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

Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.

Naklada: 500 izvodov.

Uradne ure župnijske pisarne so  
vsak torek od 1600 do 1730 in vsak  
četrtek od 1000 do 1200.

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 

Spet kliče nas venčani maj
Kdo izmed nas ne pozna pesmi Spet kliče nas venčani 
maj, k Mariji v nadzemeljski raj, ki jo vsako leto ob 
začetku Marijinega meseca maja prepevamo po naših 
cerkvah. Marija je najkrajša pot do njenega Sina, do 
Jezusa. Kadar Marija v naši duši požene korenine, dela 
tam čudeže milosti. Se zavedamo, koliko čudežev se 
nam v življenju zgodi, pa na to spolh ne pomislimo? 
Vsi pričakujemo nek »velik« čudež, a vendarle se nam 
čudeži dogajajo vsak dan, pred našimi očmi. Kaj ni čudež 
že naše življenje samo? In koliko je k temu pripomogla 
ravno Mati. Ona je tista, ki nam, ubogim grešnikom, 
pomaga na poti. Pomaga nam premagati tragedijo 
greha in nam pomaga pri izpolnjevanju Božje volje, 
vrnitvi k Bogu in na poti svetništva. Zato je pomembno, 
da ji dovolimo, da nas v celoti vzame v svoje roke in nas 
tako naredi za kanale milosti za ves svet. Mati je tista, 
ki s svojim budnim očesom, s svojo materinsko skrbjo 
in ljubeznijo bdi nad nami, ki smo njeni otroci, saj nam 
jo je Jezus pod križem izročil za našo Mater. In ona 
je tista, naša duhovna mati, ki nam pomaga z nebes s 
svojimi molitvami in skrbjo, da bi nam pomagala priti 
k njenemu Sinu Jezusu. Ona skrbi za nas, njena pomoč 
je v naših potrebah, vseh prostranostih pomanjkanja in 
stisk. Ona je tista, ki prosi in se zavzema za ljudi. Želi, 
da se razodene njegova mesijanska moč, da človeka 
izvleče iz bede in ga osvobodi zla, ki na različne načine 
in do različne mere bremeni naše življenje. Ona je 
razlagalka Sinove volje, ko opozarja na tiste zahteve, 
ki jih je potrebno izpolniti. Toda ne zaradi nujnosti, 
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ampak zaradi Božje izbire »Gospodove dekle«, 
ki popolnoma izpolnjuje Očetovo voljo in ima 
kot mati in srednica »pravico«, da svojemu Sinu 
kaže potrebe človeštva. Zato ji prepuščajmo 
naše življenje in skupaj z njo ponavljajmo njene 
besede: »Zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 
1,38). Naj v naših srcih, predvsem pa v našem 
vsakdanjem življenju, prihaja vedno znova na 
plano: V navzočnosti vsega nebeškega dvora 
te danes, Marija, izberem za mojo mater in 
kraljico. Izročim in posvetim ti moje telo in 
dušo, moje dobrine, notranje in zunanje ter celo 
vrednost vseh mojih del v preteklosti, sedanjosti 
in prihodnosti. Prepuščam ti, Mati, polno 
pravico do razpolaganja z menoj in z vsem, kar 
mi pripada, brez izjeme, v skladu s tem, kar je 
tebi bolj prav in je v večjo Božjo slavo v času in 
večnosti. 

kaplan Anže

PROŠNJI DNEVI
Tri dni pred praznikom Gospodovega Vnebohoda obhajamo prošnje dneve. Prošnje 
dneve obhajamo ob koncu velikonočnega časa, to so trije dnevi pred Vnebohodom, 
ko verniki prosimo za blagoslov rodovitnosti polj, za blagoslov vsakega drugega 
človeškega dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za dobro 
letino …

Tudi pri nas se bomo vsakokrat zbrali pri eni od podružnic:

•  23. maj ob 800 Dobračeva;
•  23. maj ob 1900 Goropeke;
•  24. maj ob 1900 Breznica;
•  25. maj ob 1900 Ledinica.
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V aprilu so se od nas poslovili:
•	 Marta	Debeljak,	roj.	Mur,	Loška	cesta;
•	 Viktor	Žakelj,	Triglavska	ulica;
•	 Štefanija	Jeram,	roj.	Slabe,	Jobstova	cesta.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog vaša tolažba!

V aprilu so z zakramentom svetega krsta postali Božji otroci:
•	 David	Frigelj,	Partizanska	cesta;
•	 Anika	Petkovšek,	Osojnica;
•	 Kajetan	Možina,	Levstikova	ulica.
Družinam iskreno čestitamo in želimo obilo Božjega blagoslova!

Dogodki v maju in v začetku junija
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;
• 9. maj – ob 1930 v župnišču redna seja ŽPS;
• 11. maj – ob 1930 v župnišču srečanje pripravljalne skupine za misijon;
• 12. maj – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine;
• 14. maj – ob 830 obvezne ministrantske vaje za vse ministrante;
• 18. maj – ob 1930 v cerkvi na Ledinici koncert glasbene šole Škofja Loka;
• 19. maj – ob 2030 v župnišču srečanje Četrte zakonske skupine;
• 21. maj – ob 2000 v cerkvi na Ledinici koncert Mednarodnega ansambla za staro glasbo 

Canso;
• 21. maj – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 22. maj – pri vseh svetih mašah redni mesečni »ofer« za župnijsko cerkev;
• 23. maj – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 27. maj – ob 1800 obvezne ministrantske vaje za vse ministrante;
• 27. maj – ob 2000 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;
• 29. maj – ob 1130 krstna nedelja;
• 30. maj – ob 1900 sveta maša na Breznici ob godu zavetnika sv. Kancijana;
• 30. maj – ob 2000 v župnišču srečanje Svetopisemske skupine;
• 1. junij – ob 1930 v župnišču srečanje pripravljalne skupine za misijon;
• 3. junij – dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih;
• 4. junij – ob 1730 v mladinski sobi srečanje oratorijskih animatorjev;
• 4. junij – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ;
• 5. junij – ob 1000 srečanje starejših.
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9.5.
PON

1900 + Filip Kavčič; + Iztok Poljanšek
+ Marjan, Ivana in Alojz Peternel

sv. Izaija, prerok

10.5.
TOR

700 v priprošnjo za srečno operacijo
po namenu (A)

sv. Job, svetopisemski mož

11.5.
SRE

1900 + Janez Kristan (Jezerska), obl.; + Ana Zen
+ Angela in Jakob Uršič, obl.
+ Neža, Alojz in vsi Cigale

sv. Pankracij, mučenec

12.5.
ČET

800 + Marica Trček; za uspeh misijona sv. Leopold Mandič, 
redovnik

13.5.
PET

1900 + Franc Oblak (Čevljarska), obl.
+ Janez Žakelj; + Marjan Peternel

Fatimska Mati Božja

14.5.
SOB

800 + Dragica Podobnik; + Janez Cankar, obl.
v čast Svetemu Duhu

sv. Bonifacij, mučenec

15.5.
NED

700 + Venčeslav Strlič, obl.; + Ivan Kristan
po namenu (T)

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA

830 za župljane
1000 za prvoobhajance in njihove družine

+ Franc Kristan (Maksima Sedeja) 
+ Alojzija Kopač, obl., ter Kopačevi, Gerbajsovi 
in  Naglostovi

16.5.
PON

1900 + Janez Bekš, god; + Marica Trček
za uspešno zdravljenje (VP)

sv. Janez Nepomuk, 
duhovnik in mučenec

17.5.
TOR

700 + Ladislav in Vida Kovačič; po  namenu (A) sv. Jošt, puščavnik

18.5.
SRE

1900 + starši, bratje in sestre Tavčar (Podgora)
za zdravje in za vse dobro
Mariji Pomagaj za zdravje

sv. Janez I., papež  
in mučenec

19.5.
ČET

800 za zdravo pamet; po namenu (A) sv. Krispin, redovnik

20.5.
PET

1900 + Marta Debeljak, 30. dan
+ Anton, Vida in Roman Mlinar
+ Vinko in Luka Strel; za zdravje (Ž)

sv. Bernardin Sienski, 
duhovnik

21.5.
SOB

800 + Janez Žakelj; v čast Svetemu Duhu sv. Timotej, diakon  
in mučenec

22.5.
NED

700 + Milka Žakelj, obl.
+ Marija Dolinar, god, in starši

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA – NEDELJA 
TURIZMA830 + Frančiška in Bernarda Pivk; 

za župljane
1000 + Viktor Žakelj, 30. dan

+ Maksa Dolinar;
+ Homcovi

Mašni nameni
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23.5.
PON

800 DOBRAČ. + Marjan Kristan in starši Šifrer-Kristan
za odvrnitev hude ure

sv. Socerb Tržaški, 
mučenec
PRVI PROŠNJI DAN1900 GOROP. + Ivan Potočnik; za blagoslov polja (Goropeke)

24.5.
TOR

1900 
BREZNICA

za odvrnitev hude ure
v čast Svetemu Duhu

MARIJA POMOČNICA 
KRISTJANOV –  
MARIJA POMAGAJ
DRUGI PROŠNJI DAN

25.5.
SRE

1900 
LEDINICA

za odvrnitev hude ure (Selo); po namenu (N) Sv. Gregor VII., papež
TRETJI PROŠNJI DAN

26.5.
ČET

800 + Viktor Frlic; po namenu (M) GOSPODOV VNEBOHOD
SREČANJE BIRMOVALCA  
Z BIRMANCI

1900 + Štefka Jeram, 30. dan
+ Janez Žakelj
+ Otilija Berlec, obl.
+ Janez Kavčič, obl.

27.5.
PET

1900 + Cecilija Mahnič;  za srečen zakon (BM)
v čast bl. Alojziju Grozdetu za našo mladino
za blagoslov naših birmancev 

BL. ALOJZIJ GROZDE, 
MUČENEC

28.5.
SOB

1100 za birmance in njihove družine
v čast Svetemu Duhu za birmance
po namenu (A)

sv. German Pariški, škof
SLOVESNOST SVETE BIRME

29.5.
NED

700 + starši in brat Demšar; + Štucin 7. VELIKONOČNA 
NEDELJA – NEDELJA 
SREDSTEV DRUŽBENEGA 
OBVEŠČANJA

830 + Marija in Vinko Logar, obl.; po namenu (A)
+ Pavla Kristan (Dobračevska), obl.

1000 + Frančiška Peternel, obl.; za župljane
30.5.
PON

1900 
BREZNICA

+ starši Lukančič (Račeva)
+ Vida in Slavc Burjek
+ Mrovljetovi (Žirovski Vrh 22)

SV. KANCIJAN, MUČENEC 
– ZAVETNIK CERKVE NA 
BREZNICI

31.5.
TOR

700 v zahvalo za vse dobrote; po namenu (A) OBISKANJE DEVICE MARIJE

1.6.
SRE

1900 + Marica Trček; v dober namen (B) sv. Justin, mučenec 

2.6.
ČET

1900 za nove duhovne poklice; po namenu (P) sv. Marcelin in Peter, 
mučenca

3.6.
PET

1900 + Gorazd Albreht; po namenu (Ž) sv. Karel in drugi ugandski 
mučenci

4.6.
SOB

800 + Stanislav More, obl.; za srečno vožnjo
Mariji v zahvalo za 45 let zakona

sv. Peter Veronski, redovnik 
in mučenec

5.6.
NED

700 + Roza in Ivan Stanovnik (Logaška)
po namenu (T)

BINKOŠTI – PRAZNIK 
SVETEGA DUHA

830 + Janko in Cilka Jereb, obl.; za župljane
1000 + Franc Kristan (Maksima Sedeja)

+ Marija Sovinc, obl.
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SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
Slovesnost bo v nedeljo, 15. maja, ob 1000, ko bo 22 naših prvoobhajancev prvič 
prejelo Jezusa v svoje srce.
Tridnevnica	 pred	 slovesnostjo,	 združena	 s	 Šmarnicami,	 bo	 od 12. do 14. maja 
(vsak večer) ob 1900. V petek, 13. maja, po sveti maši bo za prvoobhajance in starše 
še generalka.
Čiščenje cerkve in okolice bo 12. maja ob 
1600. Ob istem času bodo postavljali mlaje 
in pletli vence v župnišču.
Na dan slovesnosti naj se prvoobhajanci in 
starši zberejo najkasneje ob 940 pred župniš-
čem. Prve klopi v cerkvi bodo rezervirane za 
prvoobhajance in njihove družine. Prosim, 
da upoštevate navodila redarjev!
Vse prvoobhajance in njihove družine pri-
poročam v molitev!

SLOVESNOST SVETE BIRME
Slovesnost bo v soboto, 28. maja, ob 1100,	ko	bo	po	rokah	arhidiakona	msgr.	Francija	
Petriča	63	naših	veroučencev	prejelo	darove	Svetega	Duha.
Birmanci 8. razreda bodo pred tem od 20. do 22. maja na duhovnih vajah na Bledu. 
Odhod avtobusa bo v petek ob 1630 izpred našega župnišča.
Birmanska devetdnevnica, ki je za vse birmance obvezna,  
bo potekala od 19. do 27. maja, vsak večer ob 1900.  
K devetdnevnici povabljeni tudi domači birmancev  
in njihovi botri.
Srečanje z birmovalcem bo v četrtek, 26. maja,  
ob 1800,	ko	se	bo	msgr.	Franci	Petrič	srečal	z	vsemi	 
birmanci, starši in botri. Temu bo sledila še slovesna  
sveta maša Gospodovega Vnebohoda ob 1900.
Na dan slovesnosti naj se birmanci in botri zberejo  
najkasneje ob 940 pred župniščem. Prve klopi v cerkvi  
bodo rezervirane za birmance, botre in družine  
birmancev. Prosim, da upoštevate navodila redarjev!
Vse birmance in njihove družine priporočam v molitev!

Prvo sveto obhajilo
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ŠMARNIČNA POBOŽNOST V NAŠI ŽUPNIJI
Od	ponedeljka	do	sobote	bodo	Šmarnice	vsak dan ob 1900. Ob ponedeljkih, sredah 
in petkih bodo v župnijski cerkvi, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah pa pri 
različnih znamenjih in kapelicah:
1. maj ob 1500: kapelica pri Novohišarju v Opalah;
3. maj ob 1900:	križ	pri	Majn’ku	na	Dobračevi;
5. maj ob 1900:	znamenje	na	Bedrihu;
7. maj ob 1900:	križ	pod	Šnitovcem,	nad	Brckom	v	Žirovskem	Vrhu	 
(Plastuhova	grapa);
8. maj ob 1500: kapelica sv. patra Pija v Žirovskem Vrhu;
10. maj ob 1900:	križ	na	Sejmiški	v	Starih	Žireh;
12. maj ob 1900:	kapelica	pri	Mačku	na	Dobračevi;
14. maj ob 1900:	križ	pri	Bohku	nad	Rakulkom;
15. maj ob 1500: kapelica pri Stari šoli v Starih Žireh;
17. maj ob 1900:	znamenje	na	Kršinah	v	Goropekah;
19. maj ob 1900:	znamenje	pri	Pečelinu	na	Ledinici;
21. maj ob 1900:	znamenje	pri	Pečelinu	v	Brekovicah;
22. maj ob 1500: znamenje pri Pelehanu v Mrzlem Vrhu;
23. maj ob 1900:	križ	na	Žirku;
24. maj ob 1900:	znamenje	v	Skalah	(nad	pokopališčem);
25. maj ob 1900:	znamenje	pod	Breznico;
28. maj ob 1900:	kapelica	na	Selu;
29. maj ob 1500: znamenje v Brežniku;
31. maj ob 1900: kapelica pri Micn’k v Novi vasi.
Vsak	 veroučenec	naj	 bi	Šmarnice	 obiskal	 vsaj	 desetkrat;	 tiste,	 ki	 jih	 bodo	 redno	
obiskovali, pa čakajo na koncu lepe nagrade.
K Šmarnicam lepo povabljeni tudi vsi odrasli župljani!

Kapelica sv. patra Pija 
v Žirovskem Vrhu

Kapelica pri Stari šoli  
v Starih Žireh

Znamenje pri Pelehanu 
v Mrzlem Vrhu
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PRIPRAVA NA ŽUPNIJSKI MISIJON
Na najpomembnejše dogajanje desetletja v naši župniji nas vedno znova spominja 
logotip našega misijona in molitev za uspeh misijona. Le-to molimo skupaj pri 
vsaki sveti maši. Pri blagoslovih velikonočnih jedil in pri vseh velikonočnih svetih 
mašah ste dobili tudi podobice s to molitvijo, katero 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.

V teh dneh pa med nami zelo odmeva prvi dogodek v pripravi na župnijski misijon 
– to je okrogla miza z naslovom »Nismo sami, Bog je z nami. Moč vere dela 
čudeže,« ki smo jo organizirali 7. aprila v kinodvorani Žiri. S svojim življenjem 
in ognjem so nas navdušili dramski igralec Gregor Čušin, voditeljica Gibanja za 
življenje Urška Cankar Soares ter biatlonka in olimpijka Tadeja Brankovič. Če ste 
zamudili	zanimivo	okroglo	mizo,	si	 jo	 lahko	ogledate	na	naši	župnijski	facebook	
strani na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=IgpwBwUR2H4
Misijonski vrtinec vas v pripravi na letošnji župnijski misijon gotovo ne bo pustil 
ravnodušnih, zato mu odprite svoje srce. Na binkoštni praznik, 5. junija, ob 1000 
vabimo na srečanje vse upokojence naše župnije. Srečanje bomo začeli s sveto 
mašo, ki jo bosta darovala misijonarja, br. Jožko Smukavec in br. Luka Modic, 
sledila bo pogostitev in družabno srečanje. Torej vsi upokojenci naše župnije, lepo 
povabljeni!
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


