
NOVEMBER 2021
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.

Ob državnih in cerkvenih praznikih 
ni uradnih ur.

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. MARTINA

Vstopamo v mesec november, ki bo pri nas v Rimu že 
polno okrašen z lučkami in zasičen z izrabljenimi božično-
novoletnimi popevkami, pa čeprav sta ti dve praznovanji 
še zelo daleč.
To seveda ni nič čudnega, ker ta način življenja povsem 
ustreza zahodnoevropskemu načinu razmišljanja. Rad 
bi opozoril samo na en vidik, in to je vidik čakanja ter 
pričakovanja.
November je namreč mesec, ko praznujemo praznik 
Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, s katerim vstopimo v 
zaključek cerkvenega leta. Že naslednjo nedeljo vstopimo 
v adventni čas, ki nas popelje do božiča in kmalu zatem 
v novo leto.
Pomembno je, da se že zdaj ne pustimo zavesti brez-
veznemu občutku hitenja in pritisku okolice, ki ne zna 
več pričakovati, ampak hoče vse tukaj in zdaj, potem pa 
vsi utrujeni pričakajo december in novo leto.
Kristjani smo ljudje upanja, miru, in zaupanja v Božjo 
bližino. In tega se je treba zavedati ter pustiti, da nam tek 
cerkvenega leta pomaga pri našem duhovnem življenju.
Izkoristimo ta čas za pobožen spomin na naše rajne 
ob prazniku vseh svetih in naslednji dan ob spominu 
vseh vernih rajnih ter ne pustimo, da nam brezvezno 
potrošništvo okrog nas že novembra začne vsiljevati 
nekaj, česar katoličani sploh ne praznujemo.
Že sedaj torej vklopimo duhovni ščit, da bomo lahko 
naslednji mesec z mirnim srcem vstopili v novo cerkveno 
leto.

Gabriel

SV. MARTINA
Glas 
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V oktobru je z zakramentom svetega 
krsta postal Božji otrok
•	 Maks	Bogataj,	Novovaška	cesta.
Družini iskreno čestitamo in želimo 
obilo Božjega blagoslova!

V oktobru sta se od nas poslovila
•	 Franc	Jereb,	Partizanska	cesta;
•	 Gabrijela	Sedej,	roj.	Gregorač,	Triglavska	ulica.
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo 
Bog vaša tolažba!

PRAZNIK VSEH SVETNIKOV IN VERNIH RAJNIH
1. novembra praznujemo slovesni in zapovedani praznik Vseh svetnikov, to je tistih, ki 
že uživajo večno srečo pri Bogu. To je dan veselja in našega upanja, da bomo tudi mi lahko 
nekoč	ob	našem	Gospodu	vse	večne	čase.	Svete maše bodo ta dan ob 700 in 830 v župnijski 
cerkvi, ter ob 1400 na Dobračevi. Po popoldanski sveti maši (ob 1500) bodo še molitve 
za rajne na pokopališču ter blagoslov grobov. Ob 1800 bo v cerkvi na Dobračevi molitev 
rožnih vencev za vse naše pokojne. Če ne morete v cerkev, ob tem času molite doma. Ob 1900 
pa naša mladina na pokopališču pri križu pripravlja molitev. Lepo povabljeni!
2. novembra pa praznujemo Spomin vseh vernih rajnih, ko posebej prosimo za vse tiste 
rajne, ki se še očiščujejo v vicah. Tudi ta dan se udeležimo svete maše ob 700, 800 ali ob 1800 
na Dobračevi. Po vseh svetih mašah bode še molitve za rajne na pokopališču.

Dogodki v novembru
Vse večerne svete maše so odslej ob 1800;
• vsako sredo ob 1700 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• 3. november – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
• 4. november – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine;
• 4. in 5. november – dopoldne bo g. kaplan obiskoval bolnike in starejše po domovih;
• 6. november – srečanje zakonske skupine DIŽ;
• 7. november – ob 1000 v župnijski cerkvi slovesnost zakonskih jubilantov;
• 8. november – ob 1830 v župnišču srečanje vseh katehetov;
• 8. november – ob 1930 v župnišču srečanje Misijonske skupine;
• 11. november – ob 1900 otvoritev razstave v zvoniku (pripravlja društvo ŠmaR);
• 11. november – ob 2000 v gostilni pri Županu blagoslov vina (pripravlja društvo ŠmaR);
• 14. november – pri vseh svetih mašah »ofer« za župnijsko cerkev ob Martinovi nedelji;
• 15. november – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 18. november – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 20. november – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 22. november – ob 1830 v župnišču srečanje Svetopisemske skupine; 
• 25. november – ob 1900 v župnišču priprava na krst;
• 28. november – ob 1130 v župnijski cerkvi krstna nedelja;
• 1. december – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine; 
• 4. december – ob 1400 v župnišču delavnica izdelovanja adventnih venčkov (z otroki pridite 

tudi starši);
• 4. december – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ;
• 5. december – pri vseh svetih mašah blagoslov adventnih venčkov;
• 5. december – pri sveti maši ob 1000 nas bo obiskal sv. Miklavž.
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NEDELJA ZAKONSKIH JUBILANTOV
Na zahvalno nedeljo, 7. novembra, pri sveti maši ob 1000 bomo obhajali slovesnost zakonskih 
jubilantov – tistih, ki v letošnjem letu praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ali več 
let	skupnega	življenja.	Slovesnost	bo	vodil	stolni	župnik	v	Ljubljani	g.	Roman	Starc.
V teh dneh boste prejeli vabilo na slovesnost. Če se je kdo poročil drugje in ni dobil vabila, 
naj to sporoči v župnijsko pisarno.
Na dan slovesnosti se pari zberete pred župniščem in bomo nato skupaj vstopili v našo cerkev. 
Po končani slovesnosti bo še skupno fotografiranje. Pogostitev letos zaradi epidemije odpade.
Vsi prisotni na slovesnosti morate izpolnjevati pogoj PCT.

Cerkev pa v prvih dneh novembra naklanja tudi popolni odpustek za naše rajne, če smo bili 
pri sveti spovedi, če smo prejeli obhajilo in molili po namenu svetega očeta Vero in Očenaš.
Za obisk vseh svetih maš in vseh bogoslužij morate obvezno izpolnjevati pogoj PCT.

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
Letos	 obhajamo	 praznik	 celodnevnega	 češčenja	 Svetega	 Rešnjega	 Telesa	 v	 soboto,	
13.  novembra.	 Sveti	 maši	 bosta	 ob 800 in 1700. K slovesnemu sklepu češčenja bomo 
povabili vse žirovske rojake, duhovnike in redovnice (slovesnost bo vodil duhovni voditelj 
v	 Bogoslovnem	 semenišču	 g.	 Gregor	 Celestina).	 Med	 vsemi	 svetimi	 mašami	 bo	 tudi	
priložnost za sveto spoved. Razpored češčenja:

700 izpostavitev Najsvetejšega in litanije;

700 – 800 k molitvi posebej povabljeni ključarji, člani gospodarskega sveta, čistilke in 
krasilke;

800 sveta maša;

900 – 930 k molitvi posebej povabljeni veroučenci od 1. do 6. razreda ter predšolski;

930 – 1030 k molitvi posebej povabljeni člani zakonskih skupin in starši;

1030 – 1130 k molitvi posebej povabljeni člani Misijonske skupine;

1130 – 1230 k molitvi posebej povabljeni člani Molitvene skupine;

1230 –1400 tiha molitev – povabljeni vsi posamezniki, ki bi bili radi pred Gospodom v tišini;

1400 – 1500 k molitvi povabljeni vsi stari starši, vsi ovdoveli in samski;

1500 – 1530 k molitvi povabljeni pevci, pritrkovalci, bralci Božje Besede ter člani Svetopisemske 
skupine;

1530 – 1600 k molitvi posebej povabljeni vsi dosedanji in novi člani ŽPS;

1600 – 1630 k molitvi povabljena mladina in skavti;

1630 – 1700 skupna molitev rožnega venca za našo župnijo;

1700 slovesen sklep celodnevnega češčenja s sveto mašo (k sveti maši so posebej 
povabljeni veroučenci 7., 8. in 9. razreda).

Prav je, da si prav vsak župljan ta dan vzame nekaj časa za oseben pogovor z Jezusom.  
To prinaša v naša življenja pravi blagoslov!
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MARTINOVA NEDELJA – ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE
Ob našem osrednjem župnijskem praznovanju bomo v nedeljo, 14. novembra, ob 1000 ob-
hajali ponovitev zlate maše našega nekdanjega duhovnega pomočnika g. Jakoba Kralja. 
Pri tej sveti maši bo »ofer« namenjen zanj. Lepo povabljeni, da se skupaj s slavljencem za-
hvalimo Bogu za vse darove, ki jih prejemamo po njegovih rokah. Pri tej sveti maši bo tudi 
razglasitev	novih	članov	našega	ŽPS.
Po končani sveti maši bo pred župnijsko cerkvijo druženje za vse. Zato naprošamo vse 
pridne gospodinje, da v soboto, 13. novembra, med 1900 in 2000 prinesejo v župnišče sladke 
dobrote.
Vsi prisotni na slovesnosti morate izpolnjevati pogoj PCT.

1.11.
PON

700 + Marica Albreht, obl.; za župljane VSI SVETI

830 + Marjan Peternel

1400 DOBR. + Janez Žakelj
+ Franc Eržen, god in roj. dan

2.11.
TOR

700 DOBR. za duše v vicah SPOMIN VSEH  
VERNIH RAJNIH800 DOBR. po namenu svetega očeta

1800 DOBR. + starši Oblak (Dobračevska 67); 
+ Filip Košir

3.11.
SRE

1800 + Zorislava in Albin Mlakar, obl.
za srečno in varno vožnjo

sv. Viktorin Ptujski,  
škof in mučenec

4.11.
ČET

1800 + Mario Čibej, obl.
+ Marijanca Jelovčan ter starši, bratje in sestre 
iz Koprivnika

sv. Karel Boromejski, škof

5.11.
PET

1800 + Martinovi
za nove duhovne poklice

sv. Zaharija in Elizabeta, 
starša Janeza Krstnika

6.11.
SOB

800 DOBR. + p. Pavel Košir, 30. dan
+ Franc in Sonja Seljak, obl.
v zahvalo in priprošnjo Mariji

SV. LENART, OPAT – 
ZAVETNIK CERKVE  
NA DOBRAČEVI

7.11.
NED

700 + Marta Čadež, roj. dan
v zahvalo za 60 let življenja

32. NEDELJA MED LETOM 
– ZAHVALNA NEDELJA 

830 za župljane; + starši in sinovi Strlič

1000 + Mara in Ivan Gaser
+ Franc in Martina Grošelj

SLOVESNOST ZAKONSKIH 
JUBILANTOV

8.11.
PON

1800 + Cirila Derlink, obl.; + Franc Kristan
+ Milka Kopač in Francka Kalan, obl.

sv. Bogomir, škof

Mašni nameni
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9.11.
TOR

700 + Francka Trček POSVETITEV LATERANSKE 
BAZILIKE1800 DOBR. + Pavel in starši Tropenaver

za srečen zakon

10.11.
SRE

1800 + Terezija in Janez Trček; + Matičkovi sv. Leon veliki, papež  
in cerkveni učitelj

11.11.
ČET

1800 + Stanislav Burnik; + Janez Žakelj
+ Suzana in Alojz Sporiš

SV. MARTIN, ŠKOF – 
ŽUPNIJSKI ZAVETNIK

12.11.
PET

1800 + Gabrijela Sedej, 30. dan
+ Milan in Milka Dolenc, obl.
+ Martin in Pavel Jereb

sv. Jozafat Kunčevič,  
škof in mučenec

13.11.
SOB

800 po namenu (A) sv. Stanislav Kostka, 
redovnik;
CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT

1700 + Franca in Feliks Strlič; + Marica Albreht
+ Marjan Peternel; + Marica Trček
+ Dragica in Urška Podobnik; + p. Pavel Košir

SLOVESEN SKLEP 
CELODNEVNEGA 
ČEŠČENJA SRT

14.11.
NED

700 + Ana Ušeničnik, obl.
+ Čar (Selo)

MARTINOVA NEDELJA – 
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE 

830 za župljane
+ Vinko Benedičič, obl.

1000 v zahvalo za 50 let duhovništva
+ Martin Frelih ml., god; za zdravje (HC)

SLOVESNOST ZLATE MAŠE 
g. JAKOBA KRALJA

15.11.
PON

1800 + Maks in Leopold Kranjc
+ Stanislava Kavčič (Žir. Vrh Sv. Urbana),  
100. obl. rojstva

sv. Albert Veliki,  
škof in cerkveni učitelj

16.11.
TOR

700 po namenu (A) sv. Marjeta Škotska, kraljica
1800 DOBR. + Rajko in vsi Vehar (Brekovice)

za duše v vicah
17.11.
SRE

1800 + Hilda Ušeničnik, obl.; + Janez Lamovec, obl.
v zahvalo (MŠ)

sv. Elizabeta Ogrska, 
redovnica

18.11.
ČET

1800 + Alojzija Ravnikar
+ Tatjana Dolenc, obl.

Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla

19.11.
PET

1800 + Cilka Pagon, god in roj. dan
+ Marija Trček (družina Vuga)

sv. Matilda, redovnica

20.11.
SOB

800 + Marica in Alojz Demšar (Dražgoška)
+ Franc Kavčič (Račeva 2)

sv. Edmund, kralj

21.11.
NED

700 + Ušeničnikovi
+ Vida Pišljar

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA

830 + Marica Jesenko (Žirovski Vrh), 10. obl.
za župljane

1000 + Amalija in Jože Zalar, obl.; + Franc Kristan
+ Marija Pivk, obl., in vsi Pivkovi



6

22.11.
PON

1800 + Cecilija Jereb, god
+ Franci Demšar

sv. Cecilija, devica  
in mučenka, zavetnica 
cerkvene glasbe

23.11.
TOR

700 po namenu (A) sv. Klemen I.,  
papež in mučenec1800 DOBR. + Metod in Ivana Erznožnik

vsi pokojni žirovski duhovniki

24.11.
SRE

1800 + Ruparski;
za uspešno zdravljenje (VP)

sv. Andrej in drugi 
vietnamski mučenci

25.11.
ČET

1800 + Janez Žakelj
+ starši in Roman Fortuna

sv. Katarina Aleksandrijska,  
devica in mučenka

26.11.
PET

1800 v dober namen (Č)
za duše v vicah in za vse pokojne

sv. Leonard Portomavriški, 
misijonar

27.11.
SOB

800 + starši Kogovšek (Sovra)
+ Viktor Frlic

sv. Modest in Virgil, škofa, 
apostola Karantanije

28.11.
NED

700 + p. Pavel Košir PRVA ADVENTNA 
NEDELJA – NEDELJA 
KARITAS 

830 + Alojz Strlič (Logaška 36), obl.
+ Pavla Kristan in starši

1000 + Marica Trček; za župljane

29.11.
PON

1800 + družini Ceferin in Koren; za srečno vožnjo
+ Ignac Naglič, obl., in vsi Nagličevi

sv. Filomen, mučenec

30.11.
TOR

700 po namenu (A) SV. ANDREJ, APOSTOL

1800 DOBR. + Kralevi (Žirovnica) in v čast krstnemu 
zavetniku sv. Andreju
+ Andrej in Marija Žakelj (Opekarska)

1.12.
SRE

1800 + Franc More, obl.
po namenu (A)

sv. Karel de Foucauld, 
redovnik

2.12.
ČET

1800 + Alojzija Ravnikar
za nove duhovne poklice

sv. Bibijana, mučenka

3.12.
PET

1800 + Burnikovi
+ Franc Mlinar in Rado Jurca

sv. Frančišek Ksaverij, 
misijonar

4.12.
SOB

800 + Marica Trček; po namenu (A) sv. Barbara, mučenka

5.12.
NED

700 + Marica Albreht DRUGA ADVENTNA 
NEDELJA

830 + Marija Justin, obl.; za župljane

1000 + Stanislav Burnik; + Franc Kristan
+ Vinko Primožič, 1. obl.

OBISK SV. MIKLAVŽA
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V slovarju slovenskega knjižnega jezika 
lahko preberemo, da je »god dan v letu, ko 
je osebno ime kakega človeka navedeno v 
koledarju«.	Godovni	dan	našega	krstnega	
zavetnika je na dan njegove smrti, na dan, 
ko se je rodil za nebesa. Pri krstu starši 
izberejo krstnega zavetnika, ki nosi enako 
ali podobno ime kot krščenec in izbrani 
svetnik postane otrokov zavetnik za vse 
življenje.	 Svetnik	 (navaden	 človek),	 ki	 je	
nekoč živel in bil prepoznan kot dober 
človek ter vdan Bogu, je pomagal ljudem 
in bil s tem zgled svojim vrstnikom in pri-
hodnjim rodovom. Njegova dobra dela so 
odmevala	daleč	naokoli.	Svetniku	se	lahko	
priporočamo, da prosi za nas pri Bogu.
V letošnjem šolskem letu smo se vzgoji-
teljice v Vrtcu pri sv. Ani odločile, da bomo 
tudi v vrtcu pričeli praznovati naše godove 
in godove otrok, katerih starši bi to želeli. 
S	starši	otrok	smo	se	za	praznovanje	godov	
dogovorili na 1. roditeljskem sestanku in 
velika večina staršev je posredovala dneve 
krstnih zavetnikov svojih otrok.
Opažamo, da tovrstno praznovanje počasi, 
predvsem med mladimi, tone v pozabo in 
zdi se nam škoda, da bi pozabili na tako 

lepo tradicijo praznovanja. Ker smo kato-
liški vrtec, se nam zdi prav, da vsakemu sla-
vljencu namenimo pozornost in se hkrati 
spomnimo na naše varuhe v nebesih.
In kako praznovanje poteka? Na dan praz-
novanja se skupaj s slavljencem zberemo 
ter pogledamo sliko njegovega zavetnika. 
Ob sliki se pogovarjamo o življenju krst-
nega zavetnika in o njegovih dobrih de-
lih. Opazimo tudi svetnikove atribute, ki 
so pogosto upodobljeni ob svetniku (to 
so predmeti, ki so povezani z mučenjem 
oz. poslanstvom svetnika). Za slavljenca 
zmolimo	Sveti	angel	in	ga	tako	priporoči-
mo njegovemu angelu varuhu in svetniku 
oz. krstnemu zavetniku. Vsak otrok prej-
me tudi majhno pozornost – podobico sv. 
Ane, ki je zavetnica in priprošnjica našega 
vrtca.
Ob tovrstnih pogovorih in praznovanjih 
se zgodijo tudi zanimive anekdote kot npr. 
tale: God praznuje dveletni deček R. Vzg.: 
»Sedaj bomo skupaj zmolili Sveti angel za 
našega R., da ga bo varoval njegov krstni 
zavetnik in angel varuh. R.: »Pa Jezus tudi!«
Praznovanje godov je preprosto, a kljub 
temu	zelo	bogato.	Spomnimo	se	na	vsake-

ga posameznika, mu name-
nimo pozornost, ustvarja-
mo praznično vzdušje ter 
ohranjamo lepo tradicijo. 
Verjamemo, da se bodo 
otroci z radostjo spominja-
li »godovanj« v vrtcu in da 
bodo mnogi ohranili to lepo 
navado tudi v bodoče. 

vzgojiteljice  
iz skupine Sončki

PRAZNOVANJE GODOV V VRTCU
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Romanje k Mariji Snežni na Kredarico
Konec avgusta 2021 smo člani Romarskega 
društva ŠmaR dobili vabilo na Kredarico k 
sveti maši.

Kapela na Kredarici je posvečena Mariji 
Snežni in z 2511 metri nadmorske višine 

uživa sloves najvišjega svetišča na Slovenskem. 
V sredo, 8. 9. 2021, je na Kredarici ob 1100 sveta 

maša. Odhod avtobusa ali kombija iz Žirov  
bo ob 300 zjutraj izpred cerkve sv. Martina,  

iz Škofje Loke ob 330 izpred Merkurja na 
Grencu, na drugih postajah pa po dogovoru.
Na Kredarico bi šli iz Krme in se po isti poti  
tudi vračali. Hoje v eno smer je okrog pet ur.

Za romanje se nas je prijavilo štirinajst, od 
tega pet žensk in devet moških. 
Točno ob treh zjutraj smo se izpred župnišča 
v Žireh z manjšim avtobusom odpeljali proti 
Krmi. Vožnja je minila mirno. Pomanjkanje 
spanja smo lepo nadomestili z dremežem, ki 
je trajal vse do Kovinarske koče v Krmi, kamor 
smo prispeli ob pol petih. Vsak od nas je vzel 
svoj nahrbtnik, prižgal naglavno svetilko in že 
smo v polni temi odkorakali po makadamski 
cesti do parkirišča pred zapornico.
Pot nas je vodila skozi strnjen gozd, čez pas 
ruševja po grušču in že smo bili na lepi travnati 
ravnici Vrtača, kjer smo opravili jutranjo 
molitev. Po markirani poti smo se kar hitro 

povzpeli do pastirske koče na planini Zgornja 
Krma. Tukaj se je vsem prilegel počitek in 
seveda malica iz nahrbtnika. Dobro podprti 
in kolikor toliko odpočiti smo se po pol ure 
podali na pot. Kaj kmalu smo se začenjali 
vzpenjati	 pod	 pobočji	 Vrha	 Snežne	 Konte	
po tako imenovani Kalvariji. Pot je postajala 
zahtevna, a kljub nekaterim težavam, ki so 
jih imeli posamezniki, smo malo čez deseto 
zagledali Triglavski dom na Kredarici in 
kapelo,	posvečeno	Mariji	Snežni.
Kar močan veter in mraz sta nas prisilila, 
da	 smo	 poiskali	 zavetje.	 Malica,	 topel	 čaj,	
kozarček domačega in suha oblačila so nam 
ob pogledu na očaka Triglava prinesli dobro 
voljo in nasmeh na obraz.
Ob	enajstih	smo	se	v	čast	Mariji	vsi	udeležili	
slovesne svete maše, ki jo je daroval gospod 
msgr.	Miro	Šlibar,	upokojeni	bolniški	duhov-
nik. 8. septembra praznujemo rojstni dan naše 
nebeške	matere	Marije	oziroma	mali	šmaren.	
Po sveti maši, ki nam je prinesla veliko 
notranjega zadovoljstva in miru, smo se kaj 
kmalu odpravili v dolino po nam že dobro 
znani poti.
Pozno popoldne smo se ustavili pri Kovinarski 
koči. Ob še kako zasluženi mrzli pijači (pa tudi 
vročem čaju) smo v pogovoru še enkrat preho-
dili pot na Kredarico in nazaj ter si obljubili: 
»Če bo zdravje, prihodnje leto gremo spet.«

Valja Kokalj


