
MAREC 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 

Župnijski misijon – župnijska duhovna obnova
Na prvi seji je novi župnijski pastoralni svet sprejel 
odločitev, da začnemo pripravljati župnijski misijon. 
Določili smo datum misijona. Potekal bo od 21. do 
30. oktobra 2022.
Kako bo potekal misijon, se bo skupina za pripravo 
misijona dogovorila v naslednjih mesecih. Zdaj smo 
povabljeni, da molimo za dobro pripravo nanj. Sleherni 
je povabljen, da vsak dan moli molitev za pripravo na 
misijon; za pripravo sebe, svojih bližnjih in župnije kot 
občestva.

Kaj je misijon?
Beseda misijon izhaja iz latinske besede »missio«, ki po-
meni »biti poslan« in ima enak pomen kot grška beseda 
»apostol«. Misijon je čas zavzetega oznanjevanja in priče-
vanja, čas poslušanja, čas bližine z Bogom.
Misijonar je Jezusov poslanec. Tisti, ki oznanja evangelij. 
Tisti, ki pričuje za Jezusa. Z besedama »apostol« in »misi-
jonar« označimo nekoga, ki je poslan, da ljudi pouči o Je-
zusu in jih naredi za Jezusove učence. V naši župniji bosta 
to kapucina, br. Jožko Smukavec in br. Luka Modic, ter 
frančiškanka Marijina misijonarka, s. Grażyna Mech.
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V februarju sta se od nas poslovila:

•	 Danijela	Dolinar,	roj.	Voljč,	Jezerska	ulica;
•	 Franc	Jesenko,	Jezerska	ulica.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj 
bo Bog vaša tolažba!

V februarju je z zakramentom svetega 
krsta postala Božji otrok:

•	 Klara	Primožič,	Jarčja	Dolina.
Družini iskreno čestitamo in želimo obilo 
Božjega blagoslova!

Dogodki v marcu
• Vsako sredo ob 1700 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• 6. marec – ob 830 skavtska sveta maša;
• 7. marec – ob 1830 srečanje Misijonske skupine;
• 10. marec – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine;
• 12. marec – ob 1700 srečanje vseh bralcev Božje Besede;
• 14. marec – ob 1830 redna seja Tajništva ŽPS;
• 17. marec – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 19. marec – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 20. marec – pri vseh svetih mašah redni »ofer« za župnijsko cerkev;
• 21. marec – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 24. marec – ob 1900 priprava staršev in botrov na krst;
• 26. marec – ob 1800 srečanje SKVO;
• 27. marec – preidemo na poletni čas – vse večerne svete maše odslej bodo ob 1900;
• 27. marec – ob 1000 predstavitev letošnjih birmancev;
• 27. marec – pri 10. sveti maši bo pel MPZ Utrip iz Besnice;
• 27. marec – ob 1130 krstna nedelja;
• 28. marec – ob 1830 srečanje Svetopisemske skupine;
• 1. april – dopoldne obisk starejših in bolnih po domovih;
• 2. april – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ;
• 3. april – skavtske obljube.

Naloga misijona je tudi to, da se zavedamo, da smo vsi misijonarji. Bog nam naroča, 
da je vsakdo poklican pričevati zanj.

Zakaj želimo imeti misijon?
Misijon je priložnost, da utrdimo in poživimo svoje duhovno življenje. Želimo biti 
z Jezusom, želimo ga poslušati. Poslušali ga bomo, ko nas bodo nagovarjali misijo-
narji. Želimo utrditi svojo vero, da bi doživljali Božjo bližino, da bi se zavedali darov, 
ki nam jih daje. Bog govori prav vsakemu človeku, saj je naš Oče in Prijatelj.
Vsakemu želim globoko pripravo na osebno srečanje z Jezusom na našem misijonu,

župnik Andrej
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KRIŽEV POT V NAŠI ŽUPNIJI
V postnem času bomo v naši župniji skupaj premišljevali Jezusovo trpljenje ob 
križevem potu vsak petek ob 1800 v kapeli (vodili ga bodo birmanci) ter ob nedeljah 
ob 1800 (vodile ga bodo različne župnijske skupine). Razpored skupin, ki bodo 
vodile križev pot:
•	 1. postna nedelja ob 1800: Župnijski pastoralni svet,
•	 2. postna nedelja ob 1800: Molitvena in  

Svetopisemska skupina,
•	 3. postna nedelja ob 1800: zakonske skupine,
•	 4. postna nedelja ob 1900: pevci,
•	 5. postna nedelja ob 1900: dekanijski križev pot  

v Kočevskem Rogu (odhod avtobusa ob 1300 –  
prijavite se v župnijski pisarni),

•	 cvetna nedelja ob 1500: skavti (Goropeke).

TEDENSKA ADORACIJA PRED NAJSVETEJŠIM ZAKRAMENTOM
Na pobudo članov ŽPS bomo uvedli vsakotedensko adoracijo (tiho češčenje) Jezusa 
v Najsvetejšem zakramentu vsak četrtek med 2030 in 2130 uro.
Prva možnost tihega češčenja Jezusa bo v četrtek, 10. marca, ob 2030 v naši kapeli. 
Povabljeni vsi od najmlajših preko srednje generacije do starejših k osebnemu 
pogovoru z Jezusom!

MOLITEV ZA USPEH MISIJONA
Vsemogočni Bog, ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice. 

Prosimo te, blagoslovi delo misijona v naši župniji. Pomagaj nam graditi živo  
cerkev Jezusa Kristusa, v kateri je vsak človek povabljen in sprejet.  

Daj, da bodo naši zakonci, naše družine, naši bolni in oslabeli bratje in sestre,  
mladina in otroci odprli srce Kristusu Odrešeniku. Pritegni tudi tiste brate  

in sestre, ki so se oddaljili od tebe in Cerkve, da te znova najdejo in obnovijo 
prijateljstvo s teboj. Vsem nam pomagaj, da bomo v moči Svetega Duha na novo 
odkrili pomen Božjih zapovedi, družinske molitve, nedeljske svete maše in drugih 

zakramentov ter iz njih črpali moč za vsakdanje krščansko življenje.  
Daj, da bomo živeli v miru in slogi med seboj in delali za blagor vseh ljudi.

Božja Mati Marija in zavetnik naše župnije, sv. Martin, naj nam pomagata, da bomo  
kot prenovljeni kristjani odpirali pot lepši prihodnosti – tukaj in v večnosti. Amen.



4

7.3.
PON

1800 KAPELA za duše v vicah; za zdravje in srečo v družini
po namenu (D)

sv. Perpetua in Felicita, 
mučenki

8.3.
TOR

700 KAPELA za srečno zadnjo uro sv. Janez od Boga, redovni 
ustanovitelj1800 DOBR. + Pavla in Ciril Erznožnik

+ Franc in Jelka Kopač, obl.

9.3.
SRE

1800 KAPELA + Francka Ušeničnik, god
v čast Materi Božji za zdravje

sv. Frančiška Rimska, 
redovnica

10.3.
ČET

1800 KAPELA + Anton Beovič st., obl.; + Marija Jemec, obl. sv. 40 mučencev iz 
Armenije

11.3.
PET

1800 KAPELA + Javornikovi (Žirovski Vrh)
za zdravje in Božje varstvo

sv. Benedikt, škof

12.3.
SOB

800 KAPELA + Franc Jesenko, 30. dan; + Janez Žakelj
+ Veronika Trček, obl.

sv. Justina, redovnica

13.3.
NED

700 + Breda Karner in Francka Stanonik
+ Ivana in Stanislav Kranjc
+ Marinka in Pavle Ušeničnik

2. POSTNA NEDELJA – 
PAPEŠKA NEDELJA

830 + Mlinarjevi (Osojnica 5); za župljane

1000 + Franc Kristan (Maksima Sedeja)
+ Anton in Marija Logar
za zdravje in srečo v družini

14.3.
PON

1800 KAPELA + Ana Petrovčič; + Matilda More, god sv. Matilda, kraljica

15.3.
TOR

700 KAPELA po namenu (A) sv. Ludovika de Marillac, 
redovnica1800 DOBR. + Janez Potočnik

16.3.
SRE

1800 KAPELA + Franc Bogataj (Izgorje); + Štefanija Gregorač sv. Herbert, škof

17.3.
ČET

1800 KAPELA + Marjan Peternel
za Božje varstvo in blagoslov otrok

sv. Patrik, škof in misijonar

18.3.
PET

1800 KAPELA + starši in brat Pivk (Osojnica)
+ Manca in Franc Podobnik (Račeva)

sv. Ciril Jeruzalemski, škof 
in cerkveni učitelj

19.3.
SOB

700 + p. Pavel Košir
+ duhovnik Rudi Tršinar

SVETI JOŽEF, JEZUSOV 
REDNIK

830 + Marica Trček
+ Brence in Alojzija Oblak (Korita 4)

20.3.
NED

700 + Ivanka Peternel, obl.; + Bojan Benedičič 3. POSTNA NEDELJA
830 za župljane; + Dragica Podobnik

1000 + Ana Dolenec; + Frančiška Prosen

Mašni nameni
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21.3.
PON

1800 KAPELA + Marija Jereb, obl.; + Marija Okršlar, obl. sv. Serapion, škof in 
mučenec

22.3.
TOR

700 KAPELA po namenu (A) sv. Lea, spokornica

1800 DOBR. v zahvalo in prošnjo za duhovno, dušno in 
telesno zdravje; + Hela Likar, obl.

23.3.
SRE

1800 KAPELA + Jože in Miha Seljak; + Marko Čar, rojstni dan sv. Jožef Oriol, duhovnik

24.3.
ČET

1800 KAPELA + Maksa Dolinar (skupina Srečanje)
v čast Svetemu Rešnjemu Telesu

sv. Katarina Švedska, 
redovnica

25.3.
PET

800 + Marjan Peternel
+ Marica Trček

GOSPODOVO 
OZNANJENJE DEVICI 
MARIJI1800 + Milka Oblak (Dobračevska 67)

za zakonske skupine

26.3.
SOB

800 KAPELA + Janez Cankar, roj. dan in god; + Franc Eržen sv. Evgenija, mučenka

27.3.
NED

700 + Marija Voljč in Tončka Saksida
+ Avguštin in Jožefa Žakelj

4. POSTNA NEDELJA

830 + Janez Žakelj; za župljane

1000 + Jakob in Frančiška Frelih
+ Gregorač, starši Oblak - Šentej

28.3.
PON

1800 KAPELA + Pavle, Janko in vsi Cigale; + Franc Okršlar, obl. sv. Bojan, knez

29.3.
TOR

700 KAPELA po namenu (A) sv. Štefan IX., papež

1800 DOBR. + Francka Brenčič; + Marija in Vinko Mlakar

30.3.
SRE

1800 + Anton in Pavla Oblak (Žirovski Vrh);
za blagoslov naše župnije

sv. Janez Klimak, opat

31.3.
ČET

1800 KAPELA + Marjan Peternel
+ p. Pavel Košir

sv. Benjamin, diakon in 
mučenec

1.4.
PET

1800 KAPELA + Jože Stanonik, obl.
+ Jože Jemec

sv. Tomaž Tolentinski, 
misijonar; prvi petek

2.4.
SOB

800 KAPELA + Marica Trček
v zahvalo in dober namen

sv. Frančišek Paolski, 
redovni ustanovitelj;  
prva sobota

3.4.
NED

700 + Francka Ušeničnik, obl.
+ Karel Eisele in vnuk Gašper; po namenu (DJ)

5. POSTNA, TIHA 
NEDELJA 

830 + Ida in Janez Kacin; za župljane

1000 + starši in sinovi Strlič (Logaška 36)
+ Vinko in Slavka Šubic
+ Slavko in Marija Kržišnik
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RAZLAGA POSTNEGA ČASA

✢ Za kristjana se s pepelnično sredo začne čas posebne priprave na globlje doži-
vetje skrivnosti Kristusovega vstajenja. Gre za proces soočanja samega s seboj, 
do bližnjih in do Boga. To je čas odkrivanja krstne milosti, čas pokore in spre-
obrnitve. Gre za zakramentalni čas, ki kliče vsakemu posebej: »Postani to kar si, 
kristjan!«

✢ Postni čas traja od pepelnične srede do pred začetkom obredov velikega četrtka.
✢ Zakaj ime »pepelnična« sreda? = »Pepelnična« 

sreda je dobila svoje ime po obredu pepeljenja, v 
katerem duhovnik verniku na čelo s pepelom za-
riše znamenje križa oz. ga po glavi rahlo posuje s 
pepelom v obliki znamenja križa.

✢ Zakaj pepel? = Pepel je znamenje spokornosti, 
kesanja, pripravljenosti na spreobrnjenje.

✢ Zakaj vijolična barva? = Vijolična barva je liturgična barva adventnega in post-
nega časa ter pomeni spokornost/ponižnost.

✢ Konstitucija o svetem bogoslužju poudarja dvojno nalogo postnega časa, saj pra-
vi: »Z ene strani naj zlasti s spominjanjem krsta ali s pripravo na krst, z druge 
strani pa s pokoro pripravi na obhajanje velikonočne skrivnosti vernike, ki naj v 
tem času bolj vneto poslušajo božjo besedo in se z večjo gorečnostjo posvečajo 
molitvi« (B 109).

✢ »Laetare« nedelja (4. postna nedelja): (Podobno kot 3. adventna nedelja, ki se 
imenuje »Gaudete«.) To ime je dobila po vstopnem spevu, ki pravi: »Laetare 
Jerusalem!... gaudetecumlaetitia, qui in tristitiafuistis« (»Veseli se, Jeruzalem ... 
Vriskajte od veselja vsi, ki ste žalostni«). Gre za nekakšen duhovni odmor od 
napornega posta. Liturgična barva te nedelje je rožnata. Nekoč je papež v znak 
veselja na to nedeljo slovesno blagoslovil »zlato rožo« (rosa aurea) in jo nosil v 
procesiji, ki je šla iz Laterana do cerkve Svetega Jeruzalemskega Križa v Rimu.

✢ »Tiha« nedelja (5. postna nedelja): 5. postna nedelja se imenuje »Tiha« nedelja, 
ker se do te nedelje v liturgiji ne spominjamo posebej Jezusovega trpljenja. Cer-
kev žaluje s trpečim Zveličarjem in ta žalost se odslej razodeva v vseh liturgičnih 
obredih do velike sobote. Pred koncilom so na predvečer tihe nedelje zagrnili vse 
križe. Turandus pravi: »Križi se zagrnejo, ker je Jezus v trpljenju in smrti zakril 
svoje božanstvo«. Danes pa jih lahko zagrnemo ali odnesemo iz cerkve šele na 
veliki četrtek ob razkrivanju oltarjev.
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GOSPOD, H KOMU NAJ GREMO?
Hitim v nov dan. Nad glavo mi visi 1001 obveznost. Ves 
dan se ukvarjam z reševanjem problemov, iskanjem pravih 
besed, ki bodo prepričale, z ukazovanjem, nadziranjem … 
In zvečer se izmučena od teže dneva zgrudim pred TV, ki 
mi postreže z grozotami, ki se godijo po svetu, z lažnimi 
novicami, ki zakrivajo resnico, s hinavščino, sprenevedanjem, 
napuhom, zavistjo … Ljubi Bog, in potem naj mirno zaspim!  
S hvaležnostjo v srcu za lep dan, ki mi je bil dan? Vsi vemo, 
da dajemo lahko samo to, kar prejemamo. Človek, ki se hrani s 
pornografijo, vidi pri ženi samo telo, tisti, ki se druži z barabami, 
to tudi postaja. Zato ni vseeno, s kom se družimo, kaj gledamo, 
komu posvečamo naš čas in naše življenje. 
Vsi mi imamo najboljšega prijatelja in brata – JEZUSA. Koliko časa v dnevu pa 
posvetim njemu? Kolikokrat v dnevu se spomnim, da želim hoditi za njim? Danes, 
jutri, vedno. Za prave izbire v življenju je potrebno biti v nenehnem stiku z Njim in 
se večkrat v dnevu vprašati: »Kaj bi na mojem mestu naredil Jezus?« Jezus, verujem, 
da imaš besedo tudi zame, da mi želiš nekaj povedati za moje življenje. A kaj, ko te 
velikokrat ne slišim, ker je svet okrog mene preveč glasen. Ali te sploh želim poslu-
šati? Sem si pripravljena vzeti minuto, uro zate, za srečanje s teboj v svetem rešnjem 
telesu? Takrat sva samo jaz in Ti, v tišini. V trenutkih iz oči v oči Jezus sprejme moje 
breme in ga vzame na svoje rame, da jaz lahko zadiham z novimi pljuči, polnimi 
zaupanja, hvaležnosti in ljubezni. 
Arški župnik Janez Marija Vianney je nekega kmeta, ki je ure in ure preživel v 
cerkvi s pogledom, uprtim v tabernakelj, vprašal, kaj dela. Kmet mu je odgovoril: 
»Nič. Jaz gledam Njega in On mene.« Ta kmet je najboljši primer za to, da obrazca, 
kako se iz srca pogovarjati z Bogom iz oči v oči, ni. Vsak človek je enkraten in tak 
je tudi njegov odnos s Stvarnikom.
Na Aletea.si (spletni medij, ki prinaša navdih za polno življenje) so zbrali nekaj 
nasvetov, kako vstopati v adoracijo: lahko si pomagamo s prošnjo Bogu, da nam po-
maga odpreti srce in spoznati, kaj nam govori. Lahko beremo Sveto pismo, molimo 
za naše bližnje, ki potrebujejo vzpodbudo, pišemo molitveni dnevnik …
Lahko klečimo, sedimo, stojimo, celo ležimo z obrazom navzdol in se »sončimo« v 
Jezusovi prisotnosti. Ne razmišljamo o vsem, kar nas vznemirja in podi v sicer hiter 
ritem življenja, ampak preprosto smo z Njim.
Ja, to so res milostni trenutki, v katerih se čas ustavi, misli pa umirijo. Dobri Bog, 
hvala ti za to čudovito priložnost, da se bova lahko odslej vsak četrtek, v tišini, v 
živo srečevala iz oči v oči v naši kapeli in boš ti moje srce vžigal in me vabil, da bom 
tvoja priča v svetu.

Andreja Žakelj
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»ZGODI SE MI PO TVOJI BESEDI!«
Skrivnost učlovečenja je preprosto Božje vprašanje ženi, če mu hoče prostovoljno 
dati človeško naravo. Po angelovi besedi jo je vprašal: »Ali me hočeš napraviti za 
človeka?« Kakor je iz prvega Adama izšla Eva, se je zdaj, ob ponovnem rojstvu člo-
vekovega dostojanstva, iz druge Eve rodil drugi Adam. Po Marijini svobodni odlo-
čitvi je nastala edina človeška narava, ki se je rodila v popolni svobodi. Ko je izvedela 
za Božji namen, je izgovorila besede, ki so nam ohranjene kot najbolj vzvišeni in 
častitljivi dokument svobode: »Zgodi se mi po tvoji besedi!« Te besede so tudi mene 
vedno nagovarjale, tako da sem si jih izbral za moje novomašno geslo oziroma za 
vodilo v mojem duhovniškem poklicu. Takrat, ko je Marija izgovorila te besede, 
je svojega Sina sprejela tudi telesno – ne v neki minuli, nedoločeni noči. Spočela 
ga je v polnem sijaju jasnega jutra, ko je pričel Sveti Duh tkati telesno oblačilo za 
večno Besedo. In tako kot je Marija zaslišala Božji klic, ta klic na svoj način zasli-
šijo matere in očetje, na svoj način tisti, ki jih Bog vabi v duhovne poklice, drugače 
ostareli, spet drugače otroci in mladina. A vsem je skupno to, da so na svoj, njim 
lasten, izviren, oseben in enkraten način poklicani za Božje sodelavce, za sogradi-
telje Božjega kraljestva. Če ostajamo zvesti temu klicu, ki po najrazličnejših poteh 
prihaja do našega srca, polagoma, a zanesljivo uresničujemo načrt, ki ga ima Bog z 
vsakim od nas. Ni pomembno, na katero mesto nas je Bog postavil; važno je, da tam 
napravimo to, kar po svojem najglobljem prepričanju spoznamo, da Bog prav od 
nas pričakuje. Marija, izbrana žena, sprejema Božjo voljo, hoče sodelovati v Božjem 
delu odrešenja v najvišji možni meri, ki je dana človeku, ko se sama v celoti svojega 
bitja daje na razpolago Bogu. Je zgled nam vsem, da bi vedno znova skušali preseči 
ozke ograde lastnih interesov in biti dobrohotno na razpolago za vse, kar Bog želi 
po nas nakloniti dobrega drugemu človeku. Marija je z besedami: »Zgodi se mi 
po tvoji besedi!« svobodno odgovorila na Božji klic, postala Božja Mati in svetu 
prinesla Kristusa. Tako se tudi duhovnik pri vsaki sveti maši spomni svojega klica v 
duhovniško službo in po moči posvečenja svetu vedno znova prinaša Kristusa. 
Prav zato sem si te najbolj znane Marijine besede izbral 
za vodilo mojega duhovniškega poklica, da bi res v 
vsaki situaciji spoznaval Njega, ki me ima rad, ki 
me je ustvaril in ki mi želi najboljše. Predvsem 
pa, da bi vedno bolj postajal podoben Njemu 
in ljudem okoli sebe prinašal največjo Lepoto, 
Jezusa Kristusa. Tudi za vse nas si želim, da ne 
bi želeli krojiti Gospoda po naši volji, temveč 
da bi mu izročali in prepuščali naše življenje ter 
da bi vedno znova znali skupaj z njegovo in našo 
Materjo Marijo reči: »Zgodi se mi po tvoji besedi!«

kaplan Anže


