
sv. Martina
G L A S

Slovenija, vse najboljše!

Rojstvo, nov začetek, je nekaj najlepšega za vsakogar. 
Tako smo se pred 27 le� veselili rojstva naše domovine. 
Sanje, ki so jih živeli naši očetje, dedi in pradedi, so 
postale resničnost. Z veliko Božje pomoči smo dobili 
svoboden dom pod Alpami. Svoboda, o kateri mnogi 
narodi sanjajo, je za nas postala resničnost. Kakšno 
veselje nas je prevevalo takrat! Zaživeli smo na novo. 
Pričeli smo gradi� »hišo«. Pa smo jo in jo gradimo na 
skali ali na pesku? Hiša sama po sebi še ne pomeni, da je 
tudi dom. Dom naredijo ljudje, ki v njem živijo, odnosi 
med njimi, veselje do življenja … Bog, daj, da bi bili naši 
domovi polni sadov Svetega Duha, kaj� tega bi bila 
potem polna tudi naša domovina. Sadovi Duha pa so: 
ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobro-
tljivost, zvestoba, krotkost, zdržnost (Gal 5, 22-23).
Ne računajmo pa samo nase, ampak sebe, naše domove 
in vso našo domovino vsak dan znova polagajmo v 
Njegove roke. Prosimo nebeškega Očeta, od katerega 
vse prejemamo, da bi bili odpr� za delovanje Svetega 
Duha in bi skupaj z njim gradili dom, ki bi ga bili vsi veseli.
Slovenija, Bog te živi!

JUNIJ  2018

Andreja Žakelj

Srebrna
maša

Stolnica, Ljubljana

ž. c. sv. Martina, Žiri

29. junij 2018 ob 9.00

24. junij 2018 ob 9.00

Peter

ŽZakelj

Marko 
Mrlak

Mašniško
posvečenje
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Pokončen - na mestu - kristjan, državljan

Kakor je mesec maj namenjen naši nebeški 
materi Mariji, tako je mesec junij namenjen 
češčenju Srca Jezusovega. Iz tega srca nam 
pritekajo potoki milos�, po katerih spozna-
vamo Božjo voljo in nam pomagajo Božjo 
voljo tudi žive�.

V mesecu juniju pa se spominjamo rojstnega 
dne pomembnega svetnika, ki mu je bila 
naložena posebna naloga spolnjevanja Božje 
volje. Ta svetnik je Janez Krstnik. Božja volja 
je bila, da on pripravi pot in oznani prihod 
Odrešenika človeštva. Že pred njegovim 
rojstvom se je dogajalo nekaj neobičajnega. 
Njegovemu očetu Zahariju – starozavez-
nemu duhovniku – je bilo med njegovim 
opravilom v templju sporočeno, da se mu bo 
rodil sin, čeprav sta z ženo že stara. Ker tega 
ni verjel, je onemel do njegovega rojstva. 
Tudi njegova žena Elizabeta je ob srečanju s 
svojo sorodnico Marijo doživela posebne 
občutke. Dete v njenem telesu je poskočilo 
in rekla je Mariji: »Blagoslovljena si med 
ženami …« Ko je dopolnil dobrih trideset let, 
je začel dela� �sto, za kar je bil izbran. 
Odpravil se je k reki Jordan in začel mimo-
idoče vabi� k spreobrnjenju, ker se je 
nebeško kraljestvo približalo. Ni imel dlake 
na jeziku, kot pravimo. Opominjal je tudi 
Heroda in njegovo priležnico. Rekel mu je, da 
ne sme ime� žene svojega brata. Takšno 
opominjanje ga je pripeljalo v zapor. Tudi v 
ječi ni molčal. To ga je privedlo tako daleč, da 
so ga na željo Herodiade obglavili. Tega 
dogodka se spominjamo v avgustu, na 

praznik mučeništva Janeza Krstnika. Janez je 
bil »mož na mestu« ali pa »pokončen mož«, 
kot temu pravimo.

Kristjani imamo svetnike, da se jim pripo-
ročamo, naj za nas posredujejo pri Bogu. 
Naša dolžnost je, da jih posnemamo. Tudi 
Janez Krstnik nam je lahko dober priprošnjik 
pri Bogu in vzornik. Vprašanje pa je, koliko 
smo ga pripravljeni posnema�. Ali si upamo 
nastopa� pred drugimi tako kot on v odnosu 
oznanjevanja evangelija. Če se ustavimo 
samo pri zakramentu svetega krsta, lahko 
ugotovimo, da ni malo takih, ki pozabijo, da 
so izjavili, da se zavedajo svoje odgovornos� 
za krščansko vzgojo svojih otrok. So starši, ki 
otrok ne naučijo ni� pokriža�, kaj šele 
kakšno molitvico. Zakaj ne? »Ker sami nič ne 
molijo,« je odgovor. Veroučencem pri 
pripravi na spoved večkrat rečem, da sta 
molitev in sveta maša zelo, če že ne najbolj 
potrebni za krščansko življenje. Dokler bomo 
imeli pravi odnos do molitve in svete maše, 
se bomo zavedali, da obstaja greh. Če glede 
molitve pomislim na sebe, smem reči, da 
odkar sem se znal pokriža�, ni bilo ni� enega 
dneva brez molitve. Najprej me je spodbu-
jala mama, kasneje pa sem tudi sam spoznal, 
kako pomembna je molitev. Zato se mi zdi 
čudno, da je čedalje več takih, ki brezskrbno 
živijo brez pogovora z Bogom. To pa je 
molitev. Janez Krstnik je sam najprej živel po 
Božji volji in je smel druge vabi� k spreo-
brnjenju. Tudi mi se moramo trudi� za 
življenje po Božji volji, da bomo lahko k temu 
navajali druge. Če hočemo bi� pokončni 
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Jakob Kralj, dhp

kristjani – kristjani na mestu – moramo za to 
tudi nekaj naredi�. Ne sme nam bi� vseeno, 
kaj se z našo vero dogaja danes. Janezu 
Krstniku tudi ni bilo lahko v njegovem času. 
Posnemajmo ga!

V juniju imamo praznik državnos�. Tudi 
glede tega se mi zdi potrebno nekaj 
spregovori�. Spominjam se prvega prazno-
vanja tega praznika. Bil sem župnik v Novi 
Oselici. Praznovanje smo začeli s sveto mašo, 
nato je pod lipo potekala kulturna prireditev 
in zakurili smo kres. Navdušenje je bilo 
nepopisno. Naslednje leto je bila udeležba že 
bolj skromna, ker se je praznovanje začelo s 
sv. mašo. To nekaterim ni ugajalo. Tudi letos 
bodo verjetno praznovali na enak način. A 
manj bo �s�h, ki so bili na prvem prazno-
vanju, ker so se v tem času poslovili od 
zemeljskega življenja. Prisotni bodo nasto-
pajoči otroci, srednje generacije pa skoraj ne 
bo. Zdi se mi, da se tudi drugod dogaja 
enako. Po mojem mnenju tudi v Žireh.
Ja, da ne pozabim. Kaj pa letošnje volitve? 
Me kaj brigajo? Ali se zavedam, da je to moja 
pravica, da naj bi bila to tudi moja dolžnost? 
Že Anton Mar�n Slomšek je spodbujal 
Slovence, naj gredo na volitve in razumno 
volijo. Enako bi rekel tudi danes, v letu 2018. 
Vede� moramo, da se je treba na volitve 
pripravi�. Nič ni narobe, če poslušamo in 
gledamo predvolilna srečanja. Ob njih lahko 
marsikaj ugotovimo. Tudi to, kar pravi 
slovenski pregovor: »Tis�, ki veliko obljublja, 
malo daje.«
Bodimo ponosni na našo državo. Bodimo 
pokončni, na mestu Slovenci!

GOROPEKE, cerkev sv. Janeza Krstnika
Gotska stavba iz 15. stol. je bila v baroku prezidana.

Na zunanji steni je znana freska sv. Krištofa,
delo slikarja Štefana Šubica iz l. 1872.



Slovenci vseh prepričanj junija praznujemo 
dan državnos�, dan, ko se spomnimo ene 
največjih prelomnic v slovenski zgodovini. 

Za temelje svoje državnos� se moramo 
zahvali� našim prednikom, ki so s ponosom 
gojili in branili svojo kulturo, jezik in vero in s 
tem tudi v težkih časih omogočili obstoj 
našega naroda. Naši predniki so ču�li veliko 
ljubezen do domovine, čeprav so bili vedno v 
podrejenem položaju. Mi smo doživeli 
samostojnost naše države Slovenije in 
imamo brez dvoma razloge za domovinsko 
ljubezen, veselje in ponos. Se tega zave-
damo?

Razglasitev samostojnos� je bila v Žireh, 
sodeč po zunanjih znakih, sprejeta nekako 
sramežljivo in boječe. Proslave, ki jo je 
organiziral takratni žirovski župnik Janez 
Šilar se nisem udeležil, saj sem se v Ljubljani 
priključil veseli množici. Tis� dan je bilo res 
prešerno, vzneseno in v pravem pomenu 
besede kulturno. 

Po četrt stoletja samostojnos� je ponosa, da 
imamo svojo domovino, še komaj kaj. 
Zanosa ob praznovanju ni, zastave pa visijo le 

tu in tam. V zadnjih le�h se tudi slovenski 
kristjani le redko spomnimo na našo Domo-
vino z molitvijo, z mašo za domovino. Zakaj? 

Časi, ko smo se odločali za samostojnost, se 
oddaljujejo. Dobrih pe�ndvajset let življenja 
v neodvisni državi nas je naučilo, da dejanska 
neodvisnost ni plod enega samega zgodo-
vinskega trenutka, marveč rezultat nepre-
stanih prizadevanj, da bi z usodo svoje 
države ravnali vestno, odgovorno in ra-
zumno. 

Slovenski kristjani smo pogosto podobni 
farizejem, ki so Jezusa vprašali, ali je potre-
bno plačeva� davke Rimljanom. Odgovor: 
»Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, 
kar je božjega,« poznamo vsi. Izgovor, da 
nam je bilo v prejšnji državi bolje, je iz trte 
zvit. Odgovor najdem v izreku prvega in do 
sedaj edinega katoliškega predsednika 
Združenih držav Johna F. Kennedya, ki je 
svoje so-državljane nagovoril z besedami: 
»Ne sprašuj, kaj država lahko stori zate, 
vprašaj se, kaj lahko storiš zanjo.« Dajmo, 
vprašajmo se raje, kaj mi storimo za našo 
Slovenijo. Vsak izmed nas! Priložnos� je 
veliko, če jih le hočemo vide�.
V tujini sem občudoval predstavnike razli-
čnih narodov, ki so s ponosom ob  prazno-
vanjih obešali zastave. Kaj pa mi? Čakamo, 
da nam bo ob tuji glasbi in kulturi zrasla 
narodna zavest? Ali starši storimo dovolj, da 
bodo naši otroci, ko odrastejo, znali dve ali 
tri narodne pesmi, ki so jih peli že naši dedi in 
pradedi?

Bodimo ponosni, da smo Slovenci, imejmo 
radi našo domovino. Pokažimo to tudi s tem, 
da obesimo zastave ob pomembnih prazni-
kih: državnih, verskih, zakaj ne tudi ob 
osebnih.

4AKTUALNO

Dajte cesarju, kar je cesarjevega

Janez Žakelj
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Dogodki v juniju

SREBRNA MAŠA dr. Petra Žaklja

Delavniške svete maše bodo v kapeli župnišča do (okvirno) 23. 6. oz. do obves�la.

00 Vsako sredo  ob 18  molitvena ura pred Najsvetejšim;
00

 4. junij   ob 20   redakcija Glasa sv. Mar�na;
008. junij  ob 20   srečanje vseh katehetov;
00

10. junij  ob 10   na Dobračevi družinska sveta maša (sodeluje 4. razred);
3013. junij  ob 20   srečanje četrte zakonske skupine;
30

14. junij  ob 19   priprava na krst;
17. junij  pri vseh sve�h mašah pričevanje bogoslovca Tilna Oberwalderja Zupanca;

  pri vseh sve�h mašah »ofer« za obnovo župnijske cerkve;
30  ob 11   krs� v cerkvi na Dobračevi;

00
23. junij  ob 9  v župnijski cerkvi obvezne ministrantske vaje;

00  ob 21   koncert na Ledinici ob kresnem večeru;
00

24. junij  ob 7  žegnanje v Goropekah;
25. - 30. junij  otroški poletni oratorij v Žireh;

00
29. junij ob 9   DUHOVNIŠKO POSVEČENJE MARKA MRLAKA
   V LJUBLJANSKI STOLNICI;
1. julij    pri vseh sve�h mašah pričevanje misijonarke s. Bogdane Kavčič.

Letos mineva 25 let od posvečenja in nove maše žirovskega rojaka, lazarista dr. Petra Žaklja, ki 
že vrsto let deluje na Mirenskem gradu. Ukvarja se z družinsko in mladinsko pastoralo, vodi 
duhovne vaje, predzakonske in zakonske skupine in več prostovoljskih skupin ter pomaga 
brezdomcem. 
Obudil je delovanje Vincencijeve zveze dobrote, ki s številnimi prostovoljci skrbi za 
brezdomce v Ljubljani in Novi Gorici. Že 13 let kot društvo izvajajo programe pomoči 
potrebnim.
Ustanovil je Center za družine Mirenski grad, kjer družine in posamezniki lahko najdejo 
oporo, pomoč, razvedrilo, možnost ustvarjalnega preživljanja prostega časa, prijatelje, nova 
znanja ... Nudijo učno pomoč učencem, možnost učenja glasbenih instrumentov, varstvo za 
predšolske otroke in popoldansko varstvo, ustvarjalne delavnice.
Vodi in s sodelavci skrbi za Gnidovčev dom duhovnih vaj na Mirenskem gradu, kjer redno 
pripravljajo duhovne vaje, srečanja, predavanja, tečaje, koncerte in razstave. 
Leta 2005 je g. Žakelj na Mirenskem gradu ustanovil tudi skupnost Betlehem kot odgovor na 
velike s�ske in potrebe mladih, ki so ostali brez urejenega doma. Danes skupnost sestavlja  
več manjših enot na različnih koncih Slovenije. 
24. junija, ob 9. uri, se bo dr. Peter Žakelj v domači župniji skupaj z duhovniki, žirovskimi 
rojaki, zahvalil Bogu za 25 let duhovniške službe. Zato k tej slovesnos� vabljeni v čim večjem 
številu! Lepo ste povabljene tudi narodne noše!
Po slovesnos� bo pred župniščem manjša pogos�tev za vse. Zato naprošamo pridne 
gospodinje, da 23. junija zvečer in 24. junija zjutraj v župnišče prinesete sladke dobrote. Že 
vnaprej vsem Bog povrni za vašo prijazno razpoložljivost in sodelovanje!
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4 
PONEDELJEK 

1900   + Rajko in Bogdan Albreht 
+ Marina Kolenc  

sv. Peter Veronski, muč.  

5 
TOREK 

700  + Ciril Alič; po namenu (A)  sv. Bonifacij, škof in muč.  

6 
SREDA 

1900   + Terezija Pišlar, 7. dan; + Janko in Cilka 

Jereb; + Žakljevi (Rakulk)  
sv. Norbert, red. ustanov.  

7 
ČETRTEK 

700    

1900 DOBRAČ. 
po namenu (A)    

+ Janko Jereb (Loška 94), 10. obl.   
sv. Robert Newminstrski, 
opat  

8 
PETEK 

1900    + Mrovljetovi (Žirovski Vrh 22); + Ivan in 

Manica Kermelj, obl.; + Luka Strel, obl.   
SRCE JEZUSOVO    

9 
SOBOTA 

800       + Albina in Rafael Bajt   
za zdravo pamet in mir v družinah   

Marijino brezmadežno 
Srce   

10 
NEDELJA 

700    DOBRAČ. 
 

830      kapela 

1000  DOBRAČ.
 

+ Marija in Franc Bogataj, ter Bolukovi   

+ Roza in Ivan Stanovnik 

+ Anton Gorjup, god; za župljane 
10. NEDELJA MED LETOM    

11 
PONEDELJEK 1900    + Jani Pivk, roj. dan; + Drago Mlakar, obl.   sv. Barnaba, apostol   

12 
TOREK 700       + Katarina in Janez Gladek; po namenu (A)    sv. Adelajda, redovnica 

13 
SREDA 1900    + Mira in Marjan Šubic   

v zahvalo za 90 let    
sv. Anton Padovanski, 

redovnik in cerkveni učitelj 

14 
ČETRTEK 

700       

1900  DOBRAČ. 
po namenu (A)  

+ Viktor in Marija Eniko (Dobračevska 23) 
sv. Valerij in Rufin, muč. 

15 
PETEK

 1900    + Alfonz Zajec; + Peter Pivk, obl. sv. Vid, mučenec  

16 
SOBOTA

 
800       + Pavel Žakelj, roj. dan;   

+ Alojzija Kavčič in Snopkovi 
sv. Tihon, škof   

22
 

PETEK
 1900 

+ Frančiška in Jože Bevk; + Ciril Eniko, obl.
  

+ Rozinka Mlinar, obl.
 sv. Pavlin iz Nole, škof

  

18 
PONEDELJEK

  
doma ni svete maše 

 sv. Marko in Marcelijan, 
muč.

 

17 
NEDELJA

 

700    DOBRAČ. 
 

830      kapela 

1000  DOBRAČ. 

+ Mlinarjevi (Ravne 2); + Adolf Peternel  

+ Milan Ušeničnik, obl. 

+ Ana Božič, 30. dan 

+ Blaževcovi (Izgorje); za župljane
 

11. NEDELJA MED LETOM  

19 
TOREK

 doma ni svete maše 
 

sv. Nazarij, koprski škof
  

20
 

SREDA
 doma ni svete maše 

 
sv. Floren�na, opa�nja

  

21
 

ČETRTEK
 

700       

1900  DOBRAČ.
 

po namenu (A) 
 

+ Marija Pivk (Žirovski Vrh), obl.;
 

+ Alojzij Pišlar
   

sv. Alojzij Gonzaga, redov.
 



V maju so se od nas poslovili:

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

Franc Štemfelj, Žirovski Vrh;
Terezija Pišlar, Pot na Koče;
Ana Božič, Ravne pri Žireh.

MAŠNI NAMENI7

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

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur.
h�p://zupnija-ziri.si, h�ps://www.facebook.com/ZupnijaZiri/andrej.jemec@rkc.si

župnik Andrej Jemec: 040 395 979;  duh. pomočnik Jakob Kralj: 031 850 443

JUNIJ in začetek JULIJA 2018

Uradne ure župnijske pisarne so v juniju, juliju in avgustu vsak dan po sve� maši.

V maju so z zakramentom
svetega krsta postali
Božji otroci:

Družinam iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Ajda Oblak, Kosovelova ulica;
Marina Burjek, Triglavska ulica;
Neža Sporiš, Selo;
Filip Lukič, Žirovski Vrh;
Mina Erznožnik, Pot v skale;
Vita Erznožnik, Pot v skale;
David Mlinar, Par�zanska cesta;
Katrin Mlinar, Ob potoku;
Julija Medved, Grosuplje;
Sara Cankar, Selo.

Zbiramo prijave za avtobusni prevoz
na mašniško posvečenje Marka Mrlaka, 

ki bo v petek, 29. junija, ob 9. uri v ljubljanski stolnici.
Lepo povabljeni v čim večjem številu!

Marka v času priprave podpirajmo tudi z molitvijo!

MAŠNIŠKO POSVEČENJE
                             MARKA MRLAKA

23 
SOBOTA 

800       + Rudolf Poljanšek, obl., in Poljanškovi   
(Goropeke); + Franc Kavčič in Polonkarjevi    

sv. Jožef Cafasso, redovnik  

24 
NEDELJA 

700   GOROPEKE  

900       
+ Mar�n Frelih ml., obl.    
po namenu srebrnomašnika; za župljane 

+ Alojz Strlič (Logaška 36) 

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 

SREBRNA MAŠA 

dr. Petra Žaklja   

25 
PONEDELJEK 1900    

+ Terezija Pišlar, 30. dan 

za domovino    
sv. Vilijem iz Vercellija, 
opat; dan državnos�    

26 
TOREK 700       

za zdravo pamet in mir v družinah 
po namenu (A)  

sv. Janez in Pavel , mučenca 

27 
SREDA 1900    + Franc Podobnik (Račeva 12), obl.   

+ Marija Logar    
sv. Ema Krška, kneginja 

28 
ČETRTEK 700       za nove duhovne poklice; po namenu (A)   sv. Irenej Lyonski, škof in muč.  

29 
PETEK 1900   DOBRAČ.  

+ Polda in Lovro Možina 
+ starši Kurbus  

SV. PETER IN PAVEL, 

apostola  

30 
SOBOTA 

800       + Jože in Alojzija Jereb (Žirovski Vrh)   
+ Ivana Miklavčič 

sv. Bertrand, škof  

1 
NEDELJA 

700      

 

900       

+ Janez Seljak, obl.; + Vinko Pivk, obl.   

za župljane 

+ Mar�n Frelih ml., obl.; + Pavla in 

Marjanca Frelih ter vsi Frelih (Zabrežnik)  

13. NEDELJA MED LETOM  
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Poletni otroški ORATORIJ  2018

Kot se je Friderik Baraga leta 1830 podal na svoj prvi misijon v 
Združene države Amerike k plemenu Otava, se lahko vi (dragi otroci) 
letos podate na teden oratorija in z nami spoznate, kako je Baraga kot 
škof med njimi živel in jim razglašal Jezusa! In najbrž ste že slišali �sto 
zgodbo ali pa morda videli film o princesi Pokahontas? On je bil �s�, ki 
jo je prvi predstavil Evropejcem, in menda je povsem resnična! Skozi 
krea�vne delavnice bomo spoznavali indijanske običaje; izdelali 
bomo lahko kanu in ga pobarvali, indijanske perjanice, peli pesmi ob 
ognju in še in še! Da pa nam ne bodo krulili želodčki, kot so mladim 
Indijancem zaradi lenobe in brezbrižnos�, pa si bomo še kako radi tudi 
spekli kaj za pod zob!

Z našo duhovno hrano, ki je prav toliko 
pomembna, se bomo hranili z zanimivimi 
katehezami in celotnim oratorijem, ki je vedno 
prepreden z Jezusovim dobrim naukom, 
prijateljstvom in oceanom energije, le da ga 
bomo letos pobližje spoznali skozi oči Friderika 
Barage, in kako je vse to podal naprej severno-
ameriškim Indijancem!

Te že znanima, kaj vse te poleg tega še čaka? 
Kam se bomo tokrat odpravili na izlet? 
Vodne in velike igre s prijatelji, ki jih boš 
spoznal? Grem stavit, da že prikimavaš z 
glavo ali pa boš prav kmalu začel!
Če želiš vse to tudi dožive� in ne samo 
sliša�, se nam pridruži na oratoriju med 25. 
in 30. junijem in spoznaj življenje in duha 
Indijancev skozi oči škofa Friderika Barage. 
Zato hitro skoči po prijavnico in jo do 10. 
junija oddaj gospodu župniku, osebno ali 
pa v nabiralnik župnišča!

oratorijska himna: ENO JE POTREBNO



9 MOLITEV

Otroci molijo

Jan
Larisa

Gašper

Bog, ti si luč našega srca!

Sveti nam vse naše življenje,

ki ga imamo,

in daj, da bi bili ljudje

na zemlji prijazni

drug do drugega!

Sprejmi nas v svoje srce,

ki živiš in kraljuješ vekomaj!

    Amen!

Jutranja   zarja

slavi   Boga!

Vsak  nezni  cvet

slavi  Boga!

Vsak, ki  Vate  veruje,

slavi   Boga!

Vsaka  rastlina 

slavi   Boga!

Vsaka  zivalca 

slavi   Boga!

Vsaka   stvarca

na   svetu

slavi   Stvarnika!

Preljubi Jezus moj,
jaz sem slu�abnik tvoj.
Ti si gospodar sveta,
varuješ vse ljudi,
Ce kdo narobe ravna,
ga pomilostiš.
Po Tebi ravnamo se vsi,
ne dovoli, da kdo
preveC grehov naredi.
Saj Ce se to zgodi, 
�alostni bomo vsi
in tudi Ti .
Mi na svet ne bi prišli,
Ce tebe, Jezus,
bilo ne bi.
V cerkvi zate molimo
in se s tabo pogovarjamo.
Mi te imamo radi vsi,
tako kot nas imaš tudi ti .
Zato Ce kdo greh stori,
pomagaj mu tako,
da mu poveš, kaj naj naredi.

Urh

-

-

Gospod Bog!
V tej molitvi se ti

Želim zahvaliti
za vse darove,
ki nam jih daješ.

Naj bodo to različne
vrednote, ki jih cenimo,

ali pa materialne stvari.
Zahvaljujem se ti tudi

za naše najbližje,
ki nam vedno stojijo

ob strani, nas podpirajo
in nam pomagajo

tudi v najhujših trenutkih.
Prosim pa te, da bi bili

na svetu samo dobri ljudje
ter čista, neokrnjena in
neonesnažena narava.

Prosim te tudi,
da na svetu ne bi bilo

več vojn in
neozdravljivih bolezni.



V skupini čis�lk farne cerkve nas je šest, vse 
smo že upokojenke. To smo Hilda, Mici, 
Marjanca, Pavla, Cilka in Anica. Vodja je 
Hilda. Ona predlaga, kateri dan v mesecu bo 
potekalo generalno čiščenje. Vsako soboto 
pa Hilda ali Mici še dodatno čis�ta – pose-
sata tepihe in pometeta po cerkvi. Hilda pere 
in lika vse oltarne prte in pr�čke, ki se rabijo 
pri bogoslužju.  Zamenjata jih po potrebi.
S čiščenjem cerkve je pred mnogimi le� 
začela gospa Marica Jesenko. Dve ali tri iz 
sedanje skupine so se ji pridružile že takrat. 
Župnik Janez Šilar je poskušal organizira� 
čiščenje po vaseh, a se ni obneslo. Zato se je 
namensko ustanovila ta skupina. Nekatere 
so zaradi zdravstvenih težav prenehale, a k 
sreči se je priključila kakšna nova. Skupina je 
tako skupaj že več kot 25 let. Ko je pred nekaj 
le� še ena prenehala, nas je ostalo šest.
Vsaka ima svojo zadolžitev. Najprej se 
pobriše vse klopi, očis� vetrolov, omete 
pajčevine, posesa, kar lahko. Nato pomiva-
mo klečalnike in tla pod klopmi, sledi 
pomivanje tal, dvakrat ali trikrat. Nato po-
metemo še stopnice s kora, pred cerkvijo in 
prostor okrog cerkve.
Čiščenje poteka ročno, edini pripomoček je 
sesalnik za tepihe in oblazinjene površine 
pred oltarjem.
Ko smo letos pozimi po prvi obnovi cerkve 
čis�le, so nam priskočili na pomoč tudi 
moški in druge gospe. S seboj smo prinesli 
svoje sesalnike. Za čis�la prispeva župnija, 
nekaj pa tudi same.
Pozimi čiščenje poteka podobno kot čez 
leto. Razlika je v tem, da moramo nazadnje 
pobrisa� še s suho krpo, da tla ne začnejo 
ledene�. Vročo vodo nosimo iz župnišča. 
Dokler je živela Pečelinova Mar�na, nam je 
ona grela vodo. Delo je naporno, ker imamo 
vse prezeble roke.
Pole� najpogosteje čis�mo ob četrtkih, ker 
ni večerne maše, pozimi pa kadar koli, ker je 

maša v kapeli. Pred večjimi prazniki dežurni 
počis�ta cerkev �k pred mašo, npr. pred 
veliko nočjo, ko se v soboto nosi k žegnu.

Pri delu pogrešamo mlade, saj se nad 25 let 
ni vključila nobena nova. Treba bo obnovi� 
tudi pripomočke (krpe, metle, palice ...). Za 
slovesnost sv. birme in obhajila pridejo čis�t 
mamice in očetje, kar je zelo pohvalno.

Župnik naše delo spoštuje. Vidi, da se 
trudimo in nas vedno pohvali. Pred kratkim 
nas je peljal tudi na lep izlet. Župljani pa 
navadno samo pokažejo, kaj ni narejeno. 
Redkokdaj se je zgodilo, da smo slišale 
kakšno pohvalo.

S ključarji in mežnarji sodelujemo, če je 
potrebno. Kadar se za večje slovesnos� čis� 
lestence (npr. za birmo in prvo sv. obhajilo), 
jih oni snamejo, postavijo lestve za čiščenje 
pajčevin itd. pa tudi pomagajo.

Med delom se tudi malce ustavimo in kaj 
prigriznemo, posebno kadar katera praznuje 
ali mogoče »čas�« za kakšen vesel  družinski 
dogodek.

Čiščenje župnišča poteka praviloma vsako 
sredo. Organizirane so po š�ri dvojice. Vsaka 
pride na vrsto na š�ri tedne. Š�ri od 
cerkvenih čis�lk sodelujemo tudi tam. 

Kot vidite, je dela dovolj, zato ste lepo 
vabljene/-i k sodelovanju tudi mlajše/-i.

10AKTIVNI V ŽUPNIJ I

Čistih 25 let!

čis�lke



11 SREBRNA  MAŠA

Vesel sem, da vsa leta nisem bil „lačen“

Moje novomašniško geslo je bilo: Moja jed je, da 
izpolnim Očetovo voljo. Vesel sem, da vsa leta 
nisem bil lačen . Nikoli mi ni bilo žal, da sem „ “
stopil na to pot in nikoli nisem razmišljal, da bi to 
pot zapus�l. Vesel sem, da sem lazarist, vesel 
sem, da sem del Cerkve, čeprav sem do obojega 
zelo kri�čen in se mi včasih zdi, da je v vsem le še 
toliko dobrega, da se ne sesuje v prah.

Najprej sem bil duhovni pomočnik v Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu. To je bila res prva ljubezen, 
kar ne pomeni, da vse ostalo ni lepo. Je lepo, a 
kot ljubezen, ne kot zaljubljenost. Na moji prvi 
župniji sem z množico mladih, ki so se začeli 
zbira� okrog župnišča, gradil prve sanje živega 
občestva. Ker sem vedel, da sanje ne trajajo 
dolgo, sem se po dveh le�h odzval na povabilo, 
naslovljeno vsem lazaristom, s prošnjo, da mi 
dovolijo i� v misijone v Sibirijo. Predstojniki so 
me poslali v drugačno Sibirijo. Dobil sem dva 
novinca, Hrvata iz Kosova, in Bosanca, in prišel v 
Šentjakob ob Savi. Vzgoja novincev je bila trd 
oreh, ki mu nisem bil kos, župnija pa je bila zelo 
drugačna od prejšnje. Za ene sem bil preveč 
popustljiv, za druge preveč strog, dosegel pa nič. 
Misel, da je delavec vreden svojega plačila, se mi 
je močno postavila pod vprašaj. Nagrada za trdo 
delo je bilo ljubosumje in odpor. To prvo trdo 
spoznanje je kasneje dozorelo v še težje: da Bog 
ne nagradi nujno dobrega dela z rezultatom pri 
delu, ampak kali železo, da postane iz njega kaj 
več. Kaj, ve največkrat le On. Tega ni lahko 
sprejema�.
Po š�rih le�h sem bil premeščen na sedanje 
delovno mesto na Mirenski grad. Tam ni bilo ne 
mladine ne novincev. Velik, precej zanemarjen 
dom duhovnih vaj in dober kos sveta, ki bi ga bilo 
potrebno uredi�. Rekel sem si, da nočem posta� 
direktor v neki veliki zgradbi, ni� vrtnar v Misi-

jonski družbi, ampak hočem osta� v prvi vrs� 
duhovnik. Ker sem videl, da mi je pri delu z ljudmi 
zmanjkalo znanja, sem vpisal magisterij, 
nadaljeval z doktoratom in po š�rih le�h 
zagovarjal doktorsko tezo z naslovom Teološko 
psihološka razlaga ljubosumja. Zanimivo mi je 
bilo, kako jasno je moj položaj videla moja 
mama, ki me je k študiju celo prva spodbudila. 
Verjamem, da je to sad ljubezni in molitve, za kar 
sem obema staršema, ki v tem vztrajata, iskreno 
hvaležen.
Dolga leta me je spremljalo zelo neuspešno delo 
z brezdomci in prostovoljci, kjer se 13 let ni 
zgodilo nič. Različni poskusi, nobenega rezultata, 
le mnogo očitkov in nasprotovanj. Šele ko mi je 
Bog poslal na pot mlade, ki so iskali rešitev iz 
svojih družinskih s�sk, in je nastala skupnost 
Betlehem, sem v najbolj ranjenih našel sode-
lavce za delo z brezdomci in mladino. Spoznaval 
sem, da leta suše ne pomenijo, da Bog ne dela, 
ampak da dela drugače, kot si človek zamisli. To 
sem še globlje izkusil, ko sem se srečal z osebo, ki 
jo je nadlegoval hudi duh. Pet let izganjanja in 
iskanja po� iz nemogočega položaja je Bog spet 
kronal na poseben način. Nič nisem izgnal, lahko 
pa bi rekel, da sem bil sam izgnan: na slabem 
glasu med sobra�, v škofiji in še kje. 

Osamitev je lahko razlog za obup ali pa za 
drugačen pogled na Božje vodstvo. Počasi sem 
se odvajal od padanja v obup, ker rezultatov ni 
bilo, ne na enem ne na drugem področju. Učim 
se žive� s problemi in jih z Božjo pomočjo in 
potrpežljivostjo reševa�. Zgodbe o resničnem 
uspehu piše Bog, ne ljudje. Hvaležen sem mu, da 
me spremlja, ljubi in mi daje življenje.

Peter Žakelj



NOVA  MAŠA

»Ne bom se poročil, ker je treba sta� pred 
množico ljudi pod oltarjem!« je bila moja 
misel, ko sem kot najstnik ob rednih 
sobotnih mašah gledal novoporočence. 
Čeprav me je Bog potegnil celo za oltar, se 
globoko v meni ni dos� spremenilo. Nisem 
človek slovesnos� in množice. K temu 
prispeva še reven spomin za obraze in 
imena. Tudi nisem človek spominov. 
Ostajajo le v�si, ki sestavljajo moje nadaljnje 
doživljanje, delo in odnose.

Čeprav vem, da je bilo pripravljanje novo-
mašnega slavja namenjeno meni, sem novo 
mašo doživljal veliko bolj kot praznik župnije. 
Spominjam se mogočnih mlajev po celem 
kraju, čudovito okrašene cerkve, polno ljudi, 
ki so se angažirali v pripravah in na prazno-
vanju. Najbolj mi ostaja v spominu lep 
občutek, da se je celoten kraj povezal v eno 
samo praznovanje. Zdi se mi, da so Žiri 
praznovale svojo vero in veselje nad tem, da 
Bog še vedno kliče, vabi in spremlja svoje 
ljudstvo v življenje.
Ko sem vabil na novo mašo, so bili vabila vsi 
veseli, le ena gospa je rekla, da »ostajajo na 
drugi strani«. Takoj nisem ni� razumel, kaj 
hoče reči. Potem pa sem ji skušal razloži�, da 
lahko praznujemo skupaj ne glede na »levo« 
ali »desno« stran. No, gospa je vztrajala pri 
svojem.  

V spominu mi ostajajo starejši ljudje, ki so 
me naenkrat začeli vika�. Sedaj sem bil zanje 
gospod. To me je presene�lo, ker o tem 
nisem nikoli razmišljal. Skušal sem dopove-
da�, da sem is� Peter, kot sem bil nekaj dni 
pred posvečenjem. Saj bi bilo lepo, ko bi se 
človek s posvečenjem res spremenil, a tega 
si Bog najbrž tako ni� ni zamislil. Hvala Bogu, 
mi takšno strahospoštovanje ni vzelo trezne-
ga pogleda nase, vsaj upam. Še vedno mi je 
smešno, ko na Gradu iščejo kakega »gospo-
da«, pa se moram sredi vrta, na bagru,  
traktorju ali pri drugem podobnem delu 
predstavi�, da sem iskani »gospod«. 
V podobnem duhu so me predstojniki po 
novi maši vprašali, kaj bom sedaj. Rekel sem, 
da bom delal z brezdomci, pa so le zmajali z 
glavo in zamahnili z roko. Mislili so, kaj bom 
študiral. Moj odgovor ni bil ne imeniten ne 
zanimiv. A kot da bi vedel, da bo moje 
duhovništvo najgloblje zaznamovalo razmi-
šljanje o tem, kako naj� dom za �ste, ki so ga 
izgubili. Bog včasih daje bolj jasne odgovore, 
kot se jih sami sploh zavedamo. Ko te 
dogodki osamijo, ko nisi več zanimiv za 
smetano, je lažje bi� drugačen. Ne ukvarjaš 
se več z vprašanjem, ali si v umazani obleki 
še gospod ali ne, ali se spodobi novomašniku 
hodi� okrog v kratkih hlačah, ali je primerna 
družba brezdomcev in deklet. Učitelj in 
Gospod je le eden, mi vsi pa smo ubogi 
hlapci mogočnega Gospodarja in dobrega 
Očeta.
S svojimi odgovori sem pri novi maši razo-
čaral tudi �ste, ki so me vprašali, kaj pa 
poli�ka. Rekel sem, da me poli�ka pravza-
prav ne skrbi. Moja naloga je vzgaja� ljudi v 
globoki moralni, danes bi rekel, evangeljski 
drži. Če bomo dosegli to, bomo imeli dobre 
vernike in dobre poli�ke. 
Na novo mašo me vsa leta spominjata mali 
misal in nahrbtnik, ki sta bila dar pevskega 
zbora. Ta dar me je presene�l, saj sem v 
zboru pel le kakšno leto. Oba sta dobro 
zdelana. Se vidi, da sta svoje opravila. Ob 
tem pomislim, da bo dobro, če bom do kon-
ca svojega življenja tako uporaben kot ta 
nahrbtnik in misal. Kako lepo bo, če se bom 
od dela za Božje kraljestvo izčrpal.
     Peter Žakelj

Ne bom se poročil!
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