
JULIJ – AVGUST 2022
Izdaja Župnija Žiri,  
Jobstova cesta 34, 4226 Žiri.

Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.

Naklada: 500 izvodov.

Uradne ure župnijske pisarne bodo 
v juliju in avgustu vedno po svetih 
mašah.

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 

Duhovnik po Jezusovem Srcu
Prvi dnevi julija so tradicionalno posebej zaznamovani z 
duhovništvom. V drugi polovici junija praznujemo pre
krasni praznik Srca Jezusovega, 29. junija posvečujemo 
novomašnike, ki v prvih dneh julija slovesno obhajajo 
nove maše. Te vrstice, ki jih sedaj pišem, boste, dragi 
bralci, prebirali že teden ali dva po tem, ko bo izšla tudi 
težko pričakovana »novomašna« številka družine.
Zato je na mestu vprašanje, kaj pomeni »biti duhovnik 

po Jezusovem Srcu«, kakor pogosto slišimo. Nazadnje 
je pred kakšnim letom to posebej poudarjal sveti oče 
Frančišek.
Simbolika srca je močna, izhaja pa že iz Stare zaveze. 

Hebrejci so namreč z izrazom »srce« označevali najbolj 
notranji »center« človeka, njegovo bistvo, kjer razmišlja, 
moli, čustvuje in čuti. Saj pri nas ni dosti drugače, ko 
pravimo, da se je nekomu »kamen odvalil od srca«, da 
»mi je nekaj pri srcu«, da ima nekdo »zlato srce« in da 
ima »srce na pravem mestu«.

Kaj torej pomeni, da naj bi 
bili duhovniki »duhovniki po 
Jezusovem Srcu«? Gre za ču
dovito misel, ki poudarja, da 
moramo biti duhovniki še bolj 
podobni Kristusu kot vsak 
drug. Pomeni, da moramo du
hovniki prvi razmišljati, mo
liti, čustvovati in čutiti tako, 
kot to počne Gospod Jezus.  
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Dogodki v juliju in avgustu
Vse večerne svete maše so ob 1900;

• vsako sredo ob 1800 molitvena ura pred Najsvetejšim;

• vsak četrtek od 2030 do 2130 adoracija (tiho češčenje) Najsvetejšega v župnijski cerkvi;

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

• 8. julij – dopoldne obisk starejših in bolnikov po domovih;

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

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

• 16. julij – ob 1600 pri gasilskem domu v Račevi blagoslov traktorjev;

• 17. julij – pri vseh svetih mašah redni mesečni »ofer« za župnijsko cerkev;

• 24. julij – ob 900 sveta maša ob Krištofovi nedelji za člane ZŠAM;

• 28. julij – ob 2000 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;

• od 30. do 31. julija – kolesarsko romanje RoMartin na Goro Oljko;

• 31. julij – ob 1130 krstna nedelja;

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

• 4. avgust – ob 1930 družabno srečanje pritrkovalcev naše župnije;

• 5. avgust – dopoldne obisk starejših in bolnikov po domovih;

• 13. avgust – ob 900 nagradni izlet za čistilke in krasilke;

• 14. avgust – ob 1000 nagradni izlet katehetov;

• 16. avgust – ob 1900 sveta maša na Dobračevi ob godu sv. Roka;

• 21. avgust – pri vseh svetih mašah redni mesečni »ofer« za župnijsko cerkev;

• 21. avgust – ob 1100 sveta maša in družabno srečanje vseh družin, ki sodelujete v 
zakonskih skupinah;

Pomeni, da moramo biti tako ukoreninjeni v osebnem odnosu z Njim, da »naše 
srce« postaja vedno bolj podobno Njegovemu.
To je težka naloga. Od duhovnikov zahteva pobožnost, ponižnost, samožrtvova

nje, ljubezen do Kristusa … Naštevali bi lahko v nedogled. Ker v naših skupnostih 
duhovniki upodabljamo, »nadomeščamo« Kristusa, je najbolj primerno, da smo mu 
zares podobni. Molimo torej drug za drugega. Vi, dragi Žirovci, pa posebej molite 
za vašega župnika, za kaplana in za vse duhovnike iz vaših krajev. Po duhovnikih 
gre vera gor in dol, zato bomo vsi toliko bolj podobni Kristusu, kolikor bolj bodo/
bomo duhovniki upodobljeni po Njegovem Srcu.

Gabriel



3

V juniju so z zakramentom svetega krsta postali Božji otroci:
•	 Ota	Žakelj,	Goropeke;
•	 Ava	Žakelj,	Goropeke;
•	 Ožbej	Gartner,	Partizanska	cesta;
•	 Urban	Bartol,	Partizanska	cesta.
Družinam iskreno čestitamo in želimo obilo Božjega blagoslova!

Slovenski škofje so na zadnji seji Slovenske škofovske konference sklenili, da je od  
1. septembra 2022 mašni dar 23,00 EUR.

• od 22. do 26. avgusta – nagradne počitnice za oratorijske animatorje v Portorožu;

• od 26. do 29. avgusta – nagradne počitnice za ministrante v Izoli;

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

• 29. avgust – ob 1900 na Goropekah sveta maša ob prazniku mučeništva Janeza 
Krstnika;

• 1. september – ob 2000 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;

• 2. september – dopoldne obisk starejših in bolnikov po domovih;

• 4. september – ob 900 žegnanje na Goropekah;

• 4. september – ob 1130 krstna nedelja.

Slovo našega kaplana g. Anžeta Cunka

Z	31.	julijem	se	po	dveh	letih	od	naše	župnije	poslavlja	g.	kaplan	Anže.	1.	avgusta	
po nadškofovem dekretu nastopi službo kaplana v župniji Ljubljana – Sveti Križ 
(Žale).
G.	Anže	se	je	s	svojim	prisrčnim	značajem	in	s	svojim	delom	zapisal	v	srca	naših	
župljanov. Še posebej se mu zahvaljujemo za vse njegovo delo v korist naše mladine, 
otrok in vseh župljanov. Še posebej se mu kot župnik zahvaljujem za vso njegovo 
nesebično pomoč ob moji bolezni. 
Od	g.	kaplana	Anžeta	se	bomo	lahko	poslovili	v	nedeljo,	31.	julija,	pri	sveti	maši	ob	
900. Takrat boste lahko tudi darovali v »ofer« zanj. Po sveti maši bo pred župniščem 
še družabno srečanje.
G.	Anžetu	na	novi	postaji	njegove	duhovniške	poti	želimo obilo blagoslova in da bi 
se rad vračal nazaj v našo župnijo, kjer je preživel prva duhovniška leta. 
Anže,	Bog	te	živi!

župnik Andrej in vsi župljani sv. Martina v Žireh
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Mašni nameni
4.7.
PON

19.00 + Ivanka Govekar, obl., in Pretovški
+ Ivan Gluhodedov, 12. obl.

sv. Urh, škof

5.7.
TOR

7.00 za srečno zadnjo uro
v zahvalo (OD)

SV. CIRIL IN METOD, 
SLOVANSKA 
APOSTOLA, 
SOZAVETNIKA EVROPE

6.7.
SRE

19.00 + Simon Mlinar in vsi Petrovčič; + Roman Kristan
za zdravje v družini

sv. Marija Goretti, devica 
in mučenka

7.7.
ČET

19.00 + ata Franc, Bojan in Drago Štremfelj
za nove duhovne poklice

sv. Vilibald, škof

8.7.
PET

19.00 + Danijela Dolinar; + Cecilija Mahnič
priprošnja Mariji za duševno zdravje

sv. Kilijan, škof in 
mučenec

9.7.
SOB

8.00 + Demšarjevi (Ledinica)
+ Antonija Frlic, obl.

sv. Avguštin in drugi 
kitajski mučenci

10.7.
NED

7.00 + Anton Jobst, obl.; + Cankarjevi (Selo 39)
+ Amalija Zdolšek ter vsi Zdolškovi, Demšarjevi 
in Sollnerjevi

15. NEDELJA MED 
LETOM

9.00 za župljane; + Marica Trček
+ + Franc, Bojan in Drago Štremfelj

11.7.
PON

19.00 + Filip Kavčič
+ starši, sestre in bratje Demšar (Stara vas)
Mariji v zahvalo za 50 let zakonskega življenja

SV. BENEDIKT, OPAT, 
ZAVETNIK EVROPE

12.7.
TOR

19.00 + Ivanka in Viktor Burnik
+ Marjan Cimerman

sv. Mohor in Fortunat, 
mučenca

13.7.
SRE

7.00 za odvrnitev hude ure (Selo); po  namenu (A) sv. Henrik II., cesar

14.7.
ČET

19.00 + Venceslav Cankar
+ Janez Poljanšek, obl.

Sv. Kamil de Lellis, 
redovni ustanovitelj

15.7.
PET

19.00 + Romana Špik
+ Stanko Gantar, obl.

sv. Bonaventura, škof  
in cerkveni učitelj

16.7.
SOB

8.00 + Janez Žakelj, obl.; + Karel in Milka Naglič, obl.
+ Edi in Darja Mlinar

Karmelska Mati Božja

17.7.
NED

7.00 + Peter in Milka Jereb, 3. obl.; + Ivan Kristan
za župljane

16. NEDELJA MED 
LETOM

9.00 + Miha Rampre in vnuk Peter Jesenko
+ Martin Frelih ml.; + Marjan Peternel

18.7.
PON

19.00 + Mirko Strlič (Radomlje)
+ Žuštovi

sv. Elij iz Koštabone, 
diakon in mučenec

19.7.
TOR

7.00 Za nove duhovne poklice; po namenu (A) sv. Arsenij Veliki, 
puščavnik
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20.7.
SRE

19.00 + Matevž in starši Pečelin
za zdravo pamet

sv. Marjeta Antiohijska, 
mučenka

21.7.
ČET

19.00 + Ljudmila Okršlar, obl.
+ starši Vidmar in brat Edvard

sv. Danijel, prerok

22.7.
PET

19.00 + Karel Krolnik, obl., in starši; v zahvalo SV. MARIJA 
MAGDALENA, 
SPOKORNICA

23.7.
SOB

8.00 + Alojzija Seljak; po namenu (D) SV. BRIGITA ŠVEDSKA, 
REDOVNICA, 
SOZAVETNICA EVROPE

24.7.
NED

7.00 + Jurij Kokelj in sin Franc; za župljane 17. NEDELJA MED 
LETOM
KRIŠTOFOVA NEDELJA

9.00 + Drago Štremfelj; + Ana Dolenec
pokojni člani ZŠAM Žiri

25.7.
PON

19.00 + Anže Benedičič
za uspeh misijona

SV. JAKOB STAREJŠI, 
APOSTOL

26.7.
TOR

9.00 
LEDINICA

+ Starman in Dolinar; + Stanko Demšar
za odvrnitev hude ure (Selo)
+ Nuša Ana Strlič in Katarina Bogataj

SV. JOAHIM IN ANA, 
STARŠA DEVICE MARIJE

17.00 
LEDINICA

+ Milka in Rudolf Eniko (Ledinica 12), obl.
+ Ana Petrovčič; + starši Jankovec, obl.
+ Jakob in Maksa Dolinar
+ oče in brat Alojz Kogovšek ter vsi Kogovšek  
in Kavčič (Ledinica); + Anica Seljak (Žirovnica)
+ Bukovcovi (Žirovski Vrh)

27.7.
SRE

19.00 + Janez Trček; po namenu (B) sv. Gorazd, Kliment in 
drugi učenci Cirila in 
Metoda

28.7.
ČET

19.00 + Milka Oblak (Dobračevska 67), obl.
po namenu (M)

sv. Viktor I., papež

29.7.
PET

19.00 + Viktor Grošelj, obl.; + Pavel Jereb sv. Marta, Marija in Lazar

30.7.
SOB

8.00 + Marica Trček; + Marjan Peternel sv. Peter Krizolog, škof  
in cerkveni učitelj18.00 v zahvalo za 50 let zakona; v zahvalo za 70 let

31.7.
NED

7.00 + Majda Jesenko, obl. 18. NEDELJA MED 
LETOM9.00 + starši in brat Kogovšek (Izgorje); za župljane

1.8.
PON

19.00 + Ljudmila in Ciril Podobnik
za srečno zadnjo uro

sv. Alfonz M. Ligvorij,  
škof in cerkveni učitelj

2.8.
TOR

7.00 za srečno zadnjo uro sv. Štefan I., papež in 
mučenec

3.8.
SRE

19.00 za uspeh misijona; po namenu (M) sv. Konrad, redovnik



6

4.8.
ČET

19.00 + Martinovi; za nove duhovne poklice sv. Janez M. Vianney,  
arški župnik

5.8.
PET

19.00 + Jože in Cirila Derlink
+ bratje in sestra Helena roj. Bogataj, obl.
v čast Srcu Jezusovemu v zahvalo

Marija Snežna

6.8.
SOB

8.00 za žive in pokojne Selane JEZUSOVA 
SPREMENITEV NA 
GORI

7.8.
NED

7.00 + starši Oblak, Gregorač in Šantej 19. NEDELJA MED 
LETOM9.00 + Marica Trček; za župljane

8.8.
PON

19.00 + Štefan, Katarina in brat Franci Mlakar
za zdravje in razumevanje v družini

sv. Dominik, redovni 
ustanovitelj

9.8.
TOR

7.00 za zdravo pamet SV. TEREZIJA B. OD 
KRIŽA, MUČENKA IN 
SOZAVETNICA EVROPE

10.8.
SRE

19.00 + Cepinovi SV. LOVRENC, DIAKON 
IN MUČENEC

11.8.
ČET

19.00 + Janez Žakelj 
+ Marica Trček

sv. Klara, redovna 
ustanoviteljica

12.8.
PET

19.00 + Cilka in Pavel Eniko ter Štefka Podobnik
za zdravje in blagoslov v družini

sv. Ivana Šantalska,  
vdova in redovnica

13.8.
SOB

8.00 za žive in pokojne Selane sv. Radegunda, kraljica  
in redovnica

14.8.
NED

7.00 + Filip Kavčič 20. NEDELJA MED 
LETOM9.00 + Simon Mlinar; za župljane

15.8.
PON

7.00 + Marica Albreht, god
+ Marica Trček

MARIJINO 
VNEBOVZETJE –  
VELIKI ŠMAREN9.00 + Marija Jemec, obl.; za župljane

16.8.
TOR

19.00 
DOBRAČEVA

+ Milan Jereb st. (Selo 97), obl.
+ Manca Podobnik (Račeva)

sv. Rok, romar  
in spokornik

17.8.
SRE

19.00 + Leopoldina Podobnik sv. Evzebij, papež  
in mučenec

18.8.
ČET

19.00 + Marica Albreht, roj. dan
+ Ivanka Požar, obl.
+ Nada Bogataj, obl.

sv. Helena, cesarica

19.8.
PET

19.00 + Cecilija Mahnič
+ starši in sorodniki Naglič

sv. Janez Eudes, 
duhovnik

20.8.
SOB

8.00 + Ivana Podobnik (Bedrih), obl. sv. Bernard, opat  
in cerkveni učitelj
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21.8.
NED

7.00 + Milka in Peter Jereb, roj. dan in god
+ Tadej in Gabrijel Vegelj

21. NEDELJA MED 
LETOM

9.00 + Kavčičevi (Logaška 21); za župljane

11.00 
LEDINICA

za blagoslov družin

22.8.
PON

19.00 + Franc Trček, obl. 
+ Marjan Peternel
+ Angela in Pavel Gantar (Žir.Vrh), obl.

Devica Marija Kraljica

23.8.
TOR

7.00 + Vida in Stevan Plavljanič ter Branka 
Rončevič
+ Andrej in Marjana Demšar  
ter Marija Rudolf

sv. Roza iz Lime, devica  
in redovnica

24.8.
SRE

19.00 + Jože Pisk, obl. SV. JERNEJ, APOSTOL

25.8.
ČET

19.00 + Marica Jesenko, obl. 
+ Pavel Žakelj, obl.

sv. Ludvik IX. Francoski, 
kralj

26.8.
PET

7.00 po namenu (A) sv. Zefirin, papež

27.8.
SOB

doma ni svete maše sv. Monika, mati  
sv. Avgušitina

28.8.
NED

7.00 + Marija in Vinko Tolar ter Čadeževi
+ Anton in Vinko Voljč
+ Roza in Ivan Stanovnik

22. NEDELJA MED 
LETOM

9.00 +    Marjan Peternel
+ Alojzija Seljak
za župljane

29.8.
PON

19.00 
GOROPEKE

v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo Mučeništvo Janeza 
Krstnika

30.8.
TOR

7.00 po namenu (A) sv. Feliks, mučenec

31.8.
SRE

19.00 + Rajko Vehar, god in roj. dan 
+ Marija Jereb, obl.

sv. Nikodem, Jezusov 
učenec

1.9.
ČET

19.00 
DOBRAČEVA

v zahvalo; za nove duhovne poklice sv. Tilen, opat

2.9.
PET

19.00 + Štefan Šorli; za uspeh misijona sv. Marjeta, devica  
in mučenka

3.9.
SOB

8.00 + Anton Oblak (Dobračevska 67), obl. sv. Gregor Veliki, papež  
in cerkveni učitelj

4.9.
NED

7.00 + Dominik Rupnik in starši Albreht
+ Vida Roš, roj. Kavčič (Kolerjeva)

23. NEDELJA MED 
LETOM
ŽEGNANJE NA 
GOROPEKAH

9.00 
GOROPEKE

+ Mirko Burnik 
+ Filip Bogataj; za župljane
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Duhovna oskrba v domu starejših v Žireh
Z mesecem julijem bomo začeli z redno duhovno oskrbo v domu starejših v Žireh:
•	 Vsak	prvi	četrtek	v	mesecu	bo	ob	1000	v	domu	sveta	maša, nato bo še priložnost 

za sveto spoved, bolniško maziljenje ali duhovni pogovor.
•	 Vsako	nedeljo	ob	1000 bo v domu možnost svetega obhajila.
•	 Ob	nenadnem	hudem	poslabšanju	zdravstvenega	stanja	bolnika	obvestite	medi

cinsko sestro in ta bo poklicala duhovnika za bolniško maziljenje in obhajilo.
•	 Sčasoma se bo uredilo tudi spremstvo prostovoljcev za obisk oskrbovancev pri nedeljski 

sveti maši v župnijski cerkvi.

Praznik svete Ane na Ledinici
V	torek,	26.	 julija,	bomo	na	Ledinici	obhajali	praznik	sv.	Ane.	
Prva	sveta	maša bo ob	900, vodil jo bo g.	Gabriel	Kavčič;	druga 
pa ob	1700, daroval jo bo letošnji novomašnik, g.	Janez	Pavel	
Šuštar. Po popoldanski sveti maši se bomo ob zvokih Pihalnega 
orkestra	Alpina	Žiri	podružili	ob	sladkih	dobrotah.	Zato	 lepo	
naprošam vse gospodinje za peko	sladkih	dobrot. V župnišče 
jih prinesite v ponedeljek, 25. julija, med	1930	in	2030. Že vnaprej 
Bog	povrni!

Praznovanje Krištofove nedelje
V nedeljo, 24.	julija,	ob	900 bo osrednje praznovanje	Krištofove	nedelje. V naši 
župnijski	cerkvi	bodo	prisotni	člani	različnih	ZŠAM	po	Sloveniji.	Po	končani	sveti	
maši bo najprej blagoslov vseh gasilskih vozil naših gasilskih društev, nato še vseh 
posameznih	vozil.	Ob	tej	priložnosti	lahko	darujete	za	misijonska	vozila	MIVA.

Romanje v Medžugorje
Župnija Žiri vabi na romanje	v	Medžugorje, ki bo od	22.	do	25.	
septembra	2022. Odhod bo v četrtek, 22. septembra, ob 500 iz
pred župnišča v Žireh, povratek pa v nedeljo, 25. septembra, v ve
černih urah. Obiskali bomo Križevac, hrib prikazovanja Crnico, 
skupnost Cenacolo. Vsak dan se bomo udeležili maše narodov, 
čas pa bo tudi za osebno molitev. Poleg duhovnega programa v 
Medžugorju si boste lahko ogledali še Mostar, ustavili se bomo 
tudi v Hrvaškem Lurdu (Vepric) in Makarski. Cena vključuje 
avtobusni	prevoz,	tri	polpenzione	in	vse	vstopnine.	Cena	za	odrasle	je	145	EUR,	za	
otroke	do	15.	leta	pa	70	EUR.	Prijave	sprejemamo	v	župnišču	v	Žireh	na	telefonsko	
št.: 040 395 979 ali na elektronski naslov: andrej.jemec@rkc.si. Za prehod meje je 
dovolj veljavna osebna izkaznica.
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Boglonaj vsem za vse
Cenjeni	moji	Žirovci	 in	Žirovke!	Prav	dobro	 se	 spominjam	dneva,	ko	 sem	poln	
upanja, zagona in zanosa, a obenem tudi negotovosti, prihajal v lepo in meni ljubo 
žirovsko faro. Ko sem se peljal po Poljanski dolini proti Žirovski kotlini, sta me 
na poti spremljala dež in sonce. Kar naenkrat pa se je na nebu prikazala mavrica 
–	znamenje	zaveze	med	Bogom	 in	njegovim	 izvoljenim	 ljudstvom.	Zavedel	 sem	
se, da prihajam med dobre, plemenite in poštene ljudi. In prav to sem v teh dveh 
letih,	ki	sta	hitro	stekli,	tudi	doživljal.	A	prišel	je	čas,	ko	je	treba	reči	zbogom	in	se	
posloviti od župnije. Ko se oziram nazaj na del prehojene poti, na obdobje, ki je 
bilo v marsikaterem pogledu lepo in čudovito, saj se človek tukaj prav zares poču
ti domačega in sprejetega, ne gre drugače, kot da za to ne bi mogel biti hvaležen 
Bogu	in	vam,	dragi	gospod	župnik	Andrej	in	dragi	moji	Žirovci	in	Žirovke.	Zato	
bi vam rad izrekel velik boglonaj za vse. Zaznamovali ste me s svojo odprtostjo in 
gostoljubnostjo. Spomini se budijo in se prelivajo v globoko hvaležnost, ki je z bese
dami ne morem izraziti. Zlil jih bom v svoje molitve, predvsem pa v svoje življenje, 
da bom stopal naprej po duhovniški poti, ki ste mi jo osvetljevali. Hvala vam za 
vsako srečanje, preživete skupne trenutke, vsako besedo, vsako modrost, izkušnjo, za 
vsak poduk, za vsako majhno uslužnost, za razumevanje in za vaš čas. Predvsem pa 
hvala, ker ste bili z mano, in odpustite mi, če sem vas kdaj v svoji človeški slabosti 
prizadel, vas prezrl ali vas nisem razumel. Vedite, da sem vam hvaležen, da vas imam 
rad, vas spoštujem in marsikatera vaša beseda bo za večno zapisana v mojem srcu. 
Velik boglonaj članom ŽPS, organistu gospodu Tonetu Čadežu, pevskima zboro
ma, zakonskim skupinam, svetopisemski skupini, misijonski skupini, krasilkam in 
čistilkam, ministrantom, pritrkovalcem, ključarjem, mežnarjem, delivcem obhajila, 
vzgojiteljicam	v	Vrtcu	pri	Sveti	Ani,	molitveni	skupini,	katehistinjam	in	veroučen
cem, vsem gospodinjam in družinam, ki ste v času mojega kaplanovanja odprli svoja 
vrata in naju z župnikom sprejeli na domu in pogostili. Hvala tudi vsem ostarelim 
in bolnim za lepe obiske, molitve in vso podporo. Hvala vam in vsakemu posebej. 
Velik boglonaj predvsem vam, draga moja mladina (obe mladinski skupini), anima
torjem in skavtom za nepozabna srečanja, veselje, smeh in vse trenutke, ki smo jih 
preživeli skupaj. Ostali mi bodo v nepozabnem spominu. Velik boglonaj tudi tebi, 
župnik	Andrej.	Hvala	ti	za	zgled	dobrega	pastirja.	Hvala	za	vse	nasvete,	pogovore,	
molitve in hvala, ker sva prijatelja. Iskrena hvala farovškima, dovolita mi, da vama 
rečem mama, gospe Fani in gospe Minki za vse molitve, nasvete, podporo, skrb, da 
nisem bil nikoli lačen in žejen ter za lepo pospravljeno stanovanje, ki je vedno dišalo 
po domačem, in vsako zlikano perilo ter da se v župnišču res počutim doma. Za
gotavljam vam moj molitveni spomin pri darovanju svete maše. Vsem imenovanim 
in neimenovanim res še enkrat velik boglonaj. Če sem koga izpustil, mi, prosim, 
odpustite.	Bog,	ki	vidi	na	skrivnem,	naj	vsem	povrne	z	večnim	življenjem.	Naj	za
ključim z mislijo: »Pot, ki smo jo prehodili skupaj, je bila lepa. Pot, ki jo bom moral 
prehoditi	brez	vas,	bom	prehodil	po	vašem	zgledu.«	Bog	vas	živi,	dragi	moji	Žirovci	
in	Žirovke!	Rad	vas	imam. kaplan Anže
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