Glas

SV. MARTINA
OKTOBER 2021
Izdaja Župnija Žiri,
Jobstova cesta 34, 4226 Žiri.

Oče moj
Še ne dolgo nazaj mi je v roke prišlo razmišljanje
jezuita p. Vilija Lovšeta o molitvi Očenaša. Piše tako:
«Včasih me strese, ko molim Očenaš. Pa ne takrat, kadar
pomislim, da me je Jezus učil reči mu »Oče«, ampak
tedaj, ko se spomnim, da me je učil reči mu »Oče naš«
in ne »Oče moj«. Ta težki »naš« … zaradi njega vem, da
nisem sam, da nisem edinec. Zaradi njega nisem samo
nekomu sin, temveč sem tudi nekomu brat.«
Ob prebiranju njegovega razmišljanja sem se zavedela,
kolikokrat tudi jaz molim Oče moj namesto Oče naš.
Ni težko biti sin. Težko je biti brat. Biti sin pomeni
uživati. Biti brat pomeni deliti. Biti brat pomeni imeti
človeka, ki je ob tebi, za del svoje družine. Naj bo ta
človek dober ali slab, vreden ali nevreden tega imena, je
vedno tvoj brat. To bo vedno ostal, ne glede na to, kaj
bo naredil. Kajti on ni moj brat zato, ker bi si to zaslužil, temveč zato, ker mu je podarjeno, da je Očetov sin.
Izključno zato.
Biti brat/sestra pomeni vsakega človeka imeti za vrednega, da si z njim deliš Očetovo ljubezen: spoštovanje,
odpuščanje, usmiljenje. Brez zaslug.
Andreja Žakelj

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)

Darujemo Ti, o Gospod
Darujemo Ti, o Gospod,
kelih zveličanja,
in prosimo tvoje usmiljenje,
naj se s prijetnim vonjem dvigne,
pred tvoje božje veličastvo,
v naše in vsega sveta zveličanje.
(uglasbil Anton Jobst)

12. septembra je minilo 127 let od rojstva slovenskega
skladatelja, našega organista Antona Jobsta, 11. julija
pa 40 let od njegovega rojstva za nebeško kraljestvo.
Zato je prav in se spodobi, da se ga spomnimo
tudi v našem Glasu. V Žireh je živel nekaj manj
kot 69 let. Vsa ta leta je ustvarjal. Njegov glasbeni
opus obsega kar 641 del: 438 posvetnih in 203
sakralna dela. Najpomembnejša pa je bila njegova
vloga organista in zborovodja v naši župnijski cerkvi. Njegove skladbe so objavljale
glavne slovenske glasbene revije. Njegovo delo je tudi vzgoja številnih pevskih zborov,
predvsem cerkvenega, ki ga je dvignil na umetniško raven, pouk glasbe v šoli v Žireh; po
upokojitvi pa poučevanje na glasbeni šoli, vodenje šolskega harmonikarskega orkestra,
salonskega orkestra Sokol in pihalnega orkestra Alpina. O njem in spominu nanj nam
bo spregovoril njegov naslednik na žirovskem koru organist Anton Čadež.
»Osebno sem pri Jobstu cenil tri njegove lastnosti: točnost, skrb in predanost delu, ki ga je
opravljal. Jobst je bil vedno točen, naj je šlo za vaje ali za ‚randi‘– zmenek (kot je enkrat
nekdo slikovito povedal o njem). Če je bilo rečeno ob 700, je bilo ob 700 (še raje nekaj minut
prej) in ne 705. Druga lastnost pa je predanost delu, ki ga je opravljal, in tu lahko poudarim
njegovo izredno skrb za orgle (ki so jih v žirovski cerkvi postavili kmalu po njegovem prihodu
v Žiri). Zanje je skrbel kot za ‘punčico svojega očesa’, kot včasih rečemo. Bil je kar ljubosumen
na ta izreden inštrument. Da bi nanje kdo drug igral – ni bilo govora. Vsakemu jih je seveda
pokazal, zaigral nanje, mogoče ga je za kratek čas pustil, da je poskusil, in to je bilo to.

Bil je zelo zanimiv človek, velik glasbenik, bolj redkobeseden, sicer zelo realen, a vendar
nekoliko v svojem svetu. Zdi se mi, da je bil vedno nekoliko zamišljen. Videti je bilo, kot
da vseskozi nekaj premišlja, tuhta; in v resnici tudi je. Iskal je nove in nove melodije in ko
se mu je utrnila prava, jo je zapisal na košček papirja. Zato je veliko njegovih rokopisov
na hrbtni strani koledarja, tudi kakšnega pisma ali uradnega dopisa ..., kar je pač našel
tisti trenutek. Njegove cerkvene skladbe so zelo zanimive, mogoče nekoliko težje zaradi
bogate harmonije, vendar zelo prepoznavne; predvsem nekatere adventne, postne in tudi
velikonočne so zelo globoke in prijetne za uho in odražajo sporočilnost cerkvenega časa, za
katerega so bile napisane. Sicer se njegove skladbe v zadnjem času slišijo tudi od drugod, ne
samo z žirovskega kora, kar kaže na to, da je Jobstova glasba še kako aktualna. Živel je za
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orgle in vodenje zbora; kajti to je bilo to njegovo življenjsko poslanstvo. Nikoli mu ni bilo
odveč priti, ne glede na vreme, tudi bolan je prišel na kor in orglal oz. vodil zbor. Zadnjič
je igral za veliko noč leta 1981 (umrl je čez tri mesece). Mnogi se še spominjajo, da je igral
precej dlje kot po navadi, kot da bi vedel, da igra poslednjič ... Bil je izreden improvizator;
iz orgel je izvabljal edinstvene harmonije, obogatene z barvno kombinacijo registrov, da je
človek poslušal z odprtimi usti ...«
Za orglami in pri vodenju mešanega cerkvenega pevskega zbora je Antona Jobsta
nasledil naš sedanji organist Anton Čadež, ki svoje poslanstvo opravlja že 47 let. In
kako je pravzaprav prišlo do tega, da je kljub svoji strogosti in skrbnosti prav Tonetu
dovolil, da je igral na ‘njegov’ inštrument. Tone se takole spominja:

»V 4. razredu osnovne šole sem se, kot mnogi sovrstniki, tudi jaz navduševal nad igranjem
kitare, nad katero pa doma niso bili najbolj navdušeni. Moj stari ata pa je igral harmoniko
‘frajtonarico’ in mi je že, ko sem imel kakšna 4 leta, kupil vsaj tri; take majhne, otroške, ki pa
sem jih ob ‘izredno navdušenem igranju’ seveda kmalu uničil. Tako so mi doma predlagali, da
bi tudi jaz poskusil s pravo harmoniko. Seveda sem se strinjal, a sledilo je vprašanje, kdo to
sploh uči v Žireh. Dobili smo informacijo, da je Anton Jobst mogoče pravi naslov. Toda, kdo
ga bo vprašal? Doma so mi rekli, naj grem kar sam in se zmenim. Res sem šel na Polje, kjer je
stanoval in pozvonil ... Spomnim se, da sem kar nekaj časa čakal, potem pa zaslišal korake, v
vratih je zaškrtal ključ in na pragu se je prikazala manjša moška postava. Takrat sem Jobsta
prvič videl. Še sedaj se spomnim, da je v rokah imel svinčnik (gotovo sem ga zmotil med
skladanjem). Ko sem mu povedal, da bi se rad učil harmoniko, me je pogledal, malo počakal
in rekel: ‘Lahko, kar naslednji teden pridi v šolo.’ In že je zapiral vrata, pa sem ga prekinil in
vprašal, kakšno harmoniko, naj kupimo. Premeril me je od tal do vrha in rekel: ‘Tâkole’ (in
pokazal z rokama, kako veliko), ter zaprl vrata. Harmoniko smo potem res kupili in, kot je
bilo dogovorjeno, sem se odpravil k Jobstu v uk. To je bilo leta 1971.«

Ko je v naši župniji deloval župnik g. Florjan Božnar, je Tone prvič sedel za orgle.
Župnik mu je večkrat predlagal, da bi poskusil igrati orgle. Tone se je seveda branil, ker
je vedel, kakšno skrb za orgle ima organist Jobst. Kljub vsemu ga je prepričal, mladega
fanta pa je seveda tudi zamikalo, da bi poskusil. Pri župniku je dobil ključe in je ‘ilegalno’,
ko je bil povsem prepričan, da Jobsta ne bo, hodil na kor in spoznaval inštrument. Po
določenem času je župnik ugotovil, da ima talent in da bi že lahko igral za ljudsko petje.
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In res, prvič je igral pri maši 11. januarja 1975 ter potem s spremljanjem ljudskega
petja kar nadaljeval. Na nek praznik, ko je bil Jobst bolan, je župnik Toneta poprosil za
igranje. Tone se takole spominja:

»Šel sem na kor, za menoj je prišel tudi župnik. Izbrala sva pesmi in za orglami sem čakal
na začetek maše. Nekaj minut pred šesto pa so v ključavnici vrat kora zarožljali ključi in na
koru se je pojavil – Anton Jobst! Lahko si me predstavljate: otrpel, bled kot stena. Jobst me
je pogledal, z župnikom sta nekaj spregovorila, jaz pa sem zlezel izza orgel. Jobst je mašo
odigral in šel. Ni mi rekel nobene besede ... kaj naj bi to pomenilo? Naslednji dan sem imel
uro harmonike, ampak sem rekel, da ne grem. Bal sem se, kaj bo. Toda domači so rekli: ‘Ni
debate, greš!’ in sem šel, s strahom. Ko sem prišel, sva se pozdravila. Vprašal me je, kaj je bilo
za nalogo, odigral sem. Predelala sva snov naprej, ure je bilo konec in sem šel. Nič ni rekel o
mojem orglarskem podvigu … in tako so tekli meseci naprej.«

Leta 1977, ko so se pripravljali na novo mašo g. Antona Mlinarja, je Tone prvič z
Jobstovim dovoljenjem(!) sedel za orgle. Bilo je neko nedeljsko jutro, pri pevskih vajah
po prvi maši. Pevci so se učili novo pesem, ki je nikakor niso mogli ‘zapopasti’. Jobst se
je trudil in hkrati pogledoval na uro, saj je moral igrati že pri naslednji maši. Pogledal
je Toneta, mu pomignil s prstom, naj pride k njemu. Iz žepa je vzel ključe od kora in
orgel, mu jih dal v roke in rekel: ‘Pojdi igrat namesto mene – pa na koru sva samo midva,
jaz in ti – pa pohiti!’ Te ključe ima Tone še sedaj, od Jobstove smrti naprej, ko mu jih je
zapustil in ga nekako določil za svojega naslednika.

O tako velikem mojstru, kot je Anton Jobst bil, bi lahko še razpravljali, a naj zaključimo:
‘V Žireh je pustil celo svoje življenje, in v tem času je glasbo učil večino Žirovcev. Nekaj let po
njegovi smrti se je še veliko govorilo o njem. Sedaj spomin nanj nekako bledi, a prav bi bilo,
da bi se ga v Žireh še kdaj/kje spomnili, ne samo v cerkvi, na koru, ko se skoraj vsako nedeljo
zapoje vsaj kakšna njegova pesem. Ne nazadnje so se zaradi njegove skrbnosti ohranile tudi
izjemne Milavčeve orgle, ki so letos stare že 107 let. V župnišču je tudi stalna razstava o
Jobstovem življenju, marsikdo bi si jo še lahko ogledal ...’
Anton Čadež in kaplan Anže
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Dogodki v oktobru
Vsako sredo ob 1800 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• 4. oktober – ob 1930 v župnišču srečanje Misijonske skupine;
• 7. oktober – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
• 9. oktober – ob 1500 pred župniščem začetek skavtskega leta;
• 10. oktober – ob 1000 žegnanje na Dobračevi;
• 11. oktober – ob 1930 redna seja ŽPS;
• 14. oktober – ob 2000 srečanje Starejše zakonske skupine
• 16. oktober – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 17. oktober – pri vseh svetih mašah redni mesečni »ofer« za poplačilo obnove
župnijske cerkve;
• 18. oktober – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 21. oktober – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 25. do 31. oktober – jesenske počitnice;
• 25. oktober – ob 1930 v župnišču srečanje Svetopisemske skupine;
• 28. oktober – ob 2000 v župnišču priprava na krst;
• 31. oktober – premik ure na zimski čas – odslej večerne svete maše ob 1800;
• 31. oktober – ob 1000 žegnanje na Ledinici;
• 31. oktober – ob 1130 v župnijski cerkvi krstna nedelja.
V septembru so z zakramentom
svetega krsta postali Božji otroci:

Konec avgusta in v septembru so se od nas
poslovili:

• Tinkara Dolenc,
Kosovelova ulica
• Jure Kavčič, Pod griči
• Nik Bogataj, Račeva
• Neja Košir, Podlanišče
Družinam iskreno čestitamo in
želimo obilo Božjega blagoslova!

• Alojzija Ravnikar, roj. Oblak, Selo
• Danica Demšar, roj. Bogataj, Rudniška ulica
• Franc Kristan, Ulica Maksima Sedeja
• Marija Trček, roj, Stanonik, Novovaška ulica
Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo
Bog vaša tolažba!

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
V mesecu rožnega venca ste povabljeni k molitvi le-tega vsak dan pol ure pred sveto
mašo (tudi pred jutranjo). Ob petkih ob 1830 bodo rožni venec vodili naši birmanci.
Ob nedeljah bodo rožni venec vodile naslednje skupine:
• 3. oktober ob 1900 (veseli del):
ČLANI ZAKONSKIH SKUPIN;
00
• 10. oktober ob 19
(svetli del):
ČLANI ŽPS;
00
• 17. oktober ob 19
(žalostni del): MLADI;
00
• 24. oktober ob 19
(častitljivi del): MISIJONSKA SKUPINA;
00
• 31. oktober ob 18
(častitljivi del): ČLANI SVETOPISEMSKE SKUPINE.
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Izbor novih članov župnijskega pastoralnega sveta
naše župnije
• Izbor članov našega Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) bo v nedeljo, 24. oktobra
2021, pri vseh svetih mašah.
• V našem ŽPS smo imenovali štiričlansko komisijo, ki bo bedela nad pravilno
izbiro novih članov ŽPS. Njene naloge so: 1. ugotoviti člane po službeni dolžnosti,
2. dobiti predstavnike župnijskih skupin, 3. pripraviti in izvesti volitve z ugotovitvijo
glasov in sklepnim zapisnikom.
• Pravico voliti ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja.
• Pravico biti izbran ali izvoljen ima vsak, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje alineje in je
v polnem občestvu s Katoliško cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno življenje
in razsodnost. Število vseh članov novega ŽPS naše župnije bo 22. Neposredno bo
izvoljenih 12 predstavnikov iz naslednjih 12 okrajev:
1. okolica župnijske cerkve + Polje;
2. Stare Žiri + Osojnica;
3. Brekovice + Sovra + Ravne +
Podklanec;
4. Goropeke + Opale + Izgorje;
5. Račeva + Žirovski Vrh;
6. Selo + Zabrežnik + Jarčja Dolina;

7. Ledinica + Koprivnik + Mrzli Vrh +
Breznica;
8. Dobračeva;
9. Rakulk + Bedrih;
10. Stara vas;
11. Nova vas;
12. Jezera.

Poleg teh bodo v župnijskem svetu še: predstavnik ključarjev, predstavnik katehetov,
predstavnik pevcev, predstavnik zakoncev, predstavnik mladih (mladinske skupine),
predstavnik mladih (skavti).
Po službi sta v ŽPS uvrščena tudi župnik in kaplan (duhovni pomočnik). Dva člana bo
imenoval župnik.
Ožigosane volilne listke boste prejeli pri nedeljskih svetih mašah 17. oktobra, izpolnjene pa vrnili pri nedeljskih svetih mašah 24. oktobra. Volitve se izvedejo tako, da vsakdo napiše na volilni listek enega/eno kandidata/-tko iz vašega okraja. Na volilni listek
je treba napisati točno ime, priimek, poklic ter naslov kandidata. Ko se ugotovi število
veljavnih glasov, ki so jih dobili posamezniki, komisija ugotovi skladnost kandidatov s
pogoji volitev. Ko župnik pridobi soglasje izvoljenih, so volitve opravljene.
Ko so znani predlagani člani ŽPS po službi, zastopniki posameznih skupin, po opravljenih volitvah in je župnik imenoval dodatne člane, se sestavi dokončni seznam članov
ŽPS. Župnik zaprosi nadškofa za potrditev. Ko nadškof potrdi seznam članov ŽPS,
župnik vsakemu osebno izroči lastnoročno podpisano listino o imenovanju za člana
ŽPS v nedeljo, 14. novembra. S tem je ŽPS dokončno oblikovan.
Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po preteku mandatne dobe je posameznik
lahko ponovno izvoljen. V primeru, da kdo v času mandata ne more več sodelovati v
ŽPS (umrje, se odseli ali iz kakšnega drugega razloga, trikrat neopravičeno izostane ...),
tajništvo ŽPS poskrbi, da ga nadomesti tisti, ki je za njim prejel največ glasov, ali tisti,
ki ga delegira ustrezno telo oziroma ga imenuje župnik.
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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 pomembno,
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:
Mladinski pevski zbor – pevske vaje vsako
soboto ob 1830 v učilnici 2; vabljeni vsi od
7. razreda do zaključka srednje šole.
Mešani pevski zbor Anton Jobst – pevske vaje vsak petek
ob 1900 v učilnici 2; vabljeni vsi od 18. leta dalje.
Ministranti – ministrantske vaje vsako drugo
in četrto soboto v mesecu v cerkvi (javite se
župniku) – vabljeni vsi fantje od 5. leta starosti
(navzgor ni omejeno).
Mlajša mladinska skupina – srečanja vsak petek ob 2000
v mladinski sobi – vabljeni vsi dijaki 1. in 2. letnika srednje šole;
Starejša mladinska skupina – srečanja
vsako soboto ob 20. uri v mladinski
sobi; vabljeni vsi dijaki od 3. letnika dalje,
študenti in mladi v poklicih.
Skavti – začetek skavtskega leta bo 9. oktobra ob 1500
pred župniščem; vabljeni vsi od 1. razreda 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 7. razreda dalje.
Vsak birmanec 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!
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Mašni nameni
4.10.
PON
5.10.
TOR

1900

+ Janez Žakelj
za uspešno zdravljenje (VP)

sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

700

+ Francka Trček
+ Martinovi
+ starši Pivk (Žirovski Vrh 66)

sv. Marija Favstina
Kowalska, redovnica

1900

DOBRAČEVA

6.10.
SRE
7.10.
ČET
8.10.
PET

1900

+ Jože Jemec, obl.
+ Adolf Peternel st., rojstni dan

sv. Bruno, ustanovitelj
kartuzijanov

1900

+ Marica Albreht
+ Anton Kastelec

Rožnovenska Mati Božja

1900

sv. Pelagija, spokornica

9.10.
SOB

800

10.10.
NED

700

+ Stanislav Burnik
+ Marjan Govekar in ata Emil
po namenu (MC)
+ Martin Frelih ml.
po namenu (AG)
po namenu (DP – osebni praznik)
+ Janko Stanonik, obl.
+ družina Potočnik (Žirovski Vrh)
za župljane
+ Viktor in Viktorija Čadež (Starovaška)
+ Franc Kristan, 30. dan
+ starša Marija in Stanko Likar, obl.
+ Štefka, obl., in Mirko Naglič
+ Vinko in Katarina Lukan, obl., ter za brata
Milana in Jožeta
po namenu (A)
+ Peter Jereb

830
1000

DOBRAČEVA

11.10.
PON

1900

12.10.
TOR

700
1900

DOBRAČEVA

13.10.
SRE
14.10.
ČET
15.10.
PET

1900

16.10.
SOB

800

+ Jožefa in Anton Luznar
+ Milan Filipič
+ Frančiška in Anton Kopač
+ Cunkovi in Finžgarjevi
+ Terezija in Maks Šubic

sv. Dionizij, škof in
mučenec
28. NEDELJA
MED LETOM
sv. Florencij, mučenec
ŽEGNANJE
NA DOBRAČEVI
sv. Janez XXIII., papež

sv. Maksimiljan Celjski,
mučenec

sv. Koloman, mučenec

1900

+ Alojz Semič in Tinka Božič (Zbilje)
za blagoslov v družini

sv. Kalist I., papež
in mučenec

1900

+ Danica Bogataj
+ Terezija Klemenčič
+ Danica Demšar, 30. dan
+ Viktor Frlic
+ Cilka in Jože Mlinar ter Burnikovi
+ Helena Jesenko, rojstni dan

sv. Terezija Avilska,
redovnica in cerkvena
učiteljica
sv. Marjeta Alacoque,
redovnica
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17.10.
NED

18.10.
PON
19.10.
TOR

700
830
1000
1900
700
1900

DOBRAČEVA

20.10.
SRE

1900

21.10.
ČET
22.10.
PET

1900

23.10.
SOB
24.10.
NED

800

1900

700
830
1000

25.10.
PON
26.10.
TOR

1900
700
1900

DOBRAČEVA

27.10.
SRE
28.10.
ČET
29.10.
PET
30.10.
SOB
31.10.
NED

1900
1900
1900
800
700
830
1000

LEDINCA

+ Franc Oblak
za župljane
+ Vladislav in Frančiška Filipič
+ Brckovi (Žirovski Vrh)
+ Marica Albreht
+ Marija Naglič (Nacetovi)
po namenu (A)
+ Janez Čelik, god in rojstni dan
+ Franc Kavčič, Terezija in Tonhovi
+ Marija Žakelj, 3. obl.
+ starši Stanonik (Selo)
v zahvalo za 20 let zakona
+ Franc in Ljudmila Okršlar
v zahvalo (F)
+ Janez Žakelj
+ družina Stanonik (Novovaška)
+ Roman Mlinar
+ duhovnik Ladislav in Vida Kovačič
+ Jurečevi
+ Polona in Ciril Bogataj
+ Marjan Peternel
+ Anton Peternel, obl.
+ Anton Beovič, god in rojstni dan
za župljane
+ Marica Albreht
+ Zdravka Demšar, 1. obl.
po namenu (V)
za zdravje duhovnikov
po namenu (A)
+ Marija Podobnik, 2. obl.
za duhovne poklice
po namenu (A)
v zahvalo za dobro letino in zdravo pamet
po namenu (A)
+ Pavel in Pavlina Mur
po namenu (A)
za blagoslov župnije
po namenu (A)
po namenu (A)
za župljane
Andrej in Marija Žakelj (Goropeke)
+ Alojzija Ravnikar
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29. NEDELJA MED
LETOM
sv. Ignacij Antiohijski
SV. LUKA, EVANGELIST
sv. Pavel od križa,
duhovnik
sv. Irena (Mira),
mučenka
sv. Uršula, devica in
mučenka
sv. Janez Pavel II., papež
sv. Janez Kapistran,
duhovnik
30. NEDELJA MED
LETOM – MISIJONSKA
NEDELJA
sv. Anton Marija Klaret,
škof

sv. Darinka, mučenka
sv. Lucijan in Marcijan,
mučenca
sv. Sabina, mučenka
SVETI SIMON IN JUDA
TADEJ, APOSTOLA
sv. Mihael Rua, redovnik
sv. Marcel, mučenec
31. NEDELJA MED
LETOM – ŽEGNANJSKA
NEDELJA
ŽEGNANJE NA LEDINCI

30 let žirovskih Radovednih orlov
Začelo se je leta 1991, ko je želja po skavtstvu v Žireh združila nekaj nadebudnih
deklet in fantov. 30 let kasneje, leta 2021,
je skavtski duh v naši župniji še kako živ.
V ljubezni do narave in Boga združuje
skoraj 80 mladih, ki svoj prosti čas z veseljem preživljamo v družbi skavtskih prijateljev. V vseh teh letih se je tako nabralo
neskončno spominov na srečanja, pohode, tabore in ostale skupne aktivnosti, ki
vsem udeleženim rišejo nasmehe na obraze – tudi takrat, ko skavtske rutke nimamo okrog vratu.

izročili 30 let skupnih dogodivščin in ga
prosili, naj nas spremlja še naprej.

Po maši smo ob fotografijah in pogovoru
obujali spomine, ki jih je v spodnji zapis
strnila naša dolgoletna voditeljica Marljiva lenivka.

“Ne glede na to, koliko časa je že minilo od
takrat, ko sem zadnjič nosila žirovsko rutko,
ne glede na to, da so moji mali skavtki sedaj že veliki skavti, se še vedno čutim kot del
te žirovske skavtske družine. Zato se vsakič
znova rada udeležim takih dogodkov, ker mi
ogrejejo srce in me spomnijo na vse lepe skavtske trenutke. Vsakič znova se potiho zahvalim Bogu za vse mlade, ki dajejo svoj čas
in energijo za to, da skavtstvo v naši župniji
še živi.”

Vseh teh dogodkov smo se letos z veseljem spomnili na skupnem poletnem taboru, s katerim smo zaključili in praznovali
teh čudovitih 30 let. Vsaka veja je del časa
na taboru preživela sama, zadnjih nekaj
dni pa smo vsi skupaj taborili v Ševljah
v Selški dolini. Spoznali smo zgodbo o
nastanku našega stega Radovednih orlov,
ustvarjali naše simbole, kuhali na ognju,
premagali pot preživetja in še marsikaj
drugega. Zadnji dan smo imeli slovesno
sveto mašo, pri kateri so se nam poleg
družin aktivnih skavtov pridružili tudi
nekateri bivši voditelji. Skupaj smo Bogu

Z novim skavtskim letom bomo žirovski
Radovedni orli začeli v soboto, 9. 10., ob
1500 pred župniščem v Žireh. Ob 1700
bomo imeli sveto mašo, h kateri ste povabljeni tudi starši, ob 18h pa še kratek
sestanek. Veselimo se že vseh starih in
novih skavtskih obrazov, vabljeni vsi otroci in mladi od 1. razreda dalje!
Voditelji
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