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

Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.

Naklada: 600 izvodov.

Župnijska pisarna je odprta:
• vsak ponedeljek od 1600 do 1730;
• vsak četrtek od 1000 do 1200;
• ob cerkvenih in državnih 

praznikih je pisarna zaprta;
• v juniju, juliju in avgustu je 

pisarna odprta le po svetih 
mašah.

E-pošta: 
andrej.jemec@rkc.si

Spletna stran: 
http://zupnija-ziri.si

Facebook profil: 
https://www.facebook.com/ 
ZupnijaZiri/

Tel.:  
040 395 979 (župnik Andrej Jemec)

Kontakti duhovnikov  
po bolnišnicah:

Bolniška župnija UKC Ljubljana:  
041 613 378  
(p. Vladimir Rufin Predikaka)

Bolnišnica Jesenice:  
040 228 826 
(msgr. Jože Hauptman)

Bolnišnica Golnik:  
031 358 021 (g. Franc Brečko SDB)

sV. MaRtiNasV. MaRtiNa
Glas 

V Vrtcu pri Sv. Ani – Žiri so otroci hvaležni za 
veeeelikoooo stvari …

Nekaj si jih lahko preberete.

Zahvale je zbrala Maja Andreuzi.

Hvaležna sem, da 

smo šli na kmetijo.

Alenka

Hvala za mami in atija, za 

Marušo, Jureta in Petro.

Petra

Hvaležna sem, ker imam 

doma morskega prašička.

Manca

Hvala, ker mi mami 
pomaga, hvala za starše.

Marija

Hvala za nedelje, ker 
gremo mal na izlet.

Rene

Hvala, da ati in mami naredita kaj namesto mene.
Matevž Ž.

Bogu sem hvaležen, da sem šel lahko v Komendo na sejem. 
Avguštin

Hvala, ker je prišla 
gospa Kristina v vrtec.

Lovro M.

Zahvaljujem se za vrtec.Ariana

Hvaležen sem, da je moj 
David z mano v vrtcu.

Nace



2

V oktobru so z zakramentom svetega krsta 
postali Božji otroci:
•	 Gael	Nicoletti,	Loška	cesta;
•	 Lovro	Šuligoj,	Pionirska	pot.
Družinama iskreno čestitamo in želimo obilo 
Božjega blagoslova!

V oktobru so se od nas poslovili:
•	 Ana	Rampre,	roj.	Bogataj,	Selo;
•	 Marija	Potočnik,	roj.	Tavčar,	Polje;
•	 Miro	Šesek,	Selo;
•	 Marta	Trček,	roj.	Bogataj,	Novovaška	cesta.
Domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog 
vaša tolažba!

Dogodki v novembru
Vse večerne svete maše so ob 1800;
• vsako sredo ob 1700 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• vsak četrtek od 2030 do 2130 adoracija (tiho češčenje) Najsvetejšega v župnijski cerkvi;
• 6. november – ob 700 sveta maša na Dobračevi ob godu sv. Lenarta;
• 6. november – ob 900 slovesnost zakonskih jubilantov v župnijski cerkvi;
• 6. november – ob 1130 krstna nedelja v župnijski cerkvi;
• 7. november – ob 1830 v župnišču srečanje Tajništva ŽPS;
• 9. november – ob 2030 srečanje Četrte skupine;
• 10. november – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine;
• 11. november – ob 1900 otvoritev likovne razstave v galeriji v zvoniku (društvo ŠmaR);
• 11. november – ob 2000 v Gostilni pri Županu blagoslov novega vina (društvo ŠmaR);
• 12. november – ob 1500 v župnijski cerkvi v Škofji Loki dekanijsko srečanje izrednih 

delivcev svetega obhajila;
• 13. november – pri vseh mašah redni mesečni »ofer« za župnijsko cerkev;
• 14. november – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 19. november – jesenovanje volčičev;
• 19. november – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 20. november – ob 900 mladinska sveta maša;
• 21. november – ob 1830 v župnišču srečanje svetopisemske skupine;
• 22. november – ob 1700 ceciljevanje za pevce MeCPZ Anton Jobst;
• 24. november – ob 1900 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;
• 26. november – ob 1400 v župnišču delavnica izdelovanja adventnih  

venčkov (z otroki pridite tudi starši);
• 27. november – pri obeh svetih mašah blagoslov adventnih venčkov  

(prinesite jih s seboj), ter možnost nakupa adventnih venčkov (darovi za ljudi v stiski);
• 27. november – ob 900 pri sveti maši prepeva mladinski pevski  

zbor iz župnije Ljubljana-Dravlje;
• 27. november – ob 1130 krstna nedelja;
• 27. november – ob 1500 v župnijski cerkvi v Selcih dekanijsko srečanje vseh članov ŽPS;
• 2. december – dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih;
• 3. december – ob 1900 v župnišču srečanje SKVO;
• 4. december – ob 900 skavtska sveta maša (po maši miklavževanje za vse skavte).
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Možnost za sveto spoved je vsako nedeljo med 630 in 650 in vsak 1. petek  
pol ure pred sveto mašo

Prav je, da si prav vsak 
župljan ta dan vzame 
nekaj časa za oseben 
pogovor z Jezusom.  
To prinaša v naša življenja 
pravi blagoslov!

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
Letos	obhajamo	praznik	celodnevnega	češčenja	Svetega		
Rešnjega	Telesa	v	soboto,	12. novembra.	Sveti	maši	bosta		
ob	800	in	1700	uri.	Slovesni	sklep	češčenja	bo	vodil	naš		
misijonar	br.	Luka	Modic.	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	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	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).
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ZAHVALA OB KONČANEM ŽUPNIJSKEM MISIJONU
Dragi	prijatelji!
Več	kot	eno	leto	smo	se	pripravljali	na	naš	župnijski	misijon,	ki	je	potekal	od	21.	do	
30.	oktobra	letos.	Nanj	smo	se	pripravljali	z	redno	molitvijo	v	cerkvi,	po	družinah	in	
kot	posamezniki.	Tako	je	Sveti	Duh	lahko	vel	tam,	kjer	je	Gospod	hotel.	Priprava	
so	bila	tudi	župnijska	romanja	in	nekateri	dogodki	v	pripravi	na	misijon	(srečanje	
starejših	in	bolnih,	moški	večer,	ženski	večer).	Misijon	pa	se	bo	iztekel	v	treh	priha-
jajočih	dogodkih	(slovesnost	zakonskih	jubilantov,	celodnevno	češčenje	Najsvetej-
šega	in	slovesnost	ob	110-letnici	posvetitve	naše	župnijske	cerkve).	Bogu	hvala	za	
vse	dogodke,	ki	so	nas	povezali	med	seboj	in	z	Bogom	ter	dali	nov	polet	naši	veri.
Hvala	vsem	pridnim	sodelavcem,	ki	ste	se	žrtvovali	v	pripravi	neštetih	dogodkov	
in	srečanj,	da	smo	kot	celotna	skupnost	lahko	živeli	misijon.	Lepo	je,	da	nas	je	ta	
skupna	priprava	vedno	bolj	povezovala.	Hvala	vsakemu	posamezniku,	ki	je	kar	koli	
storil	za	naš	skupni	misijon.	Bogu	hvala	za	vsa	srečanja,	ki	so	našo	župnijo	povezo-
vala	in	ji	dajala	nov	zagon.	Upam,	da	je	vsak	od	nas	v	teh	dneh	začutil	Božji	dotik.
Bog	povrni	vsem	trem	misijonarjem	in	mnogim	gostom,	ki	so	nam	približali	Boga	
in	njegovo	ljubezen.
Potrudimo	se,	da	s	koncem	misijona	ne	bo	konec	naših	prizadevanj	za	lepše	odnose	
s	sočlovekom	in	Bogom.	Zavedajmo	se,	da	»Bog	je	z	nami,	nismo	sami!«	Na	vse	vas	
pošiljam	Božji	blagoslov,

vaš župnik Andrej

MARTINOVA NEDELJA –  
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE
Ob	našem	osrednjem	župnijskem	praznovanju	bomo	
v	nedeljo,	13.	novembra,	ob	900	obhajali	slovesnost 
ob 110-letnici posvetitve naše župnijske cerkve 
svetega Martina.	 Slovesnost	 bo	 vodil	 g.	 ljubljanski	
nadškof	 in	metropolit	msgr.	 Stanislav	Zore.	 Soma-
ševali	 bodo	vsi	nekdanji	 žirovski	 župniki,	duhovnik	
rojaki	 (prisotne	 bodo	 redovnice	 rojakinje),	 zadnji	
kaplani	in	duhovni	pomočniki	ter	župniki	iz	sosedn-
jih	župnij.
K	slovesnosti	lepo	vabimo	tudi	narodne	noše	od	blizu	
in	daleč.
Po	končani	sveti	maši	bo	pred	župnijsko	cerkvijo	dru-
ženje	za	vse.	Zato	naprošamo	vse	pridne	gospodinje,	
da	v	soboto,	12.	novembra,	med	1900	in	2000	prinesejo	
v	župnišče	sladke	dobrote.
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ŽIVI KAMNI
Joj,	kakšen	dan!	Polna	luna	je	spet	na	delu.	V	službi	so	vsi	nervozni	in	nerazpolo-
ženi.	Komaj	čakam,	da	lahko	grem	domov.	A	na	cesti	ni	nič	boljše,	kup	hupanja,	
nevarnega	prehitevanja	in	še	klic,	da	moram	v	Logatec.
Končno	sem	že	skoraj	doma.	Redko	prihajam	v	Žiri	iz	te	smeri	in	vedno	znova	me	
pogled,	ki	se	odpre,	po	zadnjem	ostrem	ovinku	pred	prometno	tablo	našega	kraja,	
preseneti	 in	prevzame.	Velika,	mogočna	župnijska	cerkev	obvladuje	prostor.	Stoji	
kot	branik,	kot	steber,	v	katerega	se	lahko	zaletava	vse,	kar	hudega	besni	okrog.	In	
skozi	leta	je	res	bila	nama	priča	trpljenju,	žalosti,	pomanjkanju	in	tudi	veselju,	sreči	
in	blaginji.	Vedno	je	bila	zavetje	potrebnim	tolažbe	in	upanja.	Hvala	Bogu,	doma	
sem!
Ja,	doma	sem.	A	kaj	iz	hladnih	zidov	in	grobega	ometa	naredi	dom?	Dom	je	kraj,	
kjer	se	počutim	varno,	sprejeto,	kjer	 lahko	mirno	položim	glavo	k	počitku.	To	so	
ljudje,	ki	jih	imam	rada	in	oni	imajo	radi	mene,	kljub	vsem	napakam,	ki	jih	imam,	
kljub	več	dobrim	lastnostim,	ki	jih	nimam,	kljub	mojemu	značaju,	ki	ni	vedno	prije-
ten.	Tam	se	prepiramo,	objemamo,	smo	jezni	na	vse	in	na	ves	svet;	in	tam	si	odpuš-
čamo,	se	učimo	potrpežljivosti,	sprejemanja	drug	drugega	in	tudi	tistega,	kar	nam	ni	
všeč.	Gradimo	ga	vsi,	ki	tam	prebivamo,	smo	kot	živi	kamni,	ki	jih	namesto	malte	
povezuje	ljubezen	in	spoštovanje.	Dom	je	…	tam	…,	kjer	je	Bog.

Rada	prihajam	v	to	mogočno	zgradbo,	kjer	se	dogaja	najsvetejše,	v	kar	verjamem.	
Bog	prihaja	med	nas	pri	vsaki	daritvi	svete	maše.	Hvaležna	sem	prednikom,	ki	so	
z	velikim	odrekanjem	in	krvavimi	žulji	gradili	ta	sveti	prostor,	kjer	se	sedaj	lahko	
srečujemo.	Da	pa	bo	tudi	naš	Dom,	bomo	morali	poskrbeti	sami.	Tudi	župnija	oz.	
ljudje,	ki	jo	sestavljamo,	bomo	morali	postati	živi	kamni,	o	katerih	govori	apostol	
Peter	v	svojem	Prvem	pismu	v	drugem	poglavju	(1	Pt	2).	Šele	takrat	se	bomo	tu	vsi	
dobro	počutili	in	z	olajšanjem	in	mirnim	srcem	rekli:	»Doma	sem.«

Urška Jesenko
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7.11.
PON

1800 + Marjan Peternel
v zahvalo za 45 let zakona (C)

sv. Engelbert, škof

8.11.
TOR

700 za srečno zadnjo uro sv. Bogomir, škof

9.11.
SRE

1800 + Cirila in Jože Derlink
+ Ruparski in Prekovi

POSVETITEV LATERANSKE 
BAZILIKE

10.11.
ČET

1800 DOBR. v zahvalo (F)
za zdravje (K)

sv. Leon Veliki, papež in 
cerkveni učitelj

11.11.
PET

1800 + Stanislav Burnik, roj. dan
za žive in pokojne člane ŠmaR

SVETI MARTIN, ŠKOF – 
ŽUPNIJSKI ZAVETNIK

12.11.
SOB

800 po namenu (A) PRAZNIK 
CELODNEVNEGA 
ČEŠČENJA SVETEGA 
REŠNJEGA TELESA

1700 + p. Pavel Košir; + Marica Trček
v zahvalo za 70 let življenja

13.11.
NED

700 + Martin Jereb (Brekovice), god MARTINOVA NEDELJA –  
110-LETNICA 
POSVETITVE NAŠE 
ŽUPNIJSKE CERKVE
sv. Stanislav Kostka, 
redovnik

900 + Martin, Veronika in Mirko Čar
+ Marica in Alojz Demšar; + Martin Frelih ml.
+ Marjan Peternel; za župljane

14.11.
PON

1800 + Ivan Kristan, roj. dan; + Jakopčevi (Račeva 6)
+ Alojz Semič in starši ter za zdravje 

sv. Nikolaj Tavelič, 
mučenec

15.11.
TOR

700 + Maks in Leopold Kranjc sv. Albert Veliki, škof in 
cerkveni učitelj

16.11.
SRE

1800 + Ana Ušeničnik, obl.; + Janez Lamovec, obl. sv. Marjeta Škotska, 
kraljica

17.11.
ČET

1800 DOBR. + brat Ivan Kristan; + Hilda Ušeničnik, obl. sv. Elizabeta Ogrska, 
redovnica

18.11.
PET

1800 + Milan in Milka Dolenc, obl.; + Filip Kavčič Posvetitev bazilik sv. Petra 
in Pavla

19.11.
SOB

800 za zdravo pamet sv. Matilda, redovnica

20.11.
NED

700 + p. Pavel Košir, roj. dan KRISTUS, KRALJ 
VERSOLJSTVA
sv. Edmund, kralj

900 + Vinko Benedičič (Selo), obl.;+ Cilka Pagon, god
+ Alojzij in Marica Demšar (Dražgoška 16)
+ Viktor in Ivanka Šinkovec (Rovte), obl.
za župljane

Mašni nameni
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21.11.
PON

1800 za uspešno zaključeno šolanje Darovanje Device Marije

22.11.
TOR

700 za nove duhovne poklice sv. Cecilija, devica in 
mučenka, zavetnica 
cerkvene glasbe

23.11.
SRE

1800 + Terezija in Janez Trček
v čast Srcu Jezusovemu

sv. Klemen I., papež in 
mučenec

24.11.
ČET

1800 DOBR. v zahvalo (F) sv. Andrej in drugi 
vietnamski mučenci

25.11.
PET

1800 + Grošljevi
+ Janez in Frančiška Žakelj (Opale)

sv. Katarina Aleksandrijska, 
devica in mučenka

26.11.
SOB

800 + Janez Žakelj in vsi Žakljevi sv. Leonard Portomavriški, 
misijonar

27.11.
NED

700 za spreobrnjenje grešnikov PRVA ADVENTNA 
NEDELJA – NEDELJA 
KARITAS
sv. Modest in Virgil, 
apostola Karantanije

900 + starši Kogovšek (Sovra); + Alojz Strlič
+ Amalija in Jože Zalar, obl.; za župljane

28.11.
PON

1800 + Kranjc sv. Katarina Laboure, 
redovnica

29.11.
TOR

700 po namenu (A) sv. Filomen, mučenec

30.11.
SRE

1800 v zahvalo za dar življenja SVETI ANDREJ, APOSTOL

1.12.
ČET

1800 DOBR. + Kralevi (Žirovnica)
+ Metod in Ivana Erznožnik

sv. Karel de Foucauld, 
redovnik

2.12.
PET

1800 za nove duhovne poklice sv. Bibijana, mučenka

3.12.
SOB

800 + starši Pintar; + Franca in Feliks Strlič
+ brat Franc Otrin, god; + Franc Kavčič (Račeva 2)

sv. Frančišek Ksaverij, 
misijonar

4.12.
NED

700 + Franc Jereb
+ Marija Jesenko (Stržine), obl.

DRUGA ADVENTNA 
NEDELJA
sv. Barbara, mučenka900 + mama Ana in vsi Brckovi (Žirovski Vrh)

+ Ana Kavčič (Žirovski Vrh), obl.
v čast sv. Krištofu za srečno vožnjo; za župljane
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HVala za 
Ljudje	 me	 poznajo	 kot	 zaporniškega	 duhov-
nika.	 Predstava	 o	 zapornikih	 in	 zaporih	 se	 v	
glavnem	 oblikuje	 ob	 gledanju	 filmov	 in	 spre-
mljanju	medijskih	objav.	Tako	dobim	vprašanja,	
kakšni	so	zaporniki,	kako	je	v	zaporu,	ali	me	je	
kaj	strah,	ali	 so	obsojenci	nevarni	 in	podobno.	
Potem	sledijo	še	vprašanja,	vezana	na	vlogo	du-
hovnika	–	najbolj	 zanimivo	mi	 je	 tisto,	koliko	
obsojencev	 sem	 že	 spreobrnil	 –,	 kot	 da	 se	 ne	
spreobrača	vsak	sam	oz.	po	Božji	milosti.
Moje	poslanstvo	zaporniškega	duhovnika	je	dejansko	vezano	na	vse	skupine	ljudi,	
katerih	življenje	tako	ali	drugače	zaznamuje	zapor.	Zaprtim	osebam	sem	na	voljo	
za	pogovore,	zakramente,	skupaj	obhajamo	sv.	mašo,	praznujemo	praznike	…	Ob-
sojenci	prestajajo	kazen	zapora,	ki	jo	je	določilo	sodišče	zaradi	kaznivega	dejanja,	
ki	 je	prizadelo	druge	in	skupnost	kot	tako.	Zato	je	moje	delo	prav	tako	podpora	
oškodovanim	osebam	in	njihovimi	svojcem.	S	programom	obnavljalne	pravičnosti	
promoviram	popravo	s	hudodelstvom	storjene	škode,	v	procesu	katerega	so	ude-
leženci	aktivno	vključeni.	Tako	odgovorne	kot	oškodovane	osebe	 imajo	običajno	
svojce,	ki	 trpijo	z	njimi	zaradi	 storjenega	kaznivega	dejanja	 in	njegovih	posledic.	
Moja	podpora	je	na	voljo	tudi	zaposlenim	v	zaporih,	ki	se	vsakodnevno	srečujejo	s	

stiskami	in	stresnimi	trenutki.	Prav	tako	se	
posvečam	Slovencem	na	prestajanju	kazni	
zapora	po	svetu.	Pri	tem	nisem	sam,	saj	so	
mi	v	podporo	prostovoljci,	za	katere	je	ob-
likovan	poseben	program.	
Od	 13.	 do	 19.	 novembra	 se	 bomo	 letos	
že	 osemnajstič	 pridružili	 mednarodnemu	
tednu	zaporov,	ki	tokrat	nosi	naslov	Hva-
la za.	Teden	zaporov	 je	namenjen	molitvi	
in	 ozaveščanju	 o	 potrebah	 ljudi,	 s	 kateri-
mi	vsak	dan	 sodelujem.	Hvaležen	 sem	za	
vsakega,	s	katerim	sem	v	teh	letih	prehodil	
delček	poti.	Hvaležen	sem,	da	me	moj	Šef	
še	naprej	prenaša	 v	 službi,	 v	katero	me	 je	
poklical.	Hvaležen	sem	tudi	za	vas,	ki	vas	
vabim,	da	se	mi	pridružite	v	tednu	zaporov	
v	molitvi	in	razmisleku	o	stvari,	ki	jo	lahko	
naredite	za	katero	od	skupin	ljudi,	za	katere	
bomo	skupaj	molili.	

Robert Friškovec
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ROMANJE V MEDŽUGORJE 
Že	dolgo	je	v	meni	tlela	tiha	želja	poromati	k	Mariji	v	Medžugorje,	a	končne	odlo-
čitve	za	pot	ni	bilo.	Prišla	je	iznenada,	dva	dneva	pred	odhodom,	ko	se	je	sprostilo	
mesto	na	avtobusu.	Nekdanja	soseda	Mojca	se	 je	spomnila	name	in	me	prijazno	
nagovorila,	naj	se	jim	pridružim.	Ni	mi	bilo	treba	dvakrat	reči,	priprave	so	stekle.	
Medžugorska	mati	Marija	že	ve,	da	potrebujem	akcijo	in	ne	cincanja.
V	 četrtek,	 22.	 9.,	 smo	ob	petih	 zjutraj	 z	 navdušenjem	 in	 veselim	pričakovanjem	
krenili	iz	Žirov.	Pot	nas	je	vodila	skozi	Poljansko	dolino	proti	Ljubljani,	preko	Bele	
Krajine	do	meje	s	Hrvaško.	Nekaj	romarjev	se	nam	je	pridružilo	na	poti	do	Škofje	
Loke.	Naš	župnik	Andrej	nas	je	blagoslovil	in	izročil	v	varstvo	sv.	Krištofu	in	Mariji.	
Avtobus	je	bil	polno	zaseden,	52	duš,	s	šoferjem	vred.	Bila	nas	je	pisana	druščina	
romarjev:	od	parov,	posameznikov	pa	do	družin	z	otroki	oziroma	vnuki.	Razpon	v	
letih	med	udeleženci	je	bil	med	8	in	90	let.	Vzdušje	na	avtobusu	je	bilo	prijetno,	
zjutraj	še	nekoliko	zaspano.	Prebujajoče	sonce,	ki	nam	je	kazalo	prelepo	slovensko	
pokrajino,	pa	nas	je	dodobra	prebudilo.	S	petjem,	molitvami,	kramljanjem	in	z	ne-
kaj	vmesnimi	postajami,	kjer	smo	se	pretegnili	 in	okrepčali,	smo	puščali	dobršen	
del	poti	 za	 sabo.	Med	vožnjo	 smo	 se	 seznanili	 tudi	 s	 splošnimi	 informacijami	o	
Medžugorju	 in	 krajih	 v	 bližini	 ter	 o	 čudežnih	 dogodkih.	Zgodaj	 popoldan	 smo	
srečno	prispeli	v	Hercegovino,	v	Medžugorje,	v	Marijino	mesto	prikazovanj.	Sledila	
je	nastanitev	v	hotel,	kjer	sta	nas	prijazna	gostitelja	že	čakala	z	okusnim	kosilom.	
Dobro	podprti	smo	se	odpravili	proti	mogočni	cerkvi,	posvečeni	sv.	Jakobu.	Vsa	s	
soncem	obsijana	nas	je	že	klicala	k	molitvam.	Hvalnice,	pomirjajoč	glas	duhovnika,	
ki	je	molil	rožni	venec,	so	nas	vabile	v	center	dogajanja.	Fascinantno	je	bilo	videti	
spovednice	na	prostem,	ki	se	nahajajo	na	levi	in	desni	strani	cerkve.	Oznake,	v	kate-
rem	jeziku	duhovnik	spoveduje,	so	nam	pokazale,	v	katero	vrsto	se	je	treba	postaviti.	
A	danes	smo	hiteli	naprej	proti	prireditvenemu	prostoru	za	cerkvijo	in	med	mno-
žico	verujočih	iz	vsega	sveta	komaj	uspeli	najti	prosto	mesto.	Po	končanem	rožnem	
vencu	je	sledila	maša	narodov,	nato	pa	še	adoracija	–	tiha	molitev	pred	Najsvetejšim.	
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Zvečer	se	nas	je	del	romarjev	odločilo,	da	bi	dan	zaključili	z	nočnim	pohodom	na	
Crnico.	V	tišini	in	v	premišljevanju	smo	se	povzpeli	do	kipa	Marije.	Po	vrnitvi	smo	
polni	vtisov	potonili	v	spanec.	
Naslednje	jutro	smo	se	odpravili	proti	Križevcu.	Pot	nas	je	vodila	mimo	številnih	
trgovinic	in	stojnic	z	zelo	lepimi	kipci	Marije	in	tudi	drugimi	nabožnimi	predmeti.	
Vendar	čas	za	kupovanje	odpustkov	še	pride.		Z	olajšanjem	sem	zagledala	pohodne	
palice.	Prijazna	prodajalka	mi	 jih	 je	namestila	 in	že	 so	poromale	z	mano	v	hrib.	
Pogled	na	parkirišče,	poln	avtobusov,	nam	je	dal	vedeti,	da	na	romanju	ne	bomo	
sami.	Bile	so	različne	skupine,	ki	so	se	v	gručah	vile	proti	vrhu.	Prevzelo	me	je,	ko	
sem	videla,	koliko	vernikov	je	prišlo	po	milost	k	medžugorski	materi.	Križevac	je	
romarski	hrib,	visok	520	metrov.	Na	vrhu	so	 leta	1933	postavili	8,56	metrov	vi-
sok	križ		 iz	armiranega	betona.	Postavili	so	ga	domačini	kot	zaobljubo	proti	toči	
in	ga	preimenovali	v	Križevac.	Vzpon	poteka	ob	štirinajstih	postajah	 Jezusovega	
križevega	pota.	Tako	je	tudi	naša	skupina	s	pobož-
nostjo	križevega	pota,	ki	ga	 je	pripravil	naš	žup-
nik,	podoživljala	Jezusove	zadnje	ure	na	Kalvariji.	
Na	vrhu	smo	odložili	bremena,	ki	so	se	kot	kamni	
nabrali	okrog	našega	srca,	ter	prosili	in	se	zahval-
jevali	za	dane	milosti.	Po	povratku	v	dolino	smo	
se	odpeljali	do	ženskega	dela	skupnosti	Cenacolo.	
Tu	smo	si	najprej	ogledali	posnetek	o	ustanovitvi	
skupnosti,	nato	pa	sta	nas	dve	pričevalki	seznani-
li	o	njuni	poti	do	 spreobrnitve.	Nazaj	grede	 smo	
ob	kapelicah	z	mozaiki,	ki	 so	prikazovali	prizore	
svetega	dela	rožnega	venca,	zmolili	in	podoživljali	
Jezusovo	pričevanje.	Ogledali	smo	si	tudi	mogočni	
kip	Jezusa,	delo	slovenskega	akademskega	kiparja	
Andreja	Ajdiča.	Ena	 izmed	 posebnosti	 kipa	 je	 v	
tem,	da	 je	Kristus	brez	križa,	druga	pa,	da	mu	iz	
rane	na	desni	nogi	neprenehoma	polzijo	kapljice.	
Popoldne	smo	odšli	do	cerkve,	kjer	si	lahko	opravil	
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sveto	spoved	ali	pa	kakšno	drugo	obveznost.	Sledila	je	sveta	maša,	nato	tiho	češčenje	
svetega	križa.	Včasih,	ko	sva	se	med	češčenjem	z	Mojco	spogledali,	so	nama	solze	
kar	same	od	sebe	polzele	po	licih.	Najina	mati	Marija	je	čistila	najini	duši.
Ko	smo	se	zvečer	vračali	v	hotel,	smo	pred	spanjem,	kot	ena	velika	družina,	posedali	
okrog	mize,	se	pomenkovali	o	vtisih,	se	posladkali	s	piškoti,	pa	tudi	kakšna	kapljica	
»razkužila«	se	je	znašla	na	mizi.	Vendar	je	bilo	potrebno	kmalu	zaključiti	z	družen-
jem,	saj	nas	je	zopet	čakal	razgiban	dan.
Prišlo	 je	 sobotno	 jutro,	predzadnji	dan	druženja.	Po	zajtrku	 smo	se	vsi	odpravili	
na	Crnico.	To	je	precej	nižji	hrib	od	Križevca.	Na	Crnici	se	je	25.	6.	1981	otrokom	
prvič	prikazala	Marija	in	jim	naročila	post,	molitev	rožnega	venca	in	mir.	Od	tu	tudi	
ime	za	Marijo:	Kraljica	MIRU.	Na		tem	mestu	stoji	kip	Marije,	ki	so	ga	postavili	
na	20.	obletnico	prikazovanj.	Ob	poti	so	postavljene	bronaste	reliefne	table	z	vsemi	
prizori	rožnega	venca	(veseli,	žalostni,	častitljivi).	Tudi	naša	skupina	je	ob	romanju	
na	hrib	premišljevala	in	molila	rožni	venec.	Ob	povratku	smo	se	pri	obeh	modrih	
križih	priporočili	naši	materi.	Avtobus	nas	je	že	čakal.	Nekateri	so	se	raje	vrnili	v	
hotel,	večina	pa	se	je	odločila	za	izlet	v	Mostar.	Odšli	smo	na	zvonik	frančiškanske	
cerkve,	obiskali	islamsko	mošejo,	nekateri	so	se	povzpeli	celo	v	minaret.	Posladkali	
smo	se	s	sladoledom.	Nekateri	pa	nismo	mogli	mimo	čevapčičev	in	baklave	ter	ob-
vezne	bosanske	kave	z	ratlukom.	Z	lepimi	vtisi	smo	se	vrnili	nazaj.	Sledil	je	odhod	
do	cerkve,	kjer	se	nas	je	večina	še	zadnjič	udeležila	svete	maše	in		tihe	molitve	pred	
Najsvetlejšim.	Po	končani	adoraciji	sem	vedno	čutila,	da	sem	na	pravem	mestu,	da	
mi	Marija	umiri	dušo.
Zadnji	dan,	čas	odhoda.	Po	zajtrku	smo	spakirali	in	se	odpravili	–	nekateri	še	zadn-
jič	do	cerkve,	drugi	še	po	zadnjih	nakupih.	Sončno	vreme	so	zamenjali	sivi	oblaki,	
prikazale	so	se	prve	dežne	kaplje.	Bile	so	kot	odraz	nas	samih,	saj	nam	je	bilo	težko	
zapustiti	ta	kraj.	Malo	pred	Makarsko	smo	obiskali	tudi	svetišče	Veprinac	–	hrvaški	
Lurd.	Takšno	ime	je	dobilo,	ker	po	videzu	spominja	na	francosko	svetišče	Lurd,	saj	
se	kot	pravi	Lurd	nahaja	v	naravni	jami,	obdani	s	klifi	in	potokom.		Zaradi	dežja	
smo	imeli	nedeljsko	mašo	v	notranji	kapeli.	Pot	smo	z	Božjo	pomočjo	in	z	nekaj	po-
stanki	nadaljevali	proti	domu.	V	pravi	naliv	smo	se	po	21.	uri	srečno	pripeljali	v	Žiri.
Medžugorje	ja	zame	poseben	kraj	milosti,	kraj	molitve,	kraj	miru	in	spreobrnjenja.	
Tega	se	ne	da	opisati	z	besedami;	na	tem	svetem	kraju	se	čas	ustavi,	naše	duše	se	
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zdravijo	in	odpočijejo.	Zame	pot	na	Križevac	ni	bila	le		pot	od	ene	do	druge	postaje	
z	vmesnim	branjem	križevega	pota,	ampak	pot,	kjer	mi	 je	z	uvidom	v	moje	srce	
nastavljala	ogledalo.	Ali	sem	do	bližnjega,	ki	potrebuje	pomoč,	brezsrčna	in	osorna	
kot	 vojak	do	 Jezusa	 ali	 pa	 usmiljena	 in	 čuječa	 kot	Veronika?	Prošnjo,	 da	 zmaga	
slednje,	sem	položila	pred	medžugorsko	Marijo.	Tiho	češčenje	pred	Najsvetejšim	
me	je	vedno	navdalo	z	občutkom	večnosti	in	ponižnosti.	Pogled	na	10	tisoč	množi-
co	verujočih	različnih	narodnosti,	ki	v	tišini	moli,	prosi,	se	zahvaljuje,	mi	je	povedal,	
da	sadov	Medžugorja	ni	mogoče	tajiti	in	da	je	pri	Bogu	vse	mogoče.		Zavedanje,	
da	je	izbranim	vidcem	in	vidkinjam	še	danes	dano,	da	na	tem	svetem	kraju	z	našo	
Božjo	materjo	komunicirajo	in	jo	celo	vidijo,	nas	ne	more	pustiti	ravnodušne.	Za-
torej,	draga	bralka,	bralec:	«Izkoristi	čas,	ki	ga	imaš,	saj	nikoli	ne	veš	koliko	ti	ga	je	
še	ostalo,	in	naslednjič	poromaj	z	nami	v	Medžugorje.«	Hvala,	kraljica	MIRU,	da	
smo	te	lahko	obiskali.	Hvala	tudi	vsem	romarjem	za	prijaznost,	pozornost	in	dobro	
voljo,	da	se	je	vsak	od	nas	počutil	povabljen	in	sprejet.	Predvsem	pa	velika	zahvala	
našemu	 župniku	Andreju	 za	 vso	 organizacijo	 in	 duhovno	 vodstvo.	Naj	mu	Bog	
nakloni	zdravja	in	naj	ga	Marija	s	svojim	plaščem	čuva	in	sprejme	v	Božje	varstvo.
Sporočilo	Kraljice	miru	po	vidkinji	Mariji	25.	septembra	2022,	na	dan	našega	odhoda:

Darja Jereb

Dragi otroci!
Molite, da bi vas Sveti Duh razsvetlil, da bi bili radostni iskalci in pričevalci ljubezni 
brez meja. Otroci z vami sem, še enkrat vas vabim, da se opogumite in bodite priča 
dobrim delom, ki jih Bog opravlja v vas in skozi vas. Bodite veseli v Gospodu. Delajte 
dobro svojemu bližnjemu, da vam bo dobro na zemlji in molite za mir, ki je ogrožen, 
ker satan želi vojno in nemir. Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu.


