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Učimo se moliti, da se bomo naučili živeti! 
 
Česa vsega se v življenju moramo učiti? Veliko in včasih se zdi, da kar preveč. 
Vse znanje pa še ne pomeni, da bomo v življenju srečni, izpolnjeni. Srečni bomo 
šele v odnosu do sočloveka. In kako se tega odnosa naučiti? Kaj je lepšega kot 
zgled, ko otrok vidi očeta in mamo, ki se trudita za razumevanje in pogovor med 
seboj. Le-tega pa ni brez odnosa z Bogom. Odnos z Bogom pa vzpostavimo ta-
krat, ko skupaj molimo drug za drugega in drug z drugim. In kaj o družinski mo-
litvi pravijo najini otroci? Molitev je pogovor z Bogom, ko družina skupaj moli. 
Pomeni mi pomiritev, pregled dneva, da se skupaj z Jezusom zberemo in pregle-
damo dan, ki smo ga preživeli. To je hrana za življenje. Slavljenje s pesmijo. Z 
družinsko molitvijo krepimo zaupanje v Boga. Ko doma molimo, je tako, kot da 
bi bili pri maši. 
Bogu hvala za družino, za mesec rožnega venca, ki je pred nami in za mnoge pri-
ložnosti, ko se z Božjo pomočjo trudimo za lepše in polnejše odnose med nami. 
Naj bo mesec rožnega venca priložnost za vse nas, da najdemo v molitvi zaklad 
za življenje in družinsko srečo.       
            Andreja Žakelj 2 

 
»ZAHTEVAM PRAVICO, DA SEM LAHKO NESREČEN!» 

Ko sem v torbo »pobasal« knjigo Krasni novi svet (A. Huxley), ki so jo kot 
obvezno čtivo brali letošnji maturanti, si nisem predstavljal, da bo tako močno 
zaznamovala moje dopustniške dni.  
To je roman o življenju človeštva približno 600 let v prihodnosti. Življenje se je 
v tem dolgem obdobju nepredstavljivo spremenilo. Tehnologije ni vredno niti 
omenjati, bistvene in najpomembnejše spremembe so se zgodile v medčlove-
ških odnosih in družbi. Supermoderna družba je Boga, umetniško Lepoto, 
znanost in osebno svobodo zamenjala za najbolj mogočo skrajno »svobodo« – 
za »totalitarizem po meri ljudi«. Tak sistem naj bi ljudem nudil dobesedno vse: 
telesne in materialne užitke, večno mladost, popolno brezskrbnost in osredoto-
čenost edino na »srečo«. Ljudi izdelujejo serijsko, njihovo mesto v družbi in 
poslanstvo sta določena takoj po umetni oploditvi. Življenje je v celoti zadovo-
ljevano na kontroliran način in temelji na užitkih, udobju, predvidljivi gotovosti 
brez trpljenja in žalosti, brez starostno zgubane kože in brez ljudi z napakami. 
Popolnost nove družbe je v njeni organiziranosti in vodenju oblastnikov, ki 
imajo edini vpogled v resnično »ozadje« sistema. A »... najbolj revolucionarna 
revolucija se je zgodila v dušah ljudi, ne v zunanji podobi sveta!« 
Kot »nasprotni pol« tej civilizacijski popolnosti služi majhna skupina necivilizi-
ranih »divjakov«, odpadnikov, nepokorljivih, ki živijo daleč izven meja 
»urejenega sveta«. Varno so zaprti v rezervatu, kamor jih hodijo drugi gledat 
kot eksotične živali. Ti ljudje se po stoletjih poskusov niso uklonili totalitarni 
oblasti in ugodju novega sveta. Imajo lastnosti ljudi našega časa in še živijo za 
vrednote, ki jih »čudoviti novi svet« zametuje kot grešne in preživete. Ljube-
zen, nesebičnost, pravičnost, potrpežljivost, življenje po Božjih zapovedih, 
vztrajnost, žrtvovanje za ideale in pogum so za »novi svet« nepredstavljivo 
nazadnjaški in jih prezira. 
Ne zveni tole nekam hudo znano, celo strašljivo domače? Ali ne doživljamo 
tega na brezobzirno premeten način že danes na številnih področjih? Kot da že 
živimo v eni od »faz« uvajanja novega načina življenja, novega reda 
»čudovitega novega sveta«. Človek si danes jemlje pravico oblasti nad življe-
njem sočloveka in samega sebe s kontrolo rojstev, evtanazijo, prisilnimi splavi 
in sterilizacijami, splavi duševno in telesno nepopolnih ali pa enostavno samo 
nezaželenih nerojenih otrok. Dnevnik je letos avgusta objavil novico, da se 
(zato) na Islandiji sploh ne rojevajo več otroci z Downovim sindromom. Človek 
se ima za Boga, tega niti ne skriva. To počne brez sramu. Svetost življenja in 
dostojanstvo človeka sta besedi, ki izumirata.  
Ljudje so se danes za lastno udobje pripravljeni odreči dobesedno vsemu – 
vključno z vrednotami, osebno svobodo in Bogom! Vse to pod pretvezo in v 
imenu svobode in udobja na touch (ang. dotik)! Čipi z vsemi mogočim podatki 
se že vgrajujejo pod kožo – enim po lastni volji, drugim pod prisilo. 



3 

 Ves čas me je begala misel, kako 
je lahko pisatelj pred 90 leti tako 
natančno pisal o vsem tem, 
čeprav ni poznal smeri razvoja in 
napredka znanosti na področjih, 
ki takrat še niso niti obstajala?!  
Le zakaj je današnji »novi« 
človek tako mirno zavrnil in 
zavrgel tudi Boga?! Zato, ker je 
On edini nespremenljiv in ga ni 
mogoče predelati za »novo 
rabo«, narediti nezahtevnega, 
»instantnega« in dosegljivega z 
dotikom na zaslon!  
Bog je enako zahteven, ljubeč, 
usmiljen in odpuščajoč danes, kot 
je bil pred 1000 leti ali pa kot bo 
čez 600 let. A tudi takrat, ko ga 
ne bo nikjer več med ljudmi (kot 
pravi pisatelj), bo še vedno na 
svoj način (pre)živel vsaj v 
peščici zvestih – pa čeprav kot 
odsotni Bog! 
Papež Benedikt XVI. je večkrat 
opozarjal, da je resnično življenje le tisto, ki je v Svobodi, Upanju in Ljubezni, 
ne pa tisto, ki ga v brezvoljnosti, pohlepu, nemorali, rutini in drugih grehih 
ponuja kot nadomestek današnji svet. Papež Frančišek mu s svojo odločno 
jasnostjo pritrjuje. 
Nova evangelizacija je eden od odgovorov na te izzive časa. Svetniki – tisti, ki 
jih je Cerkev postavila na oltar, in tisti številni neznani pričevalci, po katerih 
dnevno doživljam gotovost božje Ljubezni, so mi pri tem zgled in v pomoč. So 
usmerjevalci in znamenja na poteh, kjer bi se z lahkoto izgubil. 
Namesto udobja in instant užitkov sedanjosti so mi vseeno ljubše nepredvidljive 
nevarnosti življenjskih preizkušenj, svoboda, božja in človeška dobrota ter 
poštenje. Dilema, ali naj bo »čudoviti novi svet« po meri in zamisli »človeka/
boga« ali Boga, zame ne obstaja. Kristus nam je edini pokazal  življenjski 
»model«, ki spoštuje človeka v njegovem bistvu.  
»Jaz hočem Boga! Zahtevam pravico, da sem lahko tudi nesrečen,« je na koncu 
knjige glavni lik – »divjak« – zavrnil vso zlaganost navidezno srečnega 
življenja in odšel po svoji negotovi poti. In v mislih jaz z njim. 

Vili Eržen 
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PEŠ IZ ŽIROV NA SVETE VIŠARJE 

V društvu Šmar smo si za letošnje daljše peš romanje izbrali Svete Višarje. Cer-
kev tam gori je posvečena višarski Kraljici. 
19 romarjev se nas je zbralo v žirovski cerkvi v sobo-
to, 29. julija 2017. Po blagoslovu smo se župniku 
Igorju Jerebu zahvalili za pomoč pri delovanju druš-
tva Šmar in mu zaželi vse dobro v novi župniji. 
Prvi dan smo prehodili okrog 30 km, naš cilj je bil 
Prtovč. Lepo je bilo hoditi po Martinj vrhu, kjer so 
raztresene samotne kmetije. V Suši blizu Zalega Lo-
ga smo šli mimo Marijine romarske cerkve. Izpod 
Marijine kapele priteče močan energijski vir vode. 
Pravijo, da trenutno na Gorenjskem ni vode, ki bi bila kvalitetnejša od suške.  
Drugi dan smo prehodili pot od Prtovča do Zgornjih Gorij, nekako 28 km se jih 
je nabralo. Štiri ure smo potrebovali, da smo čez Gladko dolino priromali do 
Babjega zoba. To je prelepa razgledna točka nad vasjo Kupljenik, zelo lep je 
tudi pogled na Blejsko jezero. Ker je ura poldne, molimo. Vsak dan molimo 
tudi za dobrotnike na poti, znova in znova se izkaže, da ne molimo zastonj. 
Skozi Zako pridemo do Blejskega jezera, gremo mimo železniške postaje in že 
stopimo na Jakobovo pot, ki pelje iz Ljubljane do Sv. Višarij, imenuje se višar-
ska Jakobova pot. V Zgornjih Gorjah smo obiskali župnika Branka Zadnika, ki 
nam je predstavil župnijo in nam postregel s pijačo. 
V ponedeljek je bila pred nami najdaljša etapa na tem romanju. Od Zgornjih 
Gorij do Planice je bila pot dolga 36 km. Zjutraj smo zavili v dolino Radovne. 
Lepo speljana Jakobova pot nas je popeljala skozi Mojstrano in naprej po levi 
strani Save Dolinke do Gozd Martuljka. Ponavadi si na romanjih poiščemo 
skromna prenočišča. V Planici, kjer smo prenočili zadnjo noč, pa smo si privo-
ščili malo razvajanja. 
Čakalo nas še zadnjih 24 km do cilja. Pred spodnjo postajo žičnice so se nam 
pridružili romarji, ki so se pripeljali z avtobusom. Skupaj smo se odpravili po 
strmi romarski poti do vrha. Osrednji dogodek našega romanja je bila sveta 
maša. Veseli smo bili, da je mašo vodil duhovni pomočnik Jakob Kralj. Z njim 
pa je somaševal upokojeni nadškof Alojz Uran, ki nas je pohvalil, da smo peš 
priromali na Svete Višarje. 
Ko se vračamo proti domu, zadovoljni in srečni, da smo prehodili zastavljeno 
pot, se sprašujemo, kaj nas žene, da se odpravimo peš sto ali še več kilometrov. 
V prvi vrsti romamo iz verskih razlogov, da se Bogu zahvalimo ali pa ga prosi-
mo, v drugi vrsti pa zato, ker radi hodimo, se radi družimo z ljudmi na poti, radi 
spoznavamo nove kraje. Ko se enkrat odpraviš na romanje, se znova in znova 
vračaš na nove romarske poti. Romanja nam bogatijo življenja. 

Nuša Svoljšak 
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DOGODKI V OKTOBRU 

 

Vsako sredo ob 1800 molitvena ura pred Najsvetejšim v župnijski cerkvi; 
1. oktober – ob 900 pri sveti maši poje mladinski pevski zbor Utrip iz Besnice; 
2. oktober – ob 1930 misijonska skupina; 
2. oktober – ob 2030 redakcija Glasa sv. Martina; 
3. oktober – ob 1700 v župnišču začetek predšolskega verouka (povabljeni vsi 

otroci od 4. do 6. leta starosti); 
4. oktober – ob 2030 mlajša zakonska skupina; 
5. oktober – ob 2000 zakonska skupina DIŽ; 
6. oktober – ob 2000 mladinsko srečanje; 
7. oktober – ob 900 bo v Selcih dekanijsko ministrantsko srečanje v kvizu in 

nogometu; 
7. oktober – ob 900 v Zavodu sv. Stanislava srečanje vseh članov ŽPS; 
7. oktober – ob 1400 začetek skavtskega leta (ob 17. uri skavtska sveta maša); 
8. oktober – ob 1500 pri kapucinih v Škofji Loki dekanijska revija otroških in 

mladinskih pevskih zborov; 
9. oktober – ob 1930 redna seja ŽPS; 
12. oktober – ob 2030 starejša zakonska skupina;  
13. oktober – ob 2000 mladinsko srečanje; 
15. oktober – pri obeh svetih mašah pričevanje Mitje Rudolfa; 
15. oktober – ob 900 družinska sveta maša (sodeluje 9. razred); 
16. oktober – ob 2000 mešana zakonska skupina; 
17. oktober – ob 1700 predšolski verouk; 
18. oktober – ob 2030 četrta zakonska skupina; 
19. oktober – ob 1930 v župnišču priprava staršev in botrov na krst otrok; 
20. oktober – ob 2000 mladinska skupina; 
21. oktober – ob 900 obvezne ministrantske vaje; 
22. oktober – redno mesečno darovanje (»ofer») za potrebe naše župnije; 
22. oktober – ob 1030 krstna nedelja; 
25. oktober – ob 1930 svetopisemska skupina; 
27. oktober – ob 2000 mladinska skupina. 

 
V septembru so z zakramentom svetega krsta postali Božji otroci: 
Adam Grof, Račeva; Vid Mirtič, Mladinska ulica; Aljaž Šuligoj, Idrijska cesta. 
Vsem družinam iskreno čestitamo in vam želimo obilo Božjega blagoslova! 
 

V septembru sta se poslovila od nas: 
Ivan Janislav Pivk, Polje; Marija Bogataj, Kajuhova ulica. 
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog vaša tolažba! 
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MAŠNI NAMENI 

OKTOBER 
2 

PONEDELJEK 
sv. angeli varuhi † Janko Stanonik, obl.; † Marija Frelih 

OKTOBER 
3 

TOREK 

sv. Frančišek Bor-
gia, redovnik † Gorazd Albreht, obl.; za duše v vicah 

OKTOBER 
4 

SREDA 

sv. Frančišek 
Asiški, red. ustan. 

† Kolenc (Polje) 
na čast sv. Frančišku in za zdravje pri živini 

OKTOBER 
5 

ČETRTEK 

sv. Regina, devica 
in mučenka 

za duše v vicah 
NA DOBRAČEVI † Marjana Primožič 
† Jože Jemec, obl.  

OKTOBER 
6 

PETEK 

sv. Bruno, ustano-
vitelj kartuzijanov 

† Slavc Burjek, obl. 
† Marjan Govekar, 2. obl., in ata Emil 

OKTOBER 
7 

SOBOTA 

Rožnovenska 
Ma  Božja 

† Milan Ušeničnik 
† Milka Oblak (Dobračevska)  

OKTOBER 
8 

NEDELJA 

27. NEDELJA 
MED LETOM 

† Mar n Frelih ml.  
NA DOBRAČEVI † Anton Kastelec, za župljane  

OKTOBER 
9 

PONEDELJEK 

sv. Abraham, sve-
topisemski očak 

† Frančiška in Jože Bevk 
† Viktor Čadež (Starovaška)  

OKTOBER 
10 

TOREK 

sv. Danijel, 
mučenec † Janez Bekš; † Ciril Alič  

OKTOBER 
11 

SREDA 

sv. Janez XXIII., 
papež 

† Anton in Frančiška Štumberger 
ter Matevž in Ivana Jereb  
† Oblak – Lesičnikovi  

OKTOBER 
12 

ČETRTEK 

sv. Maksimilijan 
Celjski, mučenec 

za nove duhovne poklice 
NA DOBRAČEVI † Ivan Janislav Pivk, 30. dan 
† Franc in Ana Mlinar (Čevljarska 2) 
† Marija Plesec, obl.  

OKTOBER 
13 
PETEK 

sv. Koloman, 
mučenec † Šubcovi; † Danica in Franc Mur  

OKTOBER 
14 

SOBOTA 

sv. Kalist I., papež 
in mučenec † Franc Trček, obl.; † Alojz Semič  

OKTOBER 
15 

NEDELJA 

28. NEDELJA 
MED LETOM 

† Erznožnikovi (Žirovski Vrh 45); za župljane 
† Frančiška in Viljem Kopač ter Milan Filipič  

OKTOBER 
16 

PONEDELJEK 

sv. Hedvika, 
kneginja  

† Kočarjevi (Žirovski Vrh); † Polda Kopač, Janez in 
Ivanka Kopač ter Miro in Tone Štumberger  

1900 

700 

1900 

700 

1900 

800 

800 

700 

900 

1900 

700 

1900 

 

700 

1900 

2000 

800 

700 

900 

1900 

OKTOBER 
17 

TOREK 

sv. Ignacij An o-
hijski, muč. 700 † Mar novi (Starovaška); † Cankarjevi  
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MAŠNI NAMENI 

Izdala Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.  
 andrej.jemec@rkc.si, http://zupnija-ziri.si, https://www.facebook.com/ZupnijaZiri/  
 župnik Andrej Jemec: 040 395 979,  duhovni pomočnik Jakob Kralj: 031 850 443 
Uradne ure župnijske pisarne so vsak četrtek od 1000do 1200 in vsak petek od 1600 do 1730. 

Naklada: 800 izvodov 

OKTOBER 
18 

SREDA 

sv. Luka, 
evangelist 

1900 † Bojan Štremfelj; † Terezija in Maks Šubic  

OKTOBER 
19 

ČETRTEK 

sv. Pavel od Križa, 
duhovnik 

700 

1900 
za blagoslov v družinah  
NA DOBRAČEVI † Franc Kavčič, Tonhovi, 
in Terezija Rant  

OKTOBER 
20 
PETEK 

sv. Rozalina, 1900 † Ivan Gaser; † starši Seljak, Marija in Janez Alič  

OKTOBER 
21 

SOBOTA 

sv. Uršula, devica 
in mučenka 

800 † Marija Bogataj, 30. dan, † Ciril Eniko 
† Pavel Žakelj  

OKTOBER 
22 

NEDELJA 

29. NEDELJA 
MISIJONSKA 
NEDELJA 

700 

900 
† Janez in sin Bojan Ovsenk, †Anton Peternel, obl.  
† starši Pivk (Žirovski Vrh 66); za župljane  

OKTOBER 
23 

PONEDELJEK 
sv. Janez 1900 † Grošljevi (Selo 90); † starši Stanonik (Selo)  

OKTOBER 
24 

TOREK 
sv. Anton Marija 

700 † Štrajtovi (Selo) 
za blagoslov  

OKTOBER 
25 

SREDA 
sv. Krizant in Dari-

1900 † Štefan in Apolonija Šorli  
† starši Stanonik (Novovaška) 

OKTOBER 
26 

ČETRTEK 
sv. Lucijan in 700 

1900 
Po namenu  
NA DOBRAČEVI † Angela in Pavel Gantar (Žir. Vrh) 

OKTOBER 
27 
PETEK 

sv. Sabina Avilska, 1900 † Vida Mlinar; za zdravje 

OKTOBER 
28 

SOBOTA 

sv. Simon in Juda 
Tadej, apostola 

800 † Franc Seljak in za zdravje staršev  
† starši in sestra Dolinar 

OKTOBER 
29 

NEDELJA 

30. NEDELJA 
MED LETOM 

700 

900 

1500 

živi in pokojni Jankovec in Pivk  
LEDINICA † Homcovi, za župljane 
IVANČNA GORICA — DIAKONSKO POSVEČENJE 
g. MARKA MRLAKA  
za blagoslov pri delu novih diakonov  
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VABILO VSEM VEROUČENCEM IN MLADINCEM K 

AKTIVNEMU SODELOVANJU V ŽUPNIJSKIH SKUPINAH 
 

Biti kristjan pomeni biti aktiven član Kristusove Cerkve. Zato je tako pomemb-
no, da se v skladu s svojimi talenti aktivno vključujemo v življenje naše 
župnije. Pri tem moramo biti odrasli zgled mlajšim. Tako otroke in mlade 
vabimo k aktivnemu sodelovanju v naslednjih skupinah: 
 Predšolski verouk – prvi in tretji torek v mesecu ob 1700 v Jobstovi dvorani 

– povabljeni vsi otroci med 4. in 6. letom starosti. 
 Otroški pevski zbor – pevske vaje vsak torek ob 1800 v učilnici 1 – povablje-

ni vsi otroci med 3. letom starosti do vključno 7. razreda. 
 Mladinski pevski zbor – pevske vaje vsak petek ob 1730 v Jobstovi dvorani – 

povabljeni vsi od 8. razreda do zaključka srednje šole. 
 Pevska skupina Nasmeh – pevske vaje vsak petek ob 2000 v učilnici 1 – 

vabljeni vsi srednješolci in študenti. 
 Mešani pevski zbor Anton Jobst – pevske vaje bodo vsak petek ob 1900 v 

učilnici 2 – vabljeni vsi od 18. leta dalje. 
 Ministranti – ministrantske vaje vsak prvo in tretjo soboto v mesecu v cerkvi 

(javite se župniku) – vabljeni vsi fantje od 5. leta starosti dalje (navzgor ni 
omejeno). 

 Mladinska skupina – srečanja vsak petek ob 2000 v župnišču – vabljeni vsi 
dijaki, študenti in mladi v poklicih. 

 Skavti – začetek skavtskega leta bo 7. oktobra ob 1400 – vabljeni vsi od 
1.jrazreda dalje. 

 Trikraljevski koledniki – prvo srečanje bo v mesecu novembru – vabljeni 
vsi veroučenci od 4. razreda dalje (prijavite se svojim katehetom). 

 Bralci Božje Besede – javite se župniku ali gospe Cilki Čibej – vabljeni vsi 
od 8. razreda dalje. 

 

Vsak birmanec pa se mora v 
okviru priprave na sveto 
birmo aktivno vključiti v eno 
od zgoraj omenjenih skupin. 
Samo tako, če bo vsak od nas 
dal svoj prispevek, bo postala 
naša župnija kraj srečevanj, 
velika družina, kjer se bodo 
vsi dobro počutili. 
Povabljeni, da se aktivno 
vključite! 
     

VABLJENI, DA NAŠO ŽUPNIJO 
OBIŠČETE NA DRUŽABNIH OMREŽJIH 

Od meseca septembra dalje lahko vse 
informacije v zvezi z našo župnijo dobite na 
župnijski spletni strani 
http://www.zupnija-ziri.si/ ter  na župnijski 
facebook strani 
https://www.facebook.com/ZupnijaZiri/. 
Obiščite nas tudi na tak način. 
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ROŽNOVENSKA POBOŽNOST V NAŠI ŽUPNIJI 

 
Mesec oktober je tudi mesec rožnega venca. Zato vas v tem mesecu povabim, 
da poživimo osebno, družinsko in skupno molitev. V naši župniji bomo rožni 
venec molili vsak dan pol ure pred sveto mašo (tudi pred jutranjimi mašami). 
Namenili ga bomo za blagoslov našega novomašnika Marka in za nove duhov-
ne poklice v naši župniji. Povabljeni vsak dan v čim večjem številu pol ure pred 
sveto mašo k tej molitvi. 
Ob nedeljah pa še posebej povabljeni k molitvi rožnega venca ob 1800 v našo 
župnijsko cerkev. Molitev bodo vodile naslednje skupine: 

1. oktober ob 18.00 – člani ŽPS; 
8. oktober ob 18.00 – molitvena skupina; 
15. oktober ob 18.00 – člani zakonskih skupin; 
22. oktober ob 18.00 – misijonska skupina; 
29. oktober – odpade zaradi diakonskega posvečenja. 

Naj postane molitev del našega življenja! 

 
ROMANJE V LURD, FATIMO IN SANTIAGO, 3. del 

 
Marija v Fatimi se je prvič prikazala 13. maja 1917, in to petkrat do oktobra 
(vedno 13. v mesecu), vselej v jutranjih urah. V Lurdu pa se je Bernardki 
prikazala osemnajstkrat. V Fatimi je Marija otrokom povedala, kdo je. Rekla 
jim je: »Jaz sem Gospa rožnega venca.» Naročala jim je: »Molite, molite! Za 
vsako desetko rožnega venca pa molite mojo molitev: O, Jezus, odpusti nam 
naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, 
posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.» Bila je zmeraj 
resnega obraza, a v Lurdu se blago smehljala.  
V soboto zjutraj (šesti dan) smo se poslovili od Fatime. Sv. mašo smo opravili 
že zjutraj ob šestih v hotelski kapeli. Na avtobusu smo peli in molili z nadško-
fom. Med nami je bilo nekaj zelo dobrih pevcev. Lepo smo se imeli, pri srcu 
nam je bilo toplo. Čakalo nas je 950 km vožnje, na kar sta nas šoferja psihično 
pripravila. Potovali smo po lepi ravninski pokrajini, porasli z borovci in 
oljkami. G. Uran nam je prebral pismo portugalskih škofov o dogodkih, ki so se 
zgodili v Fatimi. Med vožnjo smo opazovali številna gnezda s štorkljami, vsa so 
živa. Polna. Zelo zanimivo. V avtobusu nam je gospa iz Kamnika, ki je preho-
dila pešpot z možem, pripovedovala, kako sta potovala in o dogodkih med potjo 
v Santiago de Compostelo. Peš sta hodila 31 dni. Pokrajina proti Zaragozi 
prehaja v hribovito in nerodovitno, posuto s skalami in grmičevjem, nato v 
ravninsko območje, poraslo z evkaliptusom, ki je podoben našemu topolu.  
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 To je zelo dragocen les, uporabljajo ga za izdelavo plutovine, zamaškov, izola-
cijskih materialov, talnih oblog idr. Po treh urah vožnje smo prispeli na mejo s 
Španijo. Ure smo zopet naravnali na evropski čas. Sedaj so nas zopet obdajala 
ravninska polja, posejana s pšenico, dokler seže oko. Po uri vožnje so se zopet 
pojavili hribi in nerodovitna polja. Po hribih pa vetrne elektrarne, ki jih je vse-
povsod po vzpetinah polno. Natančno sem opazoval, če bi okrog katere opazil 
Don Kihota in njegovega oprodo Sanča Pansa (Cervantes), če se bojujeta z nji-
mi. Nekoč z mlini na veter, danes mogoče z elektrarnami. Avtobus pa drvi in 
drvi, ob avtocesti so polja s pšenico, v daljavi pa oljke in zeleni venec gora. G. 
Uran poje, moli, vse zna, cerkvene in narodne. Hvala Bogu, da ga imamo s se-
boj.  
Pred Madridom smo zavili za Zaragozo. Našo utrujenost g. Uran preganja s ša-
lami oz. s svojimi dogodki iz življenja. Po pokrajini je polno elektrarn, ki se 
vrtijo in merijo čas. V oddaljenih gorah zopet opazimo sneg. Po dvanajstih urah 
vožnje smo se utrujeni ustavili v mestecu Zaragoza. Povečerjali smo, z g. Ura-
nom zapeli še nekaj pesmi in šli spat. Z veseljem sem ugotovil, da tuš v kopal-
nici deluje. 
V nedeljo ob osmih zjutraj (sedmi dan) smo se odpeljali iz Zaragoze. G. Uran 
nam je razlagal zelo zanimivo zgodovino o mestecu. O bojih z Arabci, ki so 
mestecu vladali osemsto let. Nato pa so jih Španci pognali nazaj v afriške 
puščave. Arabci so hoteli najti kip Marije, ki so ga domačini skrivali v bližini. 
Ti so ga zaradi varnosti odpeljali visoko v gore in ga skrili v gorsko razpoko. 
Ko so Arabci odšli, so ga hoteli pripeljati nazaj v dolino, a ga niso mogli iztrga-
ti iz mesta, kjer je bil skrit osemsto let. Zato so na tem mestu zgradili cerkev in 
je tam še danes. Na vratih cerkve je napis: »Moji sinovi bodo od daleč prišli.» 
In to se res dogaja. Romamo k njej. To je Montserrat. 
Avtobus je hitel mimo polj s pšenico, večina polj ima vgrajene namakalne na-
prave. Ne vem, od kod jim toliko vode, saj ne vidim nikjer nobenega bajerja ali 
potoka. Počasi se začnemo vzpenjati v hrib. Danes g. Uran poje že po hebrej-
sko, Ja, neverjeten je, spoštujemo ga! Pot nadaljujemo mimo manjših vasi. Pri-
hajamo v hribe, porasle z borom, vzpenjamo se zmeraj višje pod goro Montser-
rat, kjer je bila pred Arabci skrita Marija. Iz avtobusa je čudovit pogled po Špa-
niji, v mesta in naravo pod nami. Cesta se vije nad prepadi; vsekana je v živo 
skalo, kar srhljivo. Pod vrhom se avtobus ustavi, pred nami je daljša kolona, 
očitno je nekaj narobe. Izkazalo se je, da je samo ogromna gneča in problem 
parkiranja.  

Janez Stanonik 
                 (se nadaljuje) 
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VRTEC SE PREDSTAVI 

 

Vrtec pri sv. Ani – Žiri stoji prav na začetku 
Žirov. V njem je v skoraj 20-ih letih delova-
nja bivalo že veliko otrok. V tem šolskem 
letu o našem vrtcu starejši otroci iz skupine 
Zvezdice razmišljajo takole: 
 

Kako se imenuje naš vrtec? 
Vsi: Vrtec pri sv. Ani – Žiri. 
 

Kakšen je? 
 Mija: Mavričen! 
Taja: Veliko oken ima. 
Julija: Pa lep. 
Nina: Je kožnate barve. 
Eva: Pa rumen. 
Aleksander: Pa veliko streho ima. 
Alenka: Dve strehi ima vrtec. 
Anže E.: Dva dimnika. 
Janez: Takle je! 
 

V vrtec hodimo radi ... 
Julija: Ker je lepo. Imamo veliko lepih stvari. 
Taja: Imamo prijatelje. 
Mija: Ker je to naš vrtec. 
Anja: V vrtcu nas je veliko. 
Alenka: Imamo igrače. 
 

Kaj počnemo v vrtcu? Kaj ti je všeč? 
Anže P.: Gledamo knjige. Meni je všeč, če 
imam rojstni dan. 
Klara: Rada rišem, se igram na igrišču. 
Taja: Igram se rada in ustvarjam. 
Julija: Da se imamo radi. Pazimo drug na 
drugega. 
Mija: Igralnica v Zvezdicah. 
Anja: Da gremo na izlet. 
Alenka: Pa lepo ustvarjamo pa pride Miklavž 
pa mi da darilo. 
Mija: Poslušamo gospe. 
Eva: Ko gremo na sprehod. 
Jurij: Igramo se štiri v vrsto. 
Nejc J.: Da gremo ven. 
Aleksander: Pa ne smemo lumparij delat. 
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 NAŠA ŽUPNIJA SE Z VESELJEM PRIPRAVLJA 
NA NOVO MAŠO g. MARKA MRLAKA 

 
Če Bog da, nas le še devet mesecev loči od nove maše v 
naši župniji. To bo res velik dogodek za vso našo 
skupnost, saj se bomo veselili Božje izvolitve enega od 
naših župljanov. Zato je prav, da se na ta veliki dogodek 
zares dobro pripravimo. 
Za ves potek dogodkov bo skrbel naš Župnijski pasto-
ralni svet v sodelovanju s ceremonierjem našega 
novomašnika – to bo bogoslovec Peter Čemažar iz 
župnije Ljubljana-Ježica, in župnikom. V okviru prve 
seje ŽPS smo naredili okvirni program priprave na novo 
mašo, v katerega smo vključili vse starostne skupine in 
vse skupine, ki delujejo v naši župniji. Najbolj po-
membno je, da se dobro duhovno pripravimo na ta 
dogodek, hkrati pa tudi organizacijsko poskrbimo, da bo 
to res velik praznik za našo župnijo. 
Prvi dogodek priprave je bilo peš in kolesarsko romanje 
na Brezje 30. septembra, ki smo ga namenili za blagoslov našega bodočega 
novomašnika in za nove duhovne poklice v naši župniji. 
S 1. oktobrom bomo s pomočjo podobic vsak dan v cerkvi in doma molili 
molitev za naše bodoče diakone, od diakonskega posvečenja dalje pa za 
novomašnike. Potrudimo se, da bo naša molitev obilno uslišana! 
Od oktobra dalje bo vsaka druga nedelja v mesecu namenjena pričevanju o 
duhovnih poklicih. Tako se bodo pri obeh svetih mašah s svojim pričevanjem 
zvrstili duhovniki, diakoni, bogoslovci, redovnice, redovniki, misijonarji … 
V nedeljo, 29. oktobra, pa bomo v čim večjem številu poromali v Ivančno 
Gorico, kjer bo za našo nadškofijo letošnje diakonsko posvečenje, ki ga bo 
prejel tudi naš rojak, g. Marko Mrlak. Slovesnost bo ob 1500. Odhod več 
avtobusov iz naše župnije bo ob 1315. Prijave sprejemamo od danes dalje v 
župnijski pisarni. Bodimo ponosni in podprimo Marka pri njegovi življenjski 
odločitvi. Na diakonsko posvečenje povabljene vse generacije! 
Tudi na materialnem področju se bomo pripravili na novo mašo. Na gospodar-
skem odboru s soglasjem vseh ključarjev smo se odločili, da do nove maše 
prebelimo našo župnijsko cerkev. V sklopu te obnove bomo obnovili tudi 
razsvetljavo in ozvočenje župnijske cerkve ter naredili novo projekcijo za 
ljudsko petje. Tega projekta se spomnite pri mesečnih »ofrih» in z vašimi 
darovi v pisarni. Tako bo naša župnijska cerkev novomašnika pričakala kot 
nevesta. 
Vsak mesec pa boste lahko na zadnji strani Glasa sv. Martina obveščeni in 
povabljeni k nadaljnjim pripravam na novo mašo. 


