
Draga bralka, dragi bralec! Kako prepozna� glas Svetega 
Duha sredi srca, ki je napolnjeno s hrupom slabih misli in 
�sočerimi novicami, ki te samo vzemirjajo? Kriterij, ki ga 
daje apostol Pavel: »Kjer je Gospodov duh, tam je svobo-
da.« Da, po tej hrepeniva, pa tudi po miru, po sočutju in ve-
selju. Hrepeniva po odnosu, ki umiri in kjer se ču�va spre-
jeta. Hrepeniva po »sadovih« Svetega Duha, ki govori v 
globini srca – po ves�. Duh naju osvobaja zaprtos� in 
žalos�. Odpriva mu srce, da bo On, ki v najina srca izliva 
Božjo ljubezen, prenovil naju in odnose, ki jih živiva. 

sv. Martina
G L A S

Glas sv. Duha

JUNIJ  2020

p. Marko Pavlič, DJ

Franjo Kopač: Poprtnik

11. junij 2020 ob 19⁰⁰

L e d i n i c a

Svetega Rešnjega 
Telesa

Procesija

00
5. julij 2020 ob 10

nedelja

P. M A R K A p A V L I Č A

S L O V O K A P L A N A

D A N 
D R Ž A V N O S T I

25. junij 2020 ob 8⁰⁰

SVETA MAŠA
ZA DOMOVINO

»Pošlji, Gospod, 
pošlji svojega Duha, 

naj spet razkrije
v mojem 

usihajočem srcu 
beli mir svojih vrtov, 

v njih razlije luč 
med veje, v roso, 

zbudi sinice – 
in spet se bodo 

Tvoje stvari
- kot bosi otroci

v pomladni travi – svetlo klicale
in se zbrale 

za ples 
pred Teboj. 

Pošilji svojega Duha 
in me prerodi 

in prenovil boš 
obličje zemlje.« 

(Vladimir Truhlar
In prenovil boš obličje zemlje)



AKTUALNO 2

Gabriel

Ima maša brez obhajila sploh smisel?

Ob prazniku Svetega Rešnjega Telesa razmi-

šljajmo ob provoka�vnem vprašanju: Mar 

ima sveta maša, če ne gremo k obhajilu, 

sploh smisel?

Morda smo že opazili, da se sveto obhajilo in 

sveta maša, ko o njima govorimo, vedno ne-

kako prepletata. Že ko pri verouku našteva-

mo sedem zakramentov, včasih rečemo 

»sveto obhajilo«, včasih pa rečemo »sveta 

maša«. Spet tretjič govorimo o »sve� evha-

ris�ji«.

Vse to so različne po� na vrh iste gore. Naj-

bolj splošen izraz je zadnji: sveta evharis�ja. 

Po slovensko, prevedeno iz grščine, bi to 

pomenilo »sveta zahvala«. Ko so se prvi kri-

stjani zbirali, so se namreč srečevali pred-

vsem k slavljenju in zahvali, zato so prvemu 

obhajanju svete maše rekli kar »zahvala«, 

evharis�ja.

Izraz »sveta maša« izhaja iz la�nščine in 

označuje celoten obred maše, torej branje 

Božje Besede in evharis�čno, torej zahvalno 

molitev, pri kateri Gospod Jezus prihaja na 

oltar.

Sveto obhajilo pa je seveda oznaka za �s� del 

obreda svete maše, pri katerem verniki pri-

stopijo k sadovom Božje Besede, ki se v kru-

hu in vinu uteleša na oltarju.

Zato je med sedmimi zakramen� najbolj pri-

merno omeni� sveto mašo ali sveto evha-

ris�jo, manj primerno pa »obhajilo«. Naši 

otroci pa gredo k prvemu svetemu obhajilu, 

ker so pri maši že velikokrat bili, ampak pri 

nobeni sve� maši niso pristopili k obhajilu. 

Vendar obhajilo ni zakrament. Zakrament se 

dogaja na oltarju, obhajilo pa je trenutek, ko 

tudi sami »pristopimo k oltarju« in z njega 

prejmemo Kristusa samega.

Sedaj pa k našemu vprašanju: Mar ima sveta 

maša kakšen smisel, če ne gremo k svetemu 

obhajilu? Po tem, kar smo zgoraj povedali, je 

jasno, da ima velikanski smisel. Če ga ne bi 

imelo, bi bilo povsem nesmiselno, da naše 

otroke vodimo v cerkev, še preden pristopijo k 

svetemu obhajilu.

Ko gremo k sve� maši, smo pri njej dejansko 

na alvariji, pri vznožju Jezusovega križa: pred k

nami se na oltarju dogaja Jezusova daritev. In 

ta daritev nas odrešuje naših grehov. To je za 

začetek povsem dovolj. Dovolj je, da v sebi 

obudimo zavest, kako nekaj vzvišenega se do-

gaja pred našimi očmi, kako Gospod prihaja na 

oltar po duhovnikovih rokah.

Zelo se je treba varova� protestantskega po-

gleda na evharis�jo, ki izpostavlja predvsem 

vidik obeda, »večerje«. Smisel maše ni obha-

jilo. Smisel maše je maša sama v sebi, Jezuso-

va daritev na oltarju. Seveda pa smo povab-

ljeni, da v obhajilu Jezusa sprejmemo v naše 

srce, ki se mora na sprejem visokega gosta tudi 

primerno pripravi�.

Če se tega zavedamo, bomo sami začu�li po-

trebo, da pristopimo k svetemu obhajilu. 

Oziroma bomo kmalu tudi začu�li, da bi bilo 

dobro očis�� srce, preden k njemu pristopi-

mo. In morda bomo kdaj prišli tudi do zaklju-

čka, da se je treba na obhajilo bolje pripravi� 

in ta trenutek k njemu še ne pristopi�.
Ima torej smisel pri� k sve� maši, tudi če ne 
grem k obhajilu? Vsekakor. Pridi in poglej! Če 
prideš in gledaš z očmi vere dovolj časa, te bo 
Gospod sam zvabil k svetemu obhajilu. Sveta 
maša je tam, z obhajilom ali brez. Naš Gospod 
se daruje na oltarju, z obhajilom ali brez. Za 
duhovno življenje pa je potem bistvenega 
pomena, da v obhajilu prejemamo Gospoda, 
ki se daruje na oltarju.



3 AKTUALNO

Na praznik apostolov Petra in Pavla po slo-
venskih cerkvah zadoni prelepa pesem: »Ti si 
Peter skala in na to skalo bom zidal svojo Cer- 
kev …« Jezus ne govori, da je Peter skala zara-
di svojih mišic, da bo on gradil Cerkev, ampak 
da jo bo gradil Oče na tej »skali«. Petra Bog 
uporabi zgolj kot pričevalca o absolutnem 
Temelju, absolutni avtorite�. Oče je �s�, ki 
bo vodil vsakega novomašnika, pa tudi vsa-
kega izmed nas in po nas gradil sveto Cerkev. 
Kdor bo svoje življenje gradil iz lastnih moči, 
bo hitro zgorel in pregorel.
Prav tako je za svetega Pavla po tem, ko se 
mu je Bog pokazal v svetlobi pred Damaskom 
in je oslepel, absolutna avtoriteta postal sa-
mo Bog. Le On je �s�, ki življenje daje in jem-
lje, ki je Pavlu dal, da je oslepel in da je spre-
gledal. Apostol pa je svoje talente in vse živ-
ljenje podaril Bogu, ki je po njem delal velike 
stvari.
Naš moderni čas nam ponuja množico novih 
avtoritet. Ne tako kot včasih, ko so ljudje za-
radi »življenja na skali« avtoritete občudova-
li in se k njim v strahospoštovanju zatekali, 
danes se nam moderne avtoritete vsiljujejo 
preko vseh mogočih medijev. Ideali današ-
njih 'avtoritet' so: ime� se 'fajn', uživa�, z 
malo dela veliko zasluži�, uživa� vse, kar 
nam življenje ponuja … Za te smernice nam 
gotovo sveta Peter in Pavel ne moreta bi� 
vzornika. V iskanju vzornikov pri iskanju ide-
alov tega časa so nam kot na pladnju ponu-
jeni srečni obrazi s TV ekranov, spleta …, ki 
govorijo o slavi, uspešnos�, so medijsko pov-
zdignjeni in v sodobnem svetu prepoznani za 
»prave face«.
A kaj v resnici je temelj teh ljudi? V spominu 
imam film o znani francoski pevki šansonov 

Edith Piaf. Slavna pevka je na vrhu svoje slave 
s svojim petjem polnila koncertne dvorane, 
bila pojem uspeha, njeno življenje pa je bilo 
polno naspro�j: na eni strani znana pevka, 
na drugi pa je živela tragično osebno živ-
ljenje. Še danes se je spominjamo kot naj-
večje francoske pevke vseh časov, v oseb-
nem življenju pa se je večino časa utapljala v 
alkoholu in mamilih. Njeno življenje je, tako 
kot pri mnogih popularnih in znanih 'avtori-
tetah', temeljilo na »pesku« in s tem nači-
nom je postala »zgled« mnogim mladim pev-
cem in pevkam, ki se tudi dandanes v slavi 
spopadajo z najrazličnejšimi odvisnostmi.
Na misel mi pride še druga Edith, Edith Stein, 
nemška filozofinja, ki je danes tudi so-
zavetnica Evrope. Vse življenje se je ukvarjala 
s človekom in smislom njegovega obstoja. 
Pojem človeka je opredelila z vidika svobode 
in s tem povezane odgovornos�. Umrla je v 
koncentracijskem taborišču in bila nekaj de-
setle�j kasneje proglašena za svetnico. 
Živela je skrito redovno življenje, bila pre-
prosta, a polna dialoga z Bogom, ki mu je 
ostala zvesta do konca. Nobene slave in us-
pešnos�; rekli bi lahko celo, da je njena neus-
pešnost vredna pomilovanja.
Temelj življenja Edith Stein je bil Bog in nje-
gov nauk. Edina avtoriteta, ki je zdržala tudi v 
hudi preizkušnji vojnih grozot. In zato je 
sozavetnica Evrope, avtoriteta, zgled, ki je 
bil, je in bo. Vzemimo si vsaj včasih, morda 
prav na praznik apostolov Petra in Pavla 
nekaj časa in postavimo vrednote, ki sta jih 
živela in oznanjala, za pomembno merilo pri 
presojanju temeljev, na katere postavljamo 
svoje življenje.

Skala ali pesek?

Andreja Žakelj

?Edith
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Kratka pridiga o pridiganju

Vili Eržen

foto: DK Pictures

V čudnih časih živimo: vsi vse vedo, vsi se na 
vse razumejo … In v takih časih morajo du-
hovniki oznanja� evangelij. Ni čudno, da jih 
ljudje tako malo poslušajo/-mo in upošte-
vajo/-mo. Seveda je najprepričljivejši način 
oznanjevanja pričevanje z lastnim zgledom. 
A da ne bi prihajalo do nejasnos�, je potreb-
na tudi jasna in odločna beseda. Danes so 
poslušalci neprimerno bolj zahtevni kot ne-
koč. Njihovo predznanje in pričakovanja so 
mnogo večja, kot so bila v preteklos�. Večina 
osnovnošolskih otrok ima več znanja, kot ga 
je pred 100 le� imel odrasel človek. Zato so 
danes duhovniki pred velikimi izzivi in preiz-
kušnjami. Pridiganje je bilo že ves čas po-
sebna veščina, danes pa pomeni celo vejo 
teologije. 
Pridiga (homilija) je eden od temeljnih na-
činov oznanjevanja Božje besede vse od Je-
zusa naprej. Dobri pridigarji so znali v vseh 
časih pritegni� ljudi, jih usmeri� na pravo 
pot, jih izobraževa�, informira� in jim razla-
ga� Božjo besedo, ki je večinoma bila zapisa-
na v jeziku in na način, ki ga neuki ljudje niso 
razumeli. Najbolj znani pridigarji so bili (vsak 
na svojem področju) tudi veliki reformatorji: 
sv. Pavel, sv. Anton Padovanski, sv. Frančišek 
Saleški, sv. Vincencij Pavelski, Janez Sveto-
kriški, škof Volk … Vsak se je s svojo prepri-
čljivo besedo, modrostjo, govorniško spret-
nostjo in gorečnostjo zapisal v ljudski in 
zgodovinski spomin.
In v čem je lahko junijski godovnjak, sv. An-
ton Padovanski, znameni� pridigar in prilju-
bljeni ljudski svetnik, zgled današnjim 
oznanjevalcem Božje besede? Niso ga za-
stonj imenovali »kladivo krivovercev«, saj je 
bil ognjevit v svojih jasnih in nedvoumnih ra-
zlagah Svetega pisma, strog in dosleden, a 
osebno skromen, brez vsake nestrpnos� do 
drugače mislečih in delujočih, poln resnične 
vere in globok po duhu. Njegova prepričlji-
vost je temeljila na dejstvu, da Kristusa ni le 
postavljal v središče svojih oznanjevalskih 

besednih bravuroz, temveč je najprej in 
predvsem vse to tudi sam živel. In v tem je 
verjetno osnovna in najpomembnejša 
razlika med pridigarjem, ki zna dobro, lepo in 
všečno govori�, in �s�m, ki s svojim nagovo-
rom zares »potegne« ljudi za seboj k Bogu.
Ni pomembna dolžina pridige, ampak 
vsebina. Ljudski rek o dolžini pridige pravi, 
da je 5 minut v Božjo slavo, 15 v lastno, 25 pa 
že v pohujšanje. Iz časa študija se spomnim 
duhovnika, ki je pri vsaki maši kratko popri-
digal: nikoli več kot par stavkov, a vsak od njih 
je »bil na mestu«, vsak vreden dolgega pre-
mišljevanja. Ni bil dober govorec, govoril pa 
je iskreno in iz srca, kar je lahko vsak začu�l. 
Dolgo me je mo�l njegov malo čuden nas-
top, ko pa sem uspel misli usmeri� iz zunan-
jos� na vsebino, sem spoznal, kako velika 
duh in srce stojita za vsako od prepros�h be-
sed.
V Cerkvi danes pogrešam jasne in razumlji-
ve, tudi kri�čne besede, ki bo času in 
poslušalcem na primeren način nagovarjala 
brez nepotrebnega »nakladanja« in prekla-
danja is�h ali podobnih besed ter skrivanja 
za nerealne fasade  Slovenski jezik je izrazno .
dovolj bogat in se zlas� v zadnjih 100 le�h 
izredno hitro spreminja. A slovenska Cerkev 
je s svojim zastarelim besednjakom ostala 
ujeta v času prve polovice 20. stol. Zato bi 
bilo prav prisluhni� ljudem, kot je jezikoslo-
vec dr. Kozma Ahačič, ki je v svojem preda-
vanju ob letošnjem Prešernovem dnevu od-
lično predstavil prav to problema�ko. In po-
tem bo morda veselo oznanilo slišal in 
razumel tudi kdo, ki ga zdaj presliši že zaradi 
jezika, ki je starinski, poln nerazumljivih po-
dob in prispodob in kot tak sporoča, da je 
krščanstvo nekaj starega in za stare, ker ga 
tako samo oni razumejo. 
Sv. Anton, daj naši Cerkvi prepričljivih, 
razumnih in razumljivih oznanjevalcev, ki 
bodo tudi z močjo lepe pisane in govorjene 
besede ljudi vodili h Kristusu!



00 30 00 
V juniju bodo nedeljske svete maše ob 7 , 8  in 10 – vsak lahko pride h katerikoli sve� maši.

00
Vsako sredo  ob 18   molitev pred Najsvetejšim v župnijski cerkvi;

00
7. junij  ob 16   skavtska sveta maša na Ledinici;

0011. junij ob 19   slovesno praznovanje zapovedanega praznika Svetega 

    Rešnjega Telesa in Krvi na Ledinici, dopoldanska sveta maša  
00    bo ob 8  v župnijski cerkvi;

21. junij  pri vseh sve�h mašah redni mesečni »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;
0025. junij  ob 8   v župnijski cerkvi sveta maša za domovino;

0028. junij ob 10   žegnanje na Goropekah;
0029. junij ob 19   na Dobračevi praznovanje slovesnega praznika sv. Petra in Pavla;
005. julij   ob 10   pri sve� maši slovo od našega g. kaplana, p. Marka Pavliča. 

V mesecu juliju  bodo predvidoma skavtski tabori. 

Od 24. do 27. avgusta   bo predvidoma otroški poletni oratorij. Prijavnice bodo na voljo

    od 14. junija dalje v župnijski cerkvi ter na župnijski spletni in

    facebook strani. Prijavnice oddajte skupaj s priporočenim     

    darom najkasneje do 30. junija v župnišče.

·  Krs� bodo vsako nedeljo v juniju. Predhodno se z župnikom dogovorite za termin. 
30.

Priprave so v petek pred krstom ob 19 .
· Spet so dovoljene tudi poroke. Glede terminov se dogovorite z župnikom.
· Z veroukom smo za to veroučno leto zaključili, v začetku septembra se boste lahko vpisali 

v višji razred. Veroučna spričevala bodo otroci prejeli prvo veroučno uro v septembru.
· Prvo sveto obhajilo je prestavljeno na konec septembra, birma pa zaenkrat v jesenski čas 

(vsa navodila bo dal g. nadškof).
· Glede varnostnih ukrepov pri sve�h mašah boste spro� obveščeni pri tedenskih oznanilih.
· Prav vsi ste dobrodošli ob nedeljah in med tednom pri sve�h mašah v naši župnijski cerkvi. 

Še posebej lepo vabimo k sve�m mašam vse otroke in mladino – za prvoobhajance in 
birmance je redni obisk svete maše dokaz prave ljubezni do Jezusa.

· Dovoljeno je le maziljenje bolnika v smrtni nevarnos� ob zagotovitvi zaščitnih sredstev, 
redni obisk bolnikov in starejših po domovih bo na prvi petek v juliju (če bodo razmere to 
dopuščale).

· Dovoljeni so pogrebi s sveto mašo, ob upoštevanju varnostnih ukrepov.
· Do nadaljnjega so odpovedane vse ljudske pobožnos� in romanja.
· Dejavnos� v župnišču še niso dovoljene, ob sproščanju ukrepov vas bomo spro� obveščali.

5 OZNANILA

Dogodki v juniju

V maju sta z zakramentom
svetega krsta postala Božja otroka

Družinama iskreno čes�tamo
in želimo obilo božjega blagoslova!

Eva Gligorević, Par�zanska cesta;
Danijel Grošelj, Idrija.

Konec aprila sta se nas poslovila

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

 Janez Čelik, Rudniška ul.;
Milena Kavčič, roj. Tavčar, Ledinica.
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JUNIJ in začetek JULIJA 2020

1  
PONEDELJEK 

1900  + Majda Jesenko  
za zdravje in srečo v družini  

MARIJA, MATI CERKVE –  
BINKOŠTNI PONEDELJEK  

2 TOREK
 

 7
00

 + starši Bekš in Konjedic  
po namenu (M)  

sv. Marcelin in Peter, 
mučenca  

3
 SREDA

 

1900 

  
+ Tone Bradeško (Marta)

 
v zahvalo in za zdravje (P)

 

sv. Karel Lwanga in drugi 
ugandski mučenci

 
4. 

 ČETRTEK

 

1900  DOBRAČ.
 
+ Marija in Viktor Eniko

 + Janko, obl., in Cilka Jereb
 

sv. Peter Veronski,
 redovnik in mučenec

 
5

 PETEK

 

1900

 
+ Frančiška Kopač (Maharjeva)

 za nove duhovne poklice

 

sv. Bonifacij, škof in 
mučenec

 6

 
SOBOTA

 

800

  

+ Dragica Podobnik (Korita)

 za odvrnitev hude ure (Selo)

 

sv. Norbert, škof in

 redovni ustanovitelj

 

7

 
NEDELJA

 

700

 830

 

 
1000

 

+ starši Kurbus; za župljane

 + Ivan Gluhodedov, 10. obl., ter starši,

 
sestre in bratje Demšar iz Stare vasi 

 
+ Milica Frigelj in za zdravje v družini Frigelj

 
+ Franc Štremfelj (Selo), obl .

 

NEDELJA SVETE TROJICE

 

8

 

PONEDELJEK

 

1900 

 

+ Franc Jesenko; v zahvalo (MO)

 

sv. Medard, škof

 9

 

TOREK

 

700

 

+ Francka Trček

 

po namenu (A)

 

sv. Primož in Felicijan, 
mučenca

 
10

 

SREDA

 

1900

 

+ Majda Jesenko; + Sopovški

 

sv. Bogumil Poljski, škof

 11

 

ČETRTEK

 

800

  

1900

 

LEDINICA

 
 

za župljane

 

+ Jani Pivk, roj. dan

 

za odvrnitev hude ure (Selo)

 

SVETO REŠ. TELO IN KRI

 12

 

PETEK

 

1900

 

+ Drago Mlakar, obl.; + Janko Logar

 

sv. Adelajda, redovnica

 
13

 

SOBOTA

 

800

 

+ Anton Kopač, god

 

za zdravje in Božji blagoslov v družini

 

sv. Anton Padovanski, 
redovnik in cerk. učitelj

 14

 

NEDELJA

 

700

 

 

830

 
 

1000

 

+ Mira in Marjan Šubic

 

+ Balantačevi (Dobračevska)

 

+ Janko Logar (stric Francelj in Zofija Logar)

 

za župljane

 

za Božje varstvo in zdravje otrok v družini

 

za zdravje (MO)

 

11. NEDELJA

 

MED LETOM

 15

 

PONEDELJEK

 

1900

 
 

za mir in zdravje v širši družini

 

+ Tilka Kunc (Logatec)

 

sv. Vid, mučenec

 

16

 

TOREK

 

700

 

+ Tone Bradeško (Ivanka)

 

po namenu (S)

 

sv. Tihon, škof

 

17

 

SREDA

 

1900

 

+ Adolf Peternel ml., god; + Janez Trček

 

sv. Albert, tretjerednik

 

18

 

ČETRTEK 1900  DOBRAČ.
+ Janez Čelik (zakonska skupnost)

 

+ družini Čar in Trček
sv. Marko in Marcelijan, 
mučenca

19
PETEK 1900

+ Zofija Virag
za Božje varstvo in srečen porod

SRCE JEZUSOVO
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www.zupnija-ziri.si, www.facebook.com/ZupnijaZiri/andrej.jemec@rkc.si
župnik Andrej Jemec: 040 395 979; duhovni pomočnik p. Marko Pavlič DJ: 040 640 696

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. 
Uradne ure župnijske pisarne so v juniju vsak dan po sve� maši.

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur. Oblikovanje in prelom: Vili Eržen. 

20 
SOBOTA 

800 
+ Pavel in starši Tropenaver 
+ Janez Čelik 

Marijino brezmad. srce 

21 NEDELJA
 

700 

830
 

1000
 

 

+ starši in brat Mlinar; + Jurij Kokelj, obl. 
+ Draga Kristan, obl., in Milan; za župljane 
+ Alojz in Marica Demšar

 
+ Alojz Strlič (Logaška 36) 

 

12. NEDELJA 
MED LETOM 

  

22
 PONEDELJEK

 

1900 

 

+ nadškof Alojz Uran
 + Alojzija Kavčič in Snopkovi

 

sv. Pavlin iz Nole, škof
 

23
 TOREK

 

700 

 

+ Bojan Ušeničnik; po namenu (A)
 

sv. Jožef Cafasso, redov.
 

24
 

SREDA

 

1900 GOROPE.

 

+ Janez Kopač (Dobračevska)

 za domovino

 

ROJSTVO JANEZA

 KRSTNIKA

 
25

 
ČETRTEK

 

800 

 

 

za blagoslov domovine

 + Dragica Podobnik (Korita)

 

sv. Viljem iz Vercellija, 
opat

 DAN DRŽAVNOSTI

 26

 
PETEK

 

1900  

 

+ Anton in Štefanija Filipič, 20. obl.

 
+ Lukanovi; + Rajko Vehar, obl.

 

sv. Ciril Aleksandrijski, 
škof in cerkveni učitelj

 27

 

SOBOTA

 

800 

 

za odvrnitev hude ure (Selo)

 
pokojni Selani

 

sv. Ema Krška, kneginja

 

28

 

NEDELJA

 

700

      
830

 
1000 GOROPE.

 

+ Vinko Pivk, obl.

 
za župljane

 

+ Janko Logar (stric Francelj in Zofija Logar) 

 

+ Stanko in Marija Likar ter

 

Marijana Primožič 

 

13. NEDELJA

 
MED LETOM

 

ŽEGNANJE NA

 

GOROPEKAH 

 29

 

PONEDELJEK

 

1900 DOBRAČ.

 

+ Polda in Lovro Možina; + Pavel Jereb, god

 

+ Ciril Eniko, obl.; v zahvalo (MP)

 

SVETI PETER IN PAVEL, 
APOSTOLA

 

30

 

TOREK

 

700

 

+ Ciril Eniko (Dobračevska)

 

po namenu (A)

 

sv. Prvi mučenci rimske 
Cerkve

 

1. 7.

 

SREDA

 

1900

 

+ Peter Pivk (Žirovski Vrh)

 

za domovino –

 

za blagoslov in spravo

 

sv. Estera,

 

svetopisemska žena

 

2. 7.

 

ČETRTEK

 

700 

 

+ Francka Trček

 

+ Rezka Pibernik

 

sv. Janez Frančišek

 

Regis, duhovnik

 

3. 7.

 

PETEK

 

1900  

 

za nove duhovne poklice

 

+ Frančiška Jereb in Gričarjevi (Zabrežnik)

 

SVETI TOMAŽ, APOSTOL

 

4. 7.

 

SOBOTA

 

800 

 

+ Florjan Luštrek; + Milka Trtnik

 

(roj. More)

 

Sv. Urh, škof

 5. 7.

 

NEDELJA

 

700

   
    

830

 

1000

 

+ Čelik (Volča –

 

Poljane)

 

+ Alojz Kristan, obl.

 

za župljane

 

+ Mar�n Frelih ml.

 

+ Pavle Pivk, god

 

SV. CIRIL IN METOD, 
SLOVANSKA APOSTOLA 
IN SOZAVET. EVROPE

 

SLOVO G. KAPLANA

 
 



8AKTUALNO

Jezus pravi: »Ne bom vas zapus�l sirot, prišel 
bom k vam« (Jn 14,18). Svojim učencem 
pošilja duha Tolažnika, duha resnice, ki jih bo 
učil vsega in spomnil vsega, kar jim je po-
vedal (Jn 14,26). Torej Sve� Duh je tu in delu-
je. Želi nas tako posameznike kot Cerkev uči-
�, vodi� in tolaži�. Vprašanje torej ni, ali 
Sve� Duh deluje, kaj� Sve� Duh vedno 
deluje in želi prenavlja�. Vprašanje je, ali 
sodelujemo z njim, prepoznavamo njegove 
namige, jih sprejmemo ter udejanjimo. 

Če je marsikdo danes razočaran nad Cer-
kvijo, to ne pomeni, da je Sve� Duh zapus�l 
Cerkev, ampak da smo posvečeni in verniki 
zapus�li Svetega Duha, da smo nanj pozabili 
oz. se nam zdi, da smo pametnejši od njega. S 
papežem Frančiškom bi lahko rekli, da je 
Cerkev danes močno prevzel duh posvetno-
s�. Kjer prevladuje duh posvetnos�, Sve� 
Duh nima moči. Sve� Duh ni duh videza, pri-
lagajanja, ugajanja, udobja, pomembnos� 
itd., ampak duh preprostos� in ponižnos�. 
Mi pa se bojimo jasli in križa, kot razmišlja s 
sve�m Frančiškom Asiškim Ignacij Laranjaga, 
avtor knjige Božji ubožec.
Če je prva misel, da Sve� Duh vedno deluje 
in prenavlja, je druga, da se mu močno 
upiramo, ker prisegamo na drugega duha, 
tj. na duha posvetnos�. Duh posvetnos� je 
skozi stoletja pogosto prevzel Cerkev, vedno 
pa jo je Sve� Duh prenavljal po pogumnih 
prerokih – svetnikih in mučencih. Tudi danes  
kliče pričevalce, ki tvegajo sta� za resnico 
ne glede na okoliščine. Bi� zvest Svetemu 

Duhu pogosto pomeni odpoveda� se pri-
ljubljenos�. Sve� Duh nas spominja na pre-
prosto in ponižno pot, ki jo je prehodil Božji 
sin, ko se je spus�l z nebes v jasli, delal kot 
tesarjev sin in umrl na križu. Ta neprilju-
bljena pot ponižnos� je pot Cerkve, ki se je 
na križu rodila in se na njem vedno prenavlja. 
Sve� Duh nas, da bi zaživeli bolj polno, ne 
neha vabi� v sprejemanje teže življenja. K 
temu smo povabljeni najprej posvečeni. Po-
doba današnje Cerkve žal kaže na ležernost, 
komodnost in vsakršno brezbrižnost. Kljub 
vsemu pa se še najde skrita duša, ki gara in 
trpi za bližnjega, za Boga, za Cerkev. Torej 
Sve� Duh deluje in jo prenavlja.
Kam nas vodi Sve� Duh, lahko prepozna-
vamo po premišljevanju Božje besede. Žal 
smo glede premišljevanja Božje besede 
precej malomarni. Mnogim posvečenim in 
vernikom se ob njej ne ljubi razmišlja�, kaj 
šele ras�. In vendar je tudi glede tega danes 
mnogo mladih – najbrž celo več kot pred 
tridese�mi le� –, ki želijo žive� Evangelij 
scela. Vsi pa smo precej nevešči v razmišljan-
ju in povezovanju Božje besede z vsakdanjim 
življenjem. Če bomo vzeli Božjo besedo 
zares, se bo naše življenje začelo spreminja� 
po Duhu, ki po Besedi deluje v nas.
Sve� Duh deluje tudi po molitvi in zakra-
men�h. Tudi te smo v veliki meri odrezali iz 
življenja, jih naredili preveč abstraktne, brez 
povezanos� z našim vsakdanom. Nedeljska 
sveta maša, ki je jedro živega občestva, žal 
ne predstavlja srečevanja v Svetem Duhu. 
Sve� Duh nas želi združi�, poveza� v Resnici, 
sveta maša pa je pogosto predvsem pred-
stava ali zasebna molitev. Vse je omejeno na 
zasebni notranji svet, brez pristne podelitve 
in občestvenos�. Poleg tega se nas drži mi-
sel, da je resnic več, kar je strup za prenovo 
občestva. Sve� Duh nas želi vodi� h Kri-
stusu, da bi v njem našli pot, resnico in 
življenje.

Ali Sv. Duh prenavlja Cerkev tudi danes?

Peter Žakelj



O krizi, ki je v času koronavirusa zadela našo 
civilizacijo, ni treba izgublja� besed. Blokada 
javnega življenja se je močno poznala in se še 
vedno pozna tudi v Cerkvi. Nekaj opažanj k 
temu dogajanju.

1. Vera? Ne, najprej verouk.
Tisto najbolj očitno opažanje je morda dej-
stvo, da v primerjavi z drugimi dejavnostmi, 
ki se počasi zopet zaganjajo, Cerkev kar neka-
ko stopiclja zadaj. In tokrat mislimo na celot-
no Cerkev, predvsem vernike. Čeprav so se 
slovenski ško�e hitro odzivali na spreminja-
jočo se situacijo, se verniki tokrat odzivamo 
precej počasneje. Posebej očitno je, da 
manjkajo mladi, družine, ki smo jih sicer vsaj 
ob nedeljah v cerkvah vendarle videvali. To-
rej �s�, ki bi brez težav in večjih skrbi lahko 
prišli v cerkev. Zadeva je precej jasna: ni ve-
rouka – ni maše. V preteklih stoletjih smo � 
dve »dejavnos�« tako zvezali eno na drugo, 
da brez verouka Cerkev sploh ne živi več. In 
ko je to dolgoletno tradicijo prekinila korona-

kriza, se je to jasno pokazalo. Še vedno ljudi 
evangeliziramo tako, da jih tlačimo k verouku 
in jih potem, ko imajo sami otroke, tlačimo 
zraven kot starše. Ob trenutni krizi bi veljalo 
to dobro premisli�, ker je to zelo ranljiv način 
evangelizacije.

2. Tudi brez Cerkve se da kar fino žive�
Ob tem postaja jasno, da se je kakšen »ver-
nik« v zadnjem času tudi zavedel, da se da tu-
di brez Cerkve čisto dobro žive�. Zopet smo 
pri is� težavi: tradicijo je prekinil nek izredni 
dogodek, in ta tradicija se je izkazala kot ne-
zadostna. Če se gre k maši samo zato, ker je 
treba »tamalga peljat« ali iz kakšnih drugih 
zunanjih vzrokov, je nedelja brez maše precej 
lepša. Če je k maši samo »treba« in nič dru-
gega, se prej ali slej izkaže, da se da tudi brez 
vere in svete maše čisto lepo prežive�. 

3. Vera preživi samo v najgloblji notranjos�
Še veliko drugega bi lahko naštevali, pa naj 
bo dovolj. Dovolj za to, da zaključimo, da je 
naša vera doživela svojevrstno preizkušnjo, 
ki ji ne najdemo tako hitro zgodovinske pri-
merjave. Znašli smo se v situaciji, ko je bilo 
versko življenje onemogočeno, zato je mo-
rala do izraza pri� osebna vera ali pa ni od 
vere nič več ostalo. To je priložnost za 
razmislek vsakega od nas: sem koronačas 
čisto dobro preživel tudi brez verskega živ-
ljenja? Če je tako, pazi, ker je morda v tebi 
ostalo le še nekoliko žerjavice, ogenj pa 
ugaša.

Binkoš� so primeren trenutek za to, da 
kličemo v svoje življenje Svetega Duha, da 
razplam� pogorišča v nas. Ne verouk, ne pri-
silni obisk svete maše … nič od tega nas ne 
dela kristjanov. Kristjane nas dela Sve� Duh, 
ki nam vliva krščansko upanje in ljubezen do 
Boga. Binkoš� so pred vra� – Sve� Duh je 
pred vra�!

9 GLEDATI - V IDETI

Sveti Duh je pred vrati

Gabriel



10AKTUALNO

Zakaj molim za mojo domovino?

· Ker je moja Mati;

 · ker sem ji dolžan spoštovanje in ljubezen, ker mi nudi vse za moje  

  zemeljsko življenje;

· ker smo vsi njeni državljani potrebni Božjega blagoslova;

 · ker mi omogo a, da lahko živim svoje vrednote;c

· ker mi jo je podaril Bog sam;

 · ker se zahvaljujem, da lahko živim v tem � udovitem zelenem raju pod c

  Triglavom;

· ker sem hvaležen za vse naravne danosti, ki mi jih nudi;

 · ker v njenem naro ju lahko živim svoj odnos z Bogom;c

· ker želim, da bi vsi njeni državljani živeli v svobodi;

 · ker sem hvaležen za vse moje brate in sestre, Slovence in Slovenke, ter vse 

  ljudi, ki živijo v njenem zavetju;

· ker prosim za medsebojno spoštovanje in ljubezen med vsemi ljudmi;

 · ker sem ponosen nanjo in moj narod;

· ker se zahvaljujem Bogu za vse dosežke v njej;

·  ker brez domovine ne bi bil to, kar sem. župnik Andrej
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Ko je Ema s svojim spremstvom potovala na 
Koroško, jo je v Ško�i Loki zajela noč, toda 
Ločani ji niso hoteli da� prenočišča. Za kazen 
jih je potem pes�la večletna suša, dokler ni-
so začeli roma� v Krko. Tako pripoveduje le-
genda, dejstvo pa je, da se je 29. junija 1745 
ob 700-letnici bl. Eme na njenem grobu zbra-
lo okrog 1000 romarjev in od takrat naprej so 
tudi iz naših krajev vsako leto romali na njen 
grob. Za to je bil določen četr� petek po veli-
ki noči, ki je zato je dobil ime Kranjski petek. 
Do uvedbe železnice so vso pot romali peš, 
potem pa so se do Celovca peljali z vlakom. 
To tradicijo je ukinila šele druga sv. vojna. Po-
tek romanja je podrobno opisal Janez Veider 
v knjigi Kneginja Ema, naša prva svetnica.
V torek so se odpeljali do Celovca, kjer so v 
stolnici pred sliko trpečega Kristusa, imeno-
vano »božja glava«, imeli prvo mašo. Nato so 
odšli do Gospe Svete, kjer jih je pričakal 
domači župnik z ministran�. Poseben je bil 
»pozdrav bander«. Naši romarji so imeli ban-
dero, na katerem je na eni strani podoba sv. 
Eme, na drugi pa sv. Jakoba. Hranili so ga v 
cerkvi v Javorjah, sedaj pa je v zasebni las�. 
Preden so legli k počitku, so molili litanije in 
imeli spoved. Drugo jutro po maši so romali 
do romarske cerkvice Marija Bolšart, ki je v 
gozdičku blizu Dolgega jezera. Po maši so 
nadaljevali pot pro� Kotarčam, vmes pa so si 
v pivovarni Silberegg privoščili pivo. Prenoči-
li so v cerkvi Marije Pomagaj na idiličnem hri-
bu nad Kotarčami. Tam so jih pričakali slo-
venski romarji iz Pliberka in naslednji dan so 
skupaj nadaljevali pot pro� Staremu Dvoru. 
Vmes so na neki njivi nabrali kameno lečo, ki 
pomaga odstrani� tujk  iz oči. Nad Dvorom a
so ob kapelicah, ki so postavljene po hribu, 
zmolili križev pot in se udeležili maše v cer-
kvici na koncu kalvarije, nato pa so krenili na-
prej. Ob zadnji kapelici Križanega, kjer so že 
videli krško stolnico, so zadnjič počivali in 
naredili obračun romanja. Pod večer so ob 
mogočnem zvonjenju prispeli na cilj. Vzeli so 
voščena kipa Viljema in Eme, darilo radov-
ljiške župnije, in z njima v procesiji obhodili 

trg. Nato so Emin kip postavili pred cerkvena 
vrata in vsak romar je za spomin vzel prgišče 
zemlje, na kateri je stal kip. Nato so v cerkvi 
peli litanije Matere božje. Naslednje jutro so 
imeli na Eminem grobu sveto mašo s pridigo 
in skupno obhajilo. Po blagoslovu oči s prsta-
nom sv. Eme so odšli nazaj do Dvora, od ko-
der so se z vlakom vrnili domov.

Vsi omenjeni kraji so postaje avstrijskega 
dela Emine po� in so vredni vsaj ogleda. Ko 
boste romali v Krško, si pa poleg stolnice 
oglejte še muzej – zakladnico (Schatzka-
mmer) in kripto. V muzeju boste videli 
omenjena kipa Viljema in Eme ter njen pr-
stan, v krip� naspro� Eminega groba pa lah-
ko sedete na kamen, na katerem je po legen-
di sedela Ema, ko je plačevala svoje delavce.
Pred le� sem članom romarskega društva 
ŠmaR predlagal, da bi izvedli rekonstrukcijo 
romanja in potem gradivo razstavili na Ledi-
nici, ki je ena od postaj slovenskega dela Emi-
ne po�, ter tako oboga�li žirovsko romarsko 
središče. Ker pa ideja ni zaživela, sem pred 
dvema letoma, ob 80-letnici proglasitve Eme 
za svetnico, napisal povest Kranjski petek.

Romanja k sv. Emi

Franc Temelj

AKTUALNO

Slika:
Podobica (takrat 
še) bl. Eme, 
izdana leta 1745, 
ob njeni 700-
letnici.
Vir: avtor



Kot osnovnošolka sem se morala odloči�, 
katero delo bi z veseljem opravljala v živ-
ljenju. Na to, da sem danes to, kar sem, so 
imeli velik vpliv domača vzgoja, zgled in se-
veda izkustva ter situacije, v katerih sem se 
znašla. Skrb za 14 let mlajšega bratca je prav 
gotovo botrovala moji odločitvi, da posta-
nem vzgojiteljica, saj sem se pri tem kar do-
bro znašla. Tako sem v le�h 1990 do 1997 
uspešno zaključila Srednjo in Višjo vzgojitelj-
sko šolo na Pedagoški fakulte� v Ljubljani. 
Takoj po končanem šolanju sva si, takrat še s 
fantom, začela ustvarja� dom, se poročila in 
dobila prvega otroka. Po končanem poro-
dniškem dopustu sem se 1. 9. 1999 zaposlila 
v Vrtcu pri Sv. Ani – Žiri, kjer je bil takrat 
direktor tedanji župnik Jože Stržaj. Tako sin in 
leta kasneje tudi hčerka sta obiskovala naš 
vrtec. Ta leta so bila polna lepih dožive�j za 
vse nas. Še enkrat bi storila enako.
Delo vzgojiteljice je zelo razgibano, preple-
teno z veliko čustvi, empa�jo, pozi�vno na-
ravnanostjo, potrpežljivostjo in seveda lju-
beznijo do otrok, spoštovanjem do staršev in 
ljudi, ki te obkrožajo. Predanost delu in ob-
čutek odgovornos� zahtevata »celega« 
človeka. Kljub temu sem leta 2010 na po-
budo takratnega direktorja, župnika Igorja 
Jereba, sprejela opravljanje del in nalog 
pedagoške vodje. Sama sebi sem, ob spod-
budi bližnjih, prigovarjala, da vsaka izkušnja 
prinese veliko novih izzivov, znanj in spo-
znanj. Novo delo mi ni bilo poznano (zakoni, 
predpisi, birokracija …). Te odgovorne nalo-
ge sem se morala lo�� takorekoč čez noč, 
zato čas za uvajanje nekih novos� ni bil pri-
meren. Vse to smo v le�h kasneje lepo in 
primerno nadoknadili. Obseg mojih del in 
nalog pedagoške vodje je zelo pester: skrb za 
nemoteno izvajanje pedagoškega procesa, 
organizacija dela, skrb za material, pri-
pravljanje in vodenje pedagoške in druge 
dokumentacije, vodenje arhiva … Sprva mi je 
bila ta funkcija dodeljena za nedoločen čas – 
»do nadaljnjega«, zadnja leta pa to delo 

opravljam z vsakoletnim pooblas�lom nove-
ga direktorja, župnika Andreja Jemca. Vo-
denje v takšnem obsegu, ki se še povečuje 
(zakonodaja, pravilniki …), predstavlja teža-
ve in ovire pri mojem vsakdanjem delu vzgo-
jiteljice v skupini. Zato je bilo delo v skupini 
potrebno prilagodi�. Vpeljali smo nekatera 
nova pravila, časovnico dogodkov, način de-
la (skupno, skupinsko, individualno ... ). Ob 
tem sem hvaležna vsem – direktorju, sode-
lavkam in sodelavcem v vrtcu in izven, star-
šem, družini, saj brez njihove pomoči in pod-
pore na vsakem koraku verjetno ne bi zmo-
gla. Moram pa omeni� tudi res pozi�vno iz-
kušnjo sodelovanja z Občino Žiri, VVE in OŠ 
Žiri. Prav tako smo se v teh le�h močno 
medsebojno povezali z direktorji, ravnatelji 
in pedagoškimi vodji Katoliških vrtcev Slove-
nije. Na vsakega od njih se lahko obrnem po 
pomoč v vsakem trenutku in občutek ob tem 
je res neverjeten. 

Vseskozi se je potrebno, poleg pridobivanja 
znanj iz izkušenj, tudi dodatno strokovno 
izobraževa� in spopolnjeva�, saj le tako us-
pemo sledi� novim smernicam za kvalitetno 
vzgojno delo.
Vsak dan z veseljem pridem v službo, med 
otroke in sodelavce, ki jih neizmerno cenim 
in spoštujem. V prihodnos� pa si želim, da bi 
kot vzgojiteljica lahko ves �s� čas, ki ga 
moram nameni� »pripravam vzgojnega dela 
na papirju«, lahko nudila vašim otrokom.

ŽIVA CERKEV

Razgibano, čustveno, z ljubeznijo!

Mojca Jereb,
pedagoška vodja in vzgojit. v Vrtcu pri Sv. Ani – Žiri
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