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

Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.

Naklada: 500 izvodov.

Uradne ure župnijske pisarne bodo 
v juniju, 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 

Podarim Ti svoje srce
Mesec junij je mesec, ko se Cerkev vsako leto zno-
va veseli novih delavcev v Gospodovem vinogradu in 
ko duhovniki obhajamo obletnice našega posvečenja, 
obenem pa je mesec, ko častimo presveto Srce Jezuso-
vo. Pravo češčenje Jezusovega srca nima nič opraviti s 
kakšno sentimentalno čustvenostjo, saj Sveto pismo, ki 
velikokrat govori o srcu, le-to besedo uporablja v šir-
šem in globljem pomenu. Srce predstavlja vso človeko-
vo notranjost, torej poleg čustev tudi misli in namene, 
odločitve, spomine in načrte. Srce je tisto najgloblje v 
človeku, najbolj skrito jedro našega bitja, ki je središče 
in vrh celotne naše osebnosti. V srcu se rojevajo tako 
dobre in plemenite misli, pobude in dejanja, obenem pa 
prihajajo tudi največje hudobije in zločini. In le po srcu 
se meri človekova resnična veljava, zato prerok Samuel 
pravi: »Človek vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi 
v srce« (1 Sam 16,7). Če torej povzamem te misli, je 
bistvo tisto, kar je v srcu. Le kdo ne pozna znamenitega 
Malega princa, kjer avtor Antoine de Saint-Exupery 
pravi: »Bistvo je očem nevidno, zato moramo gledati s 
srcem.« In prav isti izraz lahko uporabimo, ko želimo 
označiti najgloblje bistvo Boga.
Neka zgodba pripoveduje o 16-letnem fantu, ki je 

svojega očeta vprašal: »Oče, kaj mi boš podaril za 18. 
rojstni dan?« Oče mu je odgovoril: »Sin, do takrat je 
še dolgo in ne vem, kaj ti bom podaril.« Otrok z od-
govorom ni bil zadovoljen. Ko je bil star 17 let, se je 
nekega dne nenadoma zgrudil in omedlel. Oče ga je 
takoj odpeljal v bolnišnico in doktor je dejal: »Gospod, 
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vaš sin ima zelo slabo srce.« Sin pogleda očeta in ga vpraša: »Očka, ali ti je doktor 
rekel, da bom umrl?« Od žalosti je oče planil v jok in ni vedel, kaj naj odgovori. 
Otrokovo zdravljenje se je nadaljevalo in fant je vse bolj okreval. Ko se je bližal 
njegov 18. rojstni dan, so ga zdravega odpustili iz bolnišnice. Ko je prišel domov, je 
namesto svojega očeta na postelji zagledal pismo. V pismu je pisalo: Dragi moj sin! 
Če bereš to pismo, je to zato, ker se je vse dobro izteklo. Se spomniš tistega dne, ko 
si me vprašal, kaj ti bom podaril za tvoj 18. rojstni dan in nisem vedel. Kasneje sem 
se zavedel in poklanjam ti največ, kar ti lahko dam. Za tvoj 18. rojstni dan sem ti 
poklonil svoje srce.
In prav nekaj podobnega bi lahko rekli za Jezusovo Srce, ki je neizrekljivo popolno 

in sveto. To je Srce, ki je polno dobrote, ljubezni in usmiljenja do nas. Častiti pre-
sveto Jezusovo Srce pomeni čim globlje si vtisniti v zavest in srce enkratno Jezusovo 
ljubezen. Njegovo darovanje na križu za nas nas nevsiljivo, vendar zavezujoče spod-
buja k odgovoru: k dejavni, pozorni, hvaležni in nesebični ljubezni. Presveto Srce 
Jezusovo, daj, da te bom ljubil vedno bolj in bolj!

kaplan Anže

Zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in 
Svete Rešnje Krvi
60 dni po Veliki noči bomo v četrtek, 16. junija, obhajali 
zapovedani in slovesni praznik Svetega Rešnjega Telesa in 
Svete Rešnje Krvi. Tu se pokaže moj odnos in vera do resnične 
pričujočnosti Jezusa pod podobo kruha in vina.
V naši župniji bosta dve slovesni sveti maši, ob 800 zjutraj v 

župnijski cerkvi, ob 1900 pa v cerkvi na Ledinici. Takrat bomo 
Jezusa počastili s slovesno procesijo Svetega Rešnjega Telesa.
Prosim vse sodelujoče v procesiji, da pripravite vse potrebno, da bo procesija lepo 

potekala (postavljalci oltarjev, pevci, pritrkovalci, nosilci bander, neba in svetilk). 
Prvoobhajance pa prosim, da s seboj prinesete košarice s cvetjem, ki ga boste posipali pred 
oltarji!

Dan slovenske državnosti
25. junija bomo zopet slavili največji slovenski 
praznik – praznik državnosti naše drage domo-
vine Slovenije. Letos praznuje že 31. rojstni dan.
Zato vas v soboto, 25. junija, ob 800 vabimo 

v župnijsko cerkev k slovesni zahvalni sveti 
maši za našo domovino. Po sveti maši pa bo 
pihalni orkester Alpina Žiri pred župniščem 
izvedel še kratek koncert v čast naši Sloveniji. 
Dobrodošli!
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V maju so se od nas poslovili:
•	 Alojzija	Benedičič,	roj.	Šorli,	Selo;
•	 Marija	Rupnik,	roj.	Frelih,	Selo;
•	 Frančiška	Možina,	roj.	Bogataj,	Pot	v	Skale.
Domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog vaša tolažba!

V maju so z zakramentom svetega krsta postali Božji otroci:
•	 Maša	Prelesnik,	Selo;	 •	 Sofia	Smerke	Grošelj,	Selo;
•	 Brina	Mlinar,	Partizanska	cesta;	 •	 Anej	Maček,	Selo;
•	 Monika	Banič,	Pot	v	Goropeke;	 •	 Mija	Maček,	Selo;
•	 Lara	Mlinar,	Ob	potoku;	 •	 Erazem	Poljanšek,	Dražgoška	ulica.
Družinam iskreno čestitamo in želimo obilo Božjega blagoslova!

Dogodki v juniju
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;
• 5. junij – ob 1000 srečanje vseh starejših naše župnije v okviru župnijskega misijona;
• 9. junij – ob 1630  na Ledinici sveta maša ob zaključku vzgojnega leta v Vrtcu pri Sv. Ani;
• 9. junij – ob 1930  v župnišču srečanje uredništva Glasa sv. Martina;
• 10. junij – ob 1930  v župnišču srečanje za vse izredne delivce svetega obhajila  

(mag. Roman Starc);
• 11. junij – ob 1600  v Crngrobu dekanijsko srečanje družin (odhod ob 1430  izpred cerkve  

v Stari Loki);
• 18. junij – ob 1900  v naši župnijski cerkvi dekanijsko srečanje mladih ob Križu mladih;
• 18. junij – ob 2030  srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 19. junij – pri vseh svetih mašah redni mesečni »ofer« za župnijsko cerkev;
• 20. junij – ob 1930  v župnišču srečanje Svetopisemske skupine;
• 23. junij – ob 1900  v cerkvi na Goropekah sveta maša ob prazniku rojstva Janeza Krstnika;
• 23. junij – ob 2000 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;
• 23. junij – ob 2100  na Ledinici kresni večer;
• 24. do 26. junij – na Vrhu Svetih Treh Kraljev priprava animatorjev na poletni otroški 

oratorij;
• 25. junij – ob 800  v župnijski cerkvi maša za domovino ob dnevu državnosti;
• 26. junij – ob 1000 žegnanje na Goropekah;
• 26. junij – ob 1130  krstna nedelja;
• 8. julija (namesto 1. julija) – dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih.

Slovenski škofje so na zadnji seji Slovenske škofovske konference sklenili, da bo 
od 1. septembra 2022 mašni dar 23,00 EUR.
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Mašni nameni
6.6.
PON

1900 + Marica Trček; + Zvezdana More (Kranj)
Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje

MARIJA, MATI CERKVE – 
BINKOŠTNI PONEDELJEK

7.6.
TOR

700 za srečno zadnjo uro sv. Prvi mučenci tržaške 
Cerkve1900 DOBR. + Anton Erznožnik in Krošljevi

+ Janez Potočnik; + Kolerjevi

8.6.
SRE

 doma ni svete maše sv. Medard, škof

9.6.
ČET

1900 + Marjan Peternel
v čast Mariji Pomagaj za ureditev družinskih 
razmer; v zahvalo za 50 let življenja

sv. Primož in Felicijan, 
mučenca

10.6.
PET

1900 + Jože in Miha Seljak ter Mežnarjevi
v čast Svetemu Duhu

sv. Bogumil Poljski, škof

11.6.
SOB

800 + Franc Kogovšek (Mladinska 10), obl.
+ Stanko Oblak, obl., in sin Vili
+ Jani Pivk, roj. dan

sv. Barnaba, apostol

12.6.
NED

700 + Mira in Marjan Šubic; + Filip Kavčič NEDELJA SVETE 
TROJICE830 za župljane; + Drago Mlakar in starši Poletri

1000 + Marija Rupnik, 30. dan; + Anton Gorjup, obl.
+ Franc in Frančiška Kavčič 
+ Franc in Ana Ahlin
+ Viktor Žakelj, roj. dan (družina Štefko)

13.6.
PON

1900 + Drago Pisanec, obl.; + Stanislav Zdolšek ter 
vsi Zdolšek, Demšar in Sollner

sv. Anton Padovanski, 
redovnik in cerkveni 
učitelj

14.6.
TOR

700 po  namenu (A) sv. Valerij in Rufin, 
mučenca1900 DOBR. + Jožefa Luznar, 1. obl.

+ Anton Kopač, roj. dan in god
+ Viktor in Marija Eniko

15.6.
SRE

1900 + Stanislav Modic, obl., in vsi Modicovi
+ Vida Jereb, god; za nove duhovne poklice

sv. Vid, mučenec

16.6.
ČET

800 + Jelka Sedej; za župljane SVETO REŠNJE TELO  
IN SVETA REŠNJA KRI1900 LEDINICA za odvrnitev hude ure (Selo)

17.6.
PET

1900 + Adolf Peternel ml., god
v zahvalo in priprošnjo

sv. Albert, tretjerednik

18.6.
SOB

800 + Jože in Alojzija Jereb ter sestra Bertka (Ž. Vrh)
+ Alojzija Seljak; + Franc Kavčič (Račeva 2)
+ Marjan Trbižan

sv. Marko in Marcelijan, 
mučenca
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19.6.
NED

700 + starši in brat Mlinar; + Izidor Demšar ter vsi 
Demšar, Zdolšek in Sollner

12. NEDELJA MED 
LETOM

830 + Alojz in Marica Demšar; za župljane

1000 + Alojz Strlič, god; za uspeh misijona

20.6.
PON

1900 + Stanislav Logonder in Alojz Erznožnik
+ Alojz Demšar; + Lovrencij in Marija Novak

sv. Adalbert, škof

21.6.
TOR

700 za zdravo pamet sv. Alojzij Gonzaga, 
redovnik1900 DOBR. + Balantačevi; + starši Seljak, sorodniki in 

prijatelji; + Lojza in vsi Snopkovi 
+ Jože Poljanšek in Gal Povšič

22.6.
SRE

1900 + Alojzija Ravnikar; v čast Materi Božji za 
zdravje; v zahvalo (D)

sv. Pavlin iz Nole, škof

23.6.
ČET

1900 GOROP. + Janez Žakelj; + Rudolf Poljanšek, obl.
+ Poljanškovi (Goropeke) in v zahvalo za 
uspešno operacijo

ROJSTVO JANEZA 
KRSTNIKA

24.6.
PET

1900 + Frančiška Možina, 30. dan
+ Žan Jankovec, god
+ Ivan Kristan; + Cecilija Mahnič; v zahvalo (T)

SRCE JEZUSOVO

25.6.
SOB

800 Za blagoslov domovine Slovenije
+ Ivka Beovič

Marijino brezmadežno 
srce
DAN DRŽAVNOSTI

26.6.
NED

700 + starši Kurbus; + Vinko Pivk, obl. 13. NEDELJA MED 
LETOM830 + Ivanka Naglič, god, in Matejka Gruden

za župljane

1000 GOROP. za družino in zdravje (LF) ŽEGNANJE NA GOROPEKAH

27.6.
PON

1900 + Janez Žakelj, v dober namen (B) sv. Ema Krška, kneginja

28.6.
TOR

700 + Marija Kepic; + Alfonz Gnidovec sv. Irenej Lyonski, škof in 
mučenec

29.6.
SRE

1900 DOBR. za svetost duhovnikov; + Ciril Eniko, 5. obl.
+ Polda in Lovro Možina

SVETI PETER IN PAVEL, 
APOSTOLA

30.6.
ČET

1900 + Julijana in Jožef Modic, obl.
+ Peter Pivk, god; + Rajko Vehar, obl.

sv. Prvi mučenci rimske 
Cerkve

1.7.
PET

1900 + Marta Pečelin in za zdravje (V)
na čast Svetemu Duhu

sv. Estera, svetopisemska 
žena

2.7.
SOB

800 + Marica Trček; + Ciril Alič, roj. dan
+ Stanislav Burnik, obl.

sv. Janez Frančišek Regis, 
duhovnik

3.7.
NED

700 za župljane 14. NEDELJA MED 
LETOM900 + Marjan Peternel; + Martin Frelih ml., obl.

+ Kolencovi
+ stari starši Mici in Jernej Benedičič, obl.
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POMEMBNI DATUMI ZA NAŠO ŽUPNIJO V LETU 2022
  otroški poletni oratorij: od 27. junija do 2. julija;

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

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

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

  praznovanje Krištofove nedelje z društvi ZŠAM bo  
24. julija ob 900;

  praznovanje sv. Ane na Ledinici bo 26. julija  
ob 900 in 1700;

  kolesarsko romanje na Goro Oljko (RoMartin):  
od 30. do 31. julija;

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

  srečanje vseh zakonskih skupin na Ledinici bo  
21. avgusta ob 1100;

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

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

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

  Stična mladih bo 17. septembra;

  romanje v Medžugorje: od 22. do 25. septembra;

  župnijsko peš in kolesarsko romanje na Brezje za 
uspeh misijona bo 1. oktobra;

  ŽUPNIJSKI MISIJON: od 21. do 30. oktobra 2022;

  srečanje zakonskih jubilantov bo 6. novembra ob 900;

  celodnevno češčenje bo 12. novembra;

  župnijsko žegnanje bo 13. novembra;

  blagoslov vseh otrok bo 30. decembra ob 1800.
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POLETNI OTROŠKI ORATORIJ 2022
Že februarja se je zbrala velika skupina mladih, da bi se kot animatorji začeli pri-
pravljati na otroški poletni oratorij v naši župniji. In kot ponavadi smo se najprej 
spoznali z letošnjim oratorijskim junakom Ignacijem Lojolskim, ki nas bo med 
oratorijem popeljal v srednjeveški svet viteštva. Mineva namreč 500 let od njegove 
spreobrnitve. Poznan je bil kot sposoben in hraber španski vitez, dokler ga med 
bitko pri Pamploni ni zadela topovska krogla in je obležal v postelji. Takrat je ob 
prebiranju cerkvenih knjig zares spoznal Boga, ki ga je šel po ozdravitvi oznanjat 
tudi	v	druge	dele	Španije.	Njegovo	oznanilo	pa	se	čuti	še	danes,	saj	je	ustanovil	še	
vedno aktivno Družbo Jezusovo ali JEZUITE.

Animatorji na srečanjih nismo govorili le o Ignaciju, ampak smo bili zelo pro-
duktivni in naše priprave se že bližajo koncu. Potrebujemo samo še vas otroci, da 
skupaj z nami preživite razgiban in zabaven počitniški teden. Oratorij bo potekal 
od 27. junija do 2. julija. Izpolnite prijavnico, ki jo dobite v cerkvi, na župnijski 
facebook strani ali na spletu in jo oddajte župniku do 12. junija. Zraven povabite 
še svoje prijatelje in sošolce. Animatorji se že veselimo srečanja z vami.

žirovski animatorji
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PRIPRAVA NA ŽUPNIJSKI MISIJON

Dragi prijatelji!
Danes se je odvil že drugi dogodek v okviru letošnjega 
misijonskega leta v naši župniji – srečanje vseh starejših naše 
župnije. Imeli smo se zelo lepo – saj smo v »koronskem« 
času zelo pogrešali medsebojno druženje in osebne stike. 
Še	lepše	pa	 je,	ko	nam	tudi	naš	prijatelj	 Jezus	da	moči	za	
nadaljnje življenje.
Ne pozabimo pa na našo molitev za uspeh misijona. Molitev 
zmolite vsak večer v krogu vaše družine. Najpomembnejša 
priprava na misijon je prav gotovo ta, da z molitvijo zrahljamo srca vseh ljudi naše 
župnije, da bodo pripravljena sprejeti seme Božje Besede, ki jo bodo med misijonom 
sejali naši misijonarji.
Pred nami je osrednji poletni dogodek za otroke v naši župniji – otroški poletni 
oratorij –, ki nas bo usmerjal tudi v letošnji misijonski čas, ko se bomo družili še 
na več oratorijskih dogodkih. Dragi otroci, zato ne pozabite priti na naš letošnji 
oratorij med 27. junijem in 2. julijem!

Do misijona se bo zvrstilo še kar nekaj dogodkov. Gotovo pa si vzemite čas za naše 
skupno peš romanje k naši Materi Mariji na Brezje 1. oktobra. Namenili ga bomo 
prav za uspeh našega misijona.
V svoje koledarje si vnesite termin od 21. do 30. oktobra letos in si ga rezervirajte za 
osebno srečanje z Jezusom na našem ŽUPNIJSKEM MISIJONU. Ne bo vam žal, kajti 
NISMO SAMI, BOG JE Z NAMI!
Dragi župljani, dragi vsi ljudje dobre volje! Želim vam, da bi vam letošnji misijon 
prinesel odgovore na vaša življenjska vprašanja in moč za vsakdanje življenje. Le 
odprite se Njemu, ki je naše življenje. Na vse vas in vaše domače pošiljam Božji 
blagoslov,

vaš župnik Andrej


