 900 ministrantske vaje;
• 29. januar – ob 1100 krstna nedelja;
• 1. februar – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
• 2. februar – pri vseh svetih mašah blagoslov sveč;
• 2. februar – ob 1000 sveta maša v domu starejših SeneCura;
• 2. februar – ob 2030 v kapeli vodena adoracija (češčenje Najsvetejšega) – srečanje s 

Pričevalcem;
• 3. februar – dopoldne obisk starejših in bolnikov po domovih;
• 4. februar – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ.
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ŽUPNIJSKO ROMANJE V SAN GIOVANNI ROTONDO  
od 27. do 30. aprila 2023

1. dan: Žiri—Loreto—San Giovanni Rotondo
Odhod	avtobusa	v	jutranjih	urah	iz	Žirov.	Vožnja	v	Italijo	in	s	krajšimi	postanki	
mimo	Benetk,	Bologne	ter	Ancone	v	LORETO.	Mesto	slovi	kot	največje	in	najbolj	
priljubljeno	Marijino	romarsko	središče	Italije.	V	mogočni	baziliki	stoji	Nazareš-
ka	hišica,	o	kateri	pripoveduje	izročilo,	da	so	jo	sem	prinesli	angeli	iz	Nazareta	in	
da	je	v	njej	bivala	Sveta	Družina.	Maša	ter	sprehod	po	trgu	Matere	Božje,	kjer	se	
bohotijo mogočni vodomet in številne palače, delo slavnih italijanskih stavbenikov. 
Nadaljevanje	vožnje	ob	obali	jadranskega	morja	na	polotok	Gargano	v	SAN	GIO-
VANNI	ROTONDO.	Večerja	in	nočitev	v	hotelu.

NOVI DUHOVNI POMOČNIK V NAŠI ŽUPNIJI
V	naši	župniji	prisrčno	pozdravljamo	našega	novega	duhovnega	pomočnika,	mag.	
Francija	Mihelčiča.	Do	sedaj	je	bil	rektor	papeškega	zavoda	Slovenik	v	Rimu,	sedaj	
pa	se	je	vrnil	v	rodno	Slovenijo.	Želimo	mu,	da	bi	se	v	naši	župniji	dobro	počutil	in	
nam	prinašal	Jezusa	v	vsakdanje	življenje.
Gospod	Franci,	dobrodošli!
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2. dan: San Giovanni Rotondo—Monte Sant‘Angelo
Večino dneva namenimo ogledu enega najbolj priljubljenih italijanskih romarskih 
središč. V tukajšnjem kapucinskem samostanu je živel in deloval vse do svoje smrti 
Francesco	Forgione,	ki	si	je	redovno	ime	pater	Pij	izbral	pri	23	letih,	ko	je	bil	po-
svečen	v	duhovnika.	Skoraj	vse	življenje	je	nosil	stigme	–	znamenja	Kristusovih	ran,	 
in	je	bil	izredno	priljubljen	spovednik.	Leta	1999	ga	je	papež	sv.	Janez	Pavel	II.	po	
enem	najkrajših	postopkov	v	zgodovini	Cerkve	razglasil	za	blaženega	in	nato	leta	
2002	 za	 svetnika.	 Preko	 dneva	 obiščemo	 svetnikov	 grob	 v	 kripti	 nove	moderne	
cerkve	ter	si	ogledamo	staro	samostansko	cerkev	in	muzej	s	spominsko	sobo.	Maša	
ter	možnost	križevega	pota,	ki	se	nahaja	nad	svetiščem.	Popoldne	vožnja	v	bližnji	
MONTE	SANT‘ANGELO	 in	 ogled	 romarske	 cerkve	 sv.	Mihaela,	 kjer	 je	 prvo	
svetišče	stalo	že	v	5.	stol.,	ko	se	je	nadangel	Mihael	prikazal	krajevnemu	škofu.	Po-
vratek	v	San	Giovanni	Rotondo,	večerja	in	nočitev	v	hotelu.

3. dan: San Giovanni Rotondo—Alberobello—Bari
Po	zajtrku	vožnja	v	osrčje	čudovite	Apulije,	v	slikovito	pokrajino	Trulli,	kjer	si	ogle-
damo istoimenska nenavadna stožčasta bivališča, ki jih lahko občudujemo v mes-
tecu	ALBEROBELLO	in	njegovi	okolici.	Po	ogledu	prosto	za	kavico,	nakup	spo-
minkov	in	samostojno	raziskovanje	mesteca.	Vožnja	v	BARI,	prestolnico	Apulije,	ki	
je	bil	v	preteklosti	središče	bizantinske	oblasti	v	Italiji.	Mesto	je	še	posebej	zanimivo	
za	otroke,	saj	je	tukaj	pokopan	njihov	veliki	dobrotnik	sv.	Miklavž.	V	starem	mest-
nem	jedru,	kjer	se	srečamo	z	že	skoraj	arabskim	vrvežem,	stoji	mogočna	Basilica	
di	San	Nicola.	Zgradili	so	jo	v	11.	stol.,	da	bi	vanjo	pokopali	truplo	sv.	Nikolaja.	
Po	maši	ogled	bogato	opremljene	notranjosti	z	veliko	dragocenostmi:	ciborij	iz	12.	
stol.,	škofovski	prestol,	lepe	freske	in	kripta	s	Svetnikovim	grobom.	V	mestu	je	še	
nekaj	znamenitosti,	vrednih	ogleda:	grad	Friderika	II.,	stolnica,	palača	prefekture	…	
Pozno	popoldne	slovo	od	Apulije,	vožnja	do	hotela,	večerja	in	nočitev.

4. dan: Lanciano—Žiri
Po	zajtrku	se	odpravimo	v	LANCIANO,	ki	že	več	kot	dvanajst	stoletij	čuva	prvi	
in	največji	evharistični	čudež	v	Katoliški	cerkvi.	Bil	je	božji	odgovor	menihu,	ki	je	
dvomil	o	resnični	Jezusovi	prisotnosti	v	evharistiji.	Pri	posvetitvi	se	je	hostija	spre-
menila v živo meso, vino pa je postalo prava kri, strnjena v pet nepravilnih kepic. 
Oboje	je	na	ogled	v	kelihu	in	monštranci	na	glavnem	oltarju.	Maša.	Sledi	povratek	
proti	domu.	Mimo	Bologne	in	Benetk	se	v	kraje	odhoda	vrnemo	v	poznih	nočnih	
urah.

Cena: 349 EUR (za otroke in mladino popust). Pohitite,	možnost	prijave	 je	do	
zapolnitve	mest.	Ob	prijavi	poravnate	akontacijo	100	EUR.	Če	se	prijavite	do	31.	
januarja,	vam	agencija	podari	zdravstveno	zavarovanje	za	tujino.	Prijave	sprejema-
mo v župnišču v času uradnih ur.
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9.1.
PON

1800 
KAPELA

+ Marjan Peternel 
+ Julka Žakelj
v zahvalo za dar življenja

sv. Hadrijan, opat

10.1.
TOR

700  
KAPELA

za srečno zadnjo uro sv. Gregor Niški, škof 
in cerkveni učitelj

11.1.
SRE

1800 
KAPELA

+ Berta Mlinar, 7. dan
+ Marko Čar, obl.
+ Zdravko Pišljar, obl.

sv. Pavlin Oglejski II., 
škof

12.1.
ČET

1800  
DOBRAČEVA

+ Marjan Kristan, obl., in sinova
+ Anton Erznožnik in starši

sv. Tatjana, mučenka

13.1.
PET

1800 
KAPELA

+ Demšarjevi, Zdolškovi in Sollnerjevi sv. Hilarij, škof in 
cerkveni učitelj

14.1.
SOB

800  
KAPELA

po namenu (A) sv. Sava, škof

15.1.
NED

700 + Ivana in vsi Kavčič 
+ brat in starša Demšar
+ Marjan Brenčič

2. NEDELJA MED 
LETOM – NEDELJA 
VERSKEGA TISKA

900 + Franc Pečelin, 30. dan 
za župljane

16.1.
PON

1800 
KAPELA

+ Zdolškovi, Demšarjevi in Sollnerjevi
+ Ignac Možina, obl., ter Klavdija in Barbara Čurič, obl. 
+ Rado in starši Burnik, obl.

sv. Honorat, škof

17.1.
TOR

700  
KAPELA

po namenu (A) sv. Anton Puščavnik, 
opat

18.1.
SRE

1800 
KAPELA

+ Frančiška Seljak, 30. dan 
+ Filip Kavčič
+ Mojškrčevi 
na čast sv. Antonu za zdravje pri živini

sv. Marjeta Ogrska, 
kneginja

19.1.
ČET

1800  
DOBRAČEVA

+ Janko in Cilka Jereb (Loška 94)
+ Tatjana in Frančiška Klemenčič ter vsi Ruparski

sv. Makarij 
Aleksandrijski, opat

20.1.
PET

1800 
KAPELA

+ Pavel Pečelin, 30. dan
+ Janez in Lojzka Ravnikar
+ Gantar (Žirovski Vrh 62)

sv. Fabijan in 
Sebastijan, mučenca

21.1.
SOB

800  
KAPELA

+ Dragica Podobnik, 3. obl. 
+ Janez Žakelj

sv. Neža, devica in 
mučenka

22.1.
NED

700 + starši in brat Mlinar
+ Franc Jesenko in Ana Strlič
+ Franc in Alojzija Čadež ter brat Janko

3. NEDELJA MED 
LETOM – NEDELJA 
BOŽJE BESEDE

900 + Alojzija Seljak, 1. obl. 
za župljane

23.1.
PON

1800 
KAPELA

+ Justina Derlink, 10. obl., in Lukatovi
+ Jože Oblak

sv. Ildefonz, škof

Mašni nameni
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Okrogla miza

Velikonočna procesija

Sveta birma

Cvetna nedelja

Prvo sveto obhajilo

Binkošti – srečanje starejših in bolnikov

foto Viktor

foto Viktor

foto Viktor

foto Viktor

foto Viktor

fotokRoNikA 2022
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Dan državnosti - zahvalna sv. maša za domovino

Blagoslov obnovljenega kipa sv. Joba na Ledinici

Romanje na Sv. Goro

Oratorij 2022

Slovo g. kaplana Anžeta

Ministranti v Izoli

Tanja Mlinar

foto Viktor

Tanja Mlinar

Katja Pivk

Zala Jesenko
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Romanje v Medjugorje

50 let redovništva 
s. Ivanke Trček

Ženski večer

Župnijsko romanje na Brezje

Začetek skavtskega leta na Dobračevi in žegnanje

Župnijski misijon

Bojana Kavčič

foto Viktor

foto Viktor

foto Viktor foto Viktor

Tanja Mlinar
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Slovesnost zakonskih jubilantov

110-letnica posvetitve župnijske cerkve

Sv. Miklavž

Celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa

Obisk MPZ Dravlje v naši župniji

Sprejem novih ministrantov

foto Viktor

foto Viktor

foto Viktor

foto Viktor

foto Viktor

foto Viktor
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24.1.
TOR

700  
KAPELA

po namenu (A) sv. Frančišek Saleški, 
škof in cerkveni učitelj

25.1.
SRE

1800 
KAPELA

+ Danica Gluhodedov, 30. dan
+ Pavla Kristan, god
+ Branko Malavašič in sin Brane

SPREOBRNITEV 
APOSTOLA PAVLA

26.1.
ČET

1800  
DOBRAČEVA

+ Amalija in Franc Trček (Selo) ter Milena in Majda 
+ Matija Zajc (90 let)
+ Janez Trček, obl.

sv. Timotej in Tit, škofa

27.1.
PET

1800 
KAPELA

+ Pavla in Ciril Erznožnik
+ Anton Urbančič in starši Krvina
za nove duhovne poklice

sv. Angela Marici, 
ustanoviteljica 
uršulink

28.1.
SOB

800  
KAPELA

+ Berta Mlinar, 30. dan;
+ Matej Žakelj, obl.
+ Frančiška in Rudolf Kristan (Selo), obl.

sv. Tomaž Akvinski, 
duhovnik in cerkveni 
učitelj

29.1.
NED

700 + Stanislav Bogataj in vsi Erženovi
+ Gabrijel Vegelj 
v zahvalo Materi Božji

4. NEDELJA MED 
LETOM

900 + Marjanca, Viljem in Peter Kogovšek, obl.
ter vsi Kogovškovi in Kavčičevi 
za župljane

30.1.
PON

1800 
KAPELA

+ starši Micn’kovi sv. Martina, mučenka

31.1.
TOR

700  
KAPELA

po namenu (A) sv. Janez Bosko, 
ustanovitelj 
salezijancev

1.2.
SRE

1800 
KAPELA

+ Marica Trček
+ Franc Štukl
+ Žakelj in Rotar

sv. Brigita Irska, 
opatinja

2.2.
ČET

800 za nove duhovne poklice JEZUSOVO 
DAROVANJE - 
SVEČNICA

1800  
DOBRAČEVA

+ Jože in Iztok Poljanšek
+ Marica Demšar, starši Pečelin in Ana Petrovčič

3.2.
PET

1800 
KAPELA

+ Frančiška Bešter
+ Danica in Anton Dolinar

sv. Blaž, škof in 
mučenec

4.2.
SOB

800  
KAPELA

+ Marta Trček
+ Leopold in Frančiška Seljak, obl.

sv. Oskar, škof

5.2.
NED

700 + Franc in Doroteja Buh (Mrzli Vrh)
+ Tadej Vegelj

5. NEDELJA MED 
LETOM

900 + brat in starši Kogovšek (Izgorje)
v zahvalo za Veroniko, Lucijo in Niki Pivk
za župljane
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VERSKA STATISTIKA ŽUPNIJE ŽIRI V LETU 2022

KRSTI
Starši	 ste	 prejem	 zakramenta	 svetega	 krsta	 omogočili	 in	
obljubili	versko	vzgojo	35	otrokom:	18	deklicam	in	17	dečkom	
(preteklo	leto	37).	Od	teh	jih	je	bilo	16	iz	cerkvenega,	eden	iz	
civilnega	zakona	in	18	iz	nezakonske	skupnosti.	Botri	so	zgled	
in	verska	opora	otroku	(in	staršem),	zato	more	biti	boter	le	tisti,	
ki	je	povezan	z	Bogom	in	s	Cerkvijo	po	molitvi	in	zakramentih	
(spoved,	nedeljska	maša,	sveti	zakon	...).	Krščeni	smo	spodbuda	
na	poti	vere	novim	rodovom!

TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON V ŽUPNIŠČU V ŽIREH
• sobota, 21. januar, ob 1900

• nedelja, 22. januar, ob 1900

• sobota, 28. januar, ob 1900

• nedelja, 29. januar, ob 1900

Vsa	srečanja	bodo	v	živo	v	župnišču	v	Žireh.	Obvezne	so	prijave	na	elektronski	na-
slov:	andrej.jemec@rkc.si	ali	na	telefonsko	številko:	040	395	979.	Ob	prijavi	za	oba	
zaročenca	napišite	naslov,	poklic,	datum	rojstva	in	oba	elektronska	naslova.	Prijave 
zbiramo do 19. januarja

SVETOPISEMSKI MARATON V NAŠI ŽUPNIJI
bo	potekal	od	21.	 januarja	od	800	do	22.	 januarja	do	700. V cerkvi bodo prejšnjo 
nedeljo	seznami,	kamor	se	boste	vpisali	za	branje.	Dobrodošli	v	čim	večjem	številu!
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POROKE
V	 letu	 2022	 je	 sveti	 zakon	 doma	 sklenilo	 12	 parov	 (preteklo	
leto	5).	V	drugih	župnijah	so	se	v	lanskem	letu	poročili	3	naši	
župljani	(preteklo	leto	3).	S	tem	so	povabili	Boga	v	svoj	odnos	
–	ga	‘postavili	na	skalo’.	»Veliko	poslanstvo	družine	je:	narediti	
prostor	Jezusu,	ki	prihaja,	sprejeti	Jezusa	v	družino,	v	osebi	otrok,	
moža,	žene,	starih	staršev	–	kajti	Jezus	je	tam«	(papež	Frančišek).	
Bogu	hvala	za	vse	iskrene	in	pogumne,	ki	sprejmete,	v	zvestobi	
čuvate	in	živite	Ljubezen	…	konkretno	v	vašem	življenju!

POGREBI
Cerkveno	pokopanih	je	bilo	40	naših	župljanov:	18	moških	in	
22	žensk	(preteklo	leto	43).	Civilnih	pogrebov	v	tem	letu	v	naši	
župniji	je	bilo	14	(preteklo	leto	16).	Najstarejša	je	imela	96	let,	
najmlajši	je	bil	star	40	let.	Žarnih	pokopov	je	bilo	37	(preteklo	
leto	36),	s	krsto	pa	3	(preteklo	leto	5),	pogreba	z	raztrosom	ni	bilo	
(preteklo	leto	1).	Previdenih	(so	prejeli	zakramente	za	umirajoče)	
je	bilo	samo	22	župljanov	(preteklo	leto	21),	neprevidenih	(brez	
zakramentov)	pa	18	(preteklo	leto	21).	Škoda	je,	da	odlašamo	z	
zakramenti	in	brez	Božje	pomoči	vstopamo	v	večnost.	Domači	
ste	 lepo	 povabljeni,	 da	 poskrbite	 za	 zakramentalno	 življenje	
vaših domačih.

OBHAJILO
V	 tem	 letu	 je	 bilo	 podeljeno	 39.500	 obhajil	 (preteklo	 leto	
38.000).	K	prvemu	svetemu	obhajilu	je	pristopilo	22	tretješolcev	
(preteklo	 leto	 24).	 Obhajilo	 je	 Jezus,	 ki	 se	 nam	 podarja.	
Nevredno prejemanje obhajila je nedopustno (npr. ob pogrebih, 
za	 praznike)	 od	 ljudi,	 ki	 niso	 cerkveno	 poročeni,	 niso	 redno	
pri	nedeljski	maši	in	niti	enkrat	na	leto	pri	spovedi.	Prav	tako	
nerazumljivo	 in	 žalostno	 pa	 je,	 če	 kdo	 zelo	 poredko	 prejema	
Kruh	Življenja.	Tak	kristjan	s	tem	siromaši	najbolj	samega	sebe,	
pa	tudi	druge	(kot	človek,	ki	ne	bi	užival	hrane)	–	hira.	Bog	–
Ljubezen	pa	je	tu	za	nas.

BOLNIŠKO MAZILJENJE
V	tem	letu	je	prejelo	bolniško	maziljenje	95	župljanov	(preteklo	
leto	 68).	 Za	 prve	 petke	 sva	 duhovnika	 redno	 obiskovala	 21	
župljanov	 (bolnih	 in	 starejših	 je	 sicer	 precej	 več).	 Včasih	 je	
komu	nerodno	povabiti	duhovnika,	čeprav	 le-ta	prinaša	Boga,	
ki odpušča, krepča in odrešuje bolnega/ostarelega. Duhovnik ne 
prinaša	smrti,	ampak	Življenje	–	Boga!	Tako	lepo	je,	ko	domači	
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LE POGUM, VSTANI! (Mr10, 49)
Besede	iz	Markovega	evangelija	so	letos	geslo	Svetopisemskega	maratona.	že	pet-
najstega	zapored.	Poleg	celotedenskega	neprekinjenega	branja	Svetega	pisma	se	bo	
po	 Sloveniji	 zgodilo	 več	mini	 svetopisemskih	maratonov	 in	 različnih	 dogodkov,	
pričevanj,	slavilnih	večerov	…
Lepo	 je	biti	del	 te	velike	zgodbe.	Tudi	naša	
župnija	vsako	leto,	pa	čeprav	samo	za	24	ur,	
postane	 pretočna	 za	Božjo	 besedo.	Pustimo	
jo, da teče in vsakega nagovarja po svoje. Vsak 
je nagovorjen v situaciji, v kateri se nahaja. 
Tako	kot	slepi	Bartimaj,	ki	je	sedel	ob	poti	in	
prosil vbogajme.
Sedel je upajoč, da bo kakšen mimoidoči tr-
govec	v	zahvalo	za	dobro	kupčijo	primaknil	

redno	(mesečno)	omogočite	svojim,	da	se	spravijo	z	Bogom	in	ga	prejmejo	v	obhajilu	
ter	doživijo	Božjo	bližino	(najdragocenejši	dar).

ŠTEVILO NEDELJNIKOV
Vseh	 prebivalcev	 naše	 župnije	 je	 okrog	 5.000,	 od	 tega	 4.500	
katoličanov.	Povprečno	število	nedeljnikov	v	letu	2022:	510	(148	
moških,	214	žensk	in	148	otrok).	Podatki	kažejo	na	upad	števila	
nedeljnikov (preteklo leto je bilo povprečno število nedeljnikov 
522).	 Predvsem	 so	 se	 verniki	 oddaljili	 od	 zakramentov	 v	
»korona«	času.	Nedelja	je	središče	življenja	vsakega	kristjana,	s	
katero	pokažemo,	kako	imamo	radi	Boga.	Zato	nam	nedeljska	
sveta	maša	ne	sme	biti	nikoli	odveč.	Verni,	ki	poznate	ljubezen,	
ki	 jo	 ima	Bog	do	nas,	to	radi	tudi	pokažete	(tako	je	tudi	med	
ljudmi,	ko	imamo	nekoga	radi).	Bogu	hvala	za	vse,	ki	Bogu	izrekate	svoj	‘DA’	in	ste	
posredniki	milosti	tudi	za	tiste,	ki	ga	ne	poznajo,	ali	so	se	obrnili	od	njega.	Kako	
veliko	poslanstvo	imamo!

HVALA VSEM,	ki	prostovoljno	darujete	svoj	čas	in	talente	za	življenje	naše	žup-
nijske	skupnosti:	bogoslužni	sodelavci,	kateheti,	čistilke,	krasilke,	gospodinja	in	ob-
časne	kuharice,	župnijski	in	gospodarski	svet,	mežnarja,	organist,	zborovodje,	vodi-
telji	različnih	skupin,	skavti,	sodelavci	spletnih	strani	in	župnijskega	glasila,	molivci,	
vsi,	ki	se	odzovete	na	različne	akcije	v	župniji,	ter	vsi,	ki	na	skrit	način	pomagate	pri	
delu	v	župniji.	Vsi	to	delate	brezplačno	v	korist	vse	župnijske	skupnosti.	Zahvalju-
jem	se	tudi	vsem	dobrotnikom	naše	župnije,	vsem,	ki	jo	redno	podpirate.	Bog	vam	
povrni	za	vse	vaše	darove,	vaš	darovani	čas	v	korist	naše	župnije,	in	za	vse	molitve,	
s	katerimi	jo	podpirate.	Naj	bo	župnija	resnično	dom	za	vse	župljane.	Bog	vas	živi!
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težji	 novec.	 Izostrena	 ušesa	 so	 zaznala	močnejši	 hrup.	 Bartimaj	 se	 je	 premaknil	
v	veselem	pričakovanju.	Hrup	pa	je	še	kar	naraščal.	Vzkliki!	Med	njimi	ime	»Je-
zus«!	Bartimaja	je	spreletelo.	To	je	vendar	veliki	prerok	in	čudodelnik.	Morda	bo	
obnovil	Izraelovo	kraljestvo.	Vsekakor	jih	je	že	veliko	ozdravil,	nasitil	v	puščavi	…	 
Lahko	bi,	lahko	bi	…	Bartimaja	je	zopet	spreletelo.	Je	mogoče?	Bi	lahko	tudi	nje-
mu	odprl	oči?	Da	bi	videl,	videl,	tudi	on,	slepi	berač	Bartimaj,	Timajev	sin!	Da	bi	
zaživel	kakor	drugi,	delal	s	svojimi	rokami,	si	služil	kruh,	živel,	živel!	Iz	prsi	se	mu	
je	izvil	krik:	»Jezus,	Davidov	sin,	usmili	se	me!«	Krika	ni	mogel	zadržati.	Začel	je	
vpiti,	nezadržno,	glas	mu	je	bil	rešilna	bilka.	Kaj	mu	mar,	če	so	ga	hoteli	okoli	stoječi	
utišati!	Vsa	doslej	neizgovorjena	vprašanja	»zakaj«	 so	 se	zgostila	v	»Davidov	 sin,	
usmili	se	me!«
Jezus	je	slišal	klic	na	pomoč.	Srce	mu	je	pretresla	bolečina	sedečega	ob	poti.	Ukazal	
ga je poklicati in tisti, ki so ga skušali prej utišati, so mu prenesli nepričakovane 
besede:	»Le	pogum,	vstani,	kliče	te!«	Kar	se	je	odslej	zgodilo,	je	bilo	kot	najlepše	
sanje.	Odzval	se	je	bliskovito,	da	se	ne	bi	razblinile:	odvrgel	je	plašč,	skočil	pokonci,	
pohitel	k	Jezusu	…	In	Jezus	ga	je	ogovoril:	»Kaj	hočeš,	da	ti	storim?	Glej,	morem	
vse,	samo	reci!«	O,	da,	Jezus	je	vedel,	kakšna	želja	para	njegovo	srce,	odkar	se	zaveda	
svoje	bedne	usode.	Vendar	naj	jo	Bartimaj	izreče	in	si	iz	roke	Vsemogočnega	vzame	
dar,	po	katerem	hrepeni	vse	življenje.	Izrekel	jo	je	in	zgodilo	se	je.	Zaiskrile	so	se	
barve,	izrisali	so	se	obrazi,	predmeti	…	stvarstvo	je	zaplesalo	zanj,	ki	je	do	tega	tre-
nutka	tipal	v	temi	in	prosil	vbogajme.	Bartimaj	je	vstal	in	odšel	za	Jezusom.
Tudi	mi	večkrat	kličemo	kot	Bartimaj.	Morda	pa	bo	letos	ob	prebiranju	Svetega	
pisma	na	mini	svetopisemskem	maratonu	tudi	meni	Jezus	postavil	vprašanje:	»Kaj	
hočeš,	da	ti	storim?«

Le	pogum,	 vstani,	 kliče	 te!	Mene,	 tebe,	 njega,	 da	preživimo	 soboto,	 21.	 januarja	
2023,	ob	Njegovi	besedi	in	pustimo,	da	Beseda	teče	in	nas	očiščuje.

Andreja Žakelj
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JANUAR, MESEc OBLJUB
Vstopamo	v	mesec	januar,	ki	je	vedno	znova	povezan	z	malimi	obljubami	na	začet-
ku	leta.	Nekateri	bi	hujšali,	drugi	bi	bili	bolj	pridni	v	šoli,	tretji	razmišljajo,	da	se	svet	
hitro	vrti	in	da	je	še	toliko	za	doživeti	in	postoriti.
Pri	vsem	tem	pa	vedno	znova	padamo,	kot	vsi	dobro	vemo:	ljudje	smo	nekako	»uka-
lupljeni«,	zaradi	česar	težko	spreminjamo	sami	sebe.	Mimogrede:	zelo	zanimivo	je,	
da prav nasprotno pogosto čutimo veliko potrebo po tem, da bi spreminjali druge. 
Mesec	 januar	 je	torej	neredko	mesec	obljub	ali	vsaj	premisleka.	Novoletno	praz-
novanje	in	obilica	dobrih	želja,	ki	jih	ob	tem	prejmemo	in	izrečemo,	nas	silijo	v	tih	
občutek,	da	se	je	nekaj	obrnilo,	da	se	je	nekaj	končalo	in	da	se	začenja	nekaj	novega.	
Nekaj, kar lahko opravimo in doživimo drugače kot do sedaj.
Ob	tem	vedno	znova,	posebej	sedaj,	ko	mi	je	skupaj	z	drugimi	profesorji	in	peda-
gogi	zaupanih	kar	nekaj	mladih	duš,	sprašujem,	ali	nismo	ljudje	morda	vedno	manj	
sposobni	zares	dati	in	držati	obljubo,	pa	najsibo	obljubo	drugemu	ali	samemu	sebi.	
In	s	tem	je	posebej	povezan	svet	naših	mladih:	v	njihovih	življenjih	ni	več	ničesar	
trdnega	 in	absolutnega;	zato	 tudi	 slabo	prenašajo	avtoriteto;	 tuja	 jim	 je	misel	na	
to,	da	je	v	življenju	lahko	nekaj	sveto	in	presežno.	S	tem	odpadeta	tako	Bog	kakor	
velike obljube naših življenj.
Zato vedno bolj ostajamo na ravni majhnih, nepomembnih obljub, hkrati pa imamo 
težave	z	velikimi.	Vsakdanje	obljube	in	nerealistične	obljubice	že	sprejmemo,	sicer	
bi	težko	živeli	v	skupnosti.	Ko	pa	gre	za	velike	obljube	v	našem	življenju,	pa	zahodni	
človek povsem pogori. 
Mladostniki	današnjega	časa	so	se	sposobni	brez	težav	odločiti	za	izdelavo	tatuja,	
ki	 jih	bo	spremljal	celo	življenje	 in	bo	nekega	dne	zanesljivo	postal	grd.	Niso	pa	
sposobni	sprejeti	življenjske	odločitve	in	svojega	življenja	zaupati	v	roke	Gospoda	
Boga	ali	svojega	izbranca/izbranke.
Da,	 januar	 je	 čas	malih	 obljub,	 ki	 se	 povečini	 ne	 bodo	 uresničile:	 ker	 obljub	 ne	
jemljemo	resno,	zato	pa	tudi	ostajamo	pri	majhnih,	nepomembnih	obljubah.	Izogi-
bamo	pa	se	velikim,	ker	taka	obljuba	veže.	Taka	obljuba	pomeni,	da	naš	svet	in	naše	
življenje	dobita	pečat	absolutnosti	in	zvestobe.	V	takem	svetu	je	na	prvem	mestu	
odgovornost	in	zvestoba	do	nekoga,	ne	pa	do	samega	sebe.	To	je	svet,	v	katerem	
se ne ukvarjaš sam s seboj, ampak prvič v življenju postaviš na prvo mesto svojega 
življenja nekoga drugega.
Zato	pa	razmišljajmo	o	teh	stvareh	in	se	pogumno	odločajmo,	da	želimo	živeti	v	
drugačnem	svetu,	kot	smo	trenutno	»nastavljeni«.	Odločajmo	se	za	velike	zvestobe	
in	velike	obljube	naših	življenj,	ki	so	tudi	rodovitne,	ne	glede	na	to,	za	kaj	se	od-
ločimo.	Priprava	na	zakon,	ki	jo	boste	v	Žireh	kmalu	začeli,	je	že	ena	takšna	lepa	
priložnost,	začetek	priprave	na	veliko	odločitev	in	veliko	obljubo	življenja.
Da, januar je mesec premisleka, kaj bi lahko v prihodnosti storili drugače, je mesec 
obljub	samemu	sebi.	Morda	bi	se	med	temi	obljubami	lahko	znašla	tudi	kašna	večja,	
kakšna bistvena, ki bi dejansko spremenila življenje.

Gabriel


