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

Odgovarja: Andrej Jemec, župnik.

Naklada: 500 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 

Dragi prijatelji!
Smo v času, ko Cerkev doživlja svojo sinodo in ko vsak 
dan molimo v ta namen prav v sinodalni molitvi: »Ko 
gremo skupaj večnemu življenju naproti«. Ta stavek mi 
je zelo všeč, ker poudarja,

da smo na poti,
da gremo skupaj, 
da gremo k Življenju.

K temu sodi tudi geslo našega misijona: BOG JE Z 
NAMI, ki bo potekal od 21. do 30. oktobra 2022. 
Misijon se je v resnici že začel. Začel se je s krstom 
vsakega od nas in naših prednikov. Prav krst nam daje 
zeleno luč, da smo vsi misijonarji, saj je Cerkev po svoji 
naravi MISIJONSKA. 
Vaše zavedanje in odgovornost le-tega sem opazila 
na praznik žalostne Matere Božje, ko se je zbrala cela 
misijonska ekipa, da bi se še enkrat zazrla v bogastvo 
programa, ki je pred nami. V njem je veliko gibanja in 
življenja. Je pot, ki jo bomo prehodili skupaj. Toda na 
tej poti bodo najpomembnejši trenutki, ko se bomo 
ustavili, pogledali svojo življenjsko pot, se srečali z 
drugimi in se usedli k Jezusovim nogam, da bi zaslišali 
Njegov glas: »Nisi sam!« To je cilj misijona! Naj se Božji 
blagoslov razlije na nas v takšnem obilju, kot se je razlil 
v radodarnosti dežja pred nekaj dnevi.

s. Grazyna Mech
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V septrembru so z zakramentom svetega krsta 
postali Božji otroci:
•	 Liam	Pustovrh,	Trg	svobode;
•	 Nika	Tomše,	Partizanska	cesta;
•	 Tilen	Palmin,	Partizanska	cesta;
•	 Aljoša	Žakelj,	Rakulk;
•	 Lukas	Kavčič,	Triglavska	ulica;
•	 David	Jereb,	Račeva.
Družinam iskreno čestitamo in želimo obilo Božjega 
blagoslova!

V septembru sta se od nas poslovila:
•	 Marta	Frelih,	roj.	Žakelj,	 

Župančičeva	ulica;
•	 Marjan	Tolar,	Triglavska.
Domačim izrekamo iskreno sožalje in naj 
bo Bog vaša tolažba!

Dogodki v oktobru
Vsako sredo ob 1800 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• vsak četrtek od 2030 do 2130 adoracija (tiho češčenje) Najsvetejšega v župnijski cerkvi;
• vsak petek ob 2000 srečanje mlajše mladinske skupine (1. in 2. letnik srednje šole);
• vsako soboto ob 2000 srečanje starejše mladinske skupine (od 3. letnika dalje, študenti  

in mladi v poklicih);
• v mesecu oktobru ne bo rednih srečanj zakonskih skupin; le-te ste povabljene na mnoge 

dogodke v okviru župnijskega misijona;
• 2. oktober – ob 900 v župnijski cerkvi zlati jubilej s. Ivanke Trček;
• 2. oktober – ob 1030 krstna nedelja v župnijski cerkvi;
• 2. oktober – ob 1100 v župnijski cerkvi predstavitev novega vodnika po stari in novi cerkvi  

sv. Martina (dr. Alojz Demšar);
• 2.oktober – ob 1700 srečanje SKVO;
• 3. oktober – ob 1930 v župnišču uredništvo Glasa sv. Martina;
• 6. oktober – NE BO SVETE MAŠE V DOMU STAREJŠIH, ker bo le-ta v okviru misijona,  

27. oktobra, ob 1000;
• 7. oktober – NI OBISKA STAREJŠIH IN BOLNIH PO DOMOVIH – bo v okviru misijona,  

28. oktobra;
• 9. oktober – ob 900 žegnanje na Dobračevi;
• 9. oktober – ob 900 začetek skavtskega leta na Dobračevi;
• 9. oktober – v župnišču ob 1930 redna seja ŽPS;
• 16. oktober – pri vseh mašah redni mesečni »ofer« za župnijsko cerkev;
• od 17. oktobra dalje so vse večerne svete maše ob 1800;
• 30. oktober – ob 700 žegnanje na Ledinici;
• 31. oktober – ob 1930 v župnišču uredništvo Glasa sv. Martina;
• 2. november – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
• 3. november – ob 1000 v domu starejših sveta maša;
• 3. november – v župnišču ob 1900 priprava staršev in botrov na krst;
• 4. november - NI OBISKA STAREJŠIH IN BOLNIH PO DOMOVIH – bo v okviru misijona,  

28. oktobra;
• 5. november – ob 1900 srečanje SKVO;
• 5. november – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ;
• 6. november – ob 1130 krstna nedelja.
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OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
V mesecu rožnega venca – oktobru – ste povabljeni k molitvi le-tega vsak dan pol 
ure predsveto mašo (tudi pred jutranjo). Ob petkih (do misijona) ob 1830 bodo 
rožni venec vodili naši birmanci.
Ob nedeljah (do misijona) bodo rožni venec za uspeh misijona vodile naslednje 
skupine:
• 2. oktober ob 1900 (veseli del): ČLANI ZAKONSKIH SKUPIN;
• 9. oktober ob 1900 (žalostni del): ČLANI MISIJONSKE IN SVETOPISEMSKE SKUPINE;
• 16. oktober ob 1900 (častitljivi del): ČLANI ŽPS.

MOLITEV Z ALI BREZ ROŽNEGA VENCA
Prišel je oktober, mesec rožnega venca in mo-
litve. Tokrat sem jaz prejela prošnjo, da na to 
temo napišem razmišljanje. Seveda so bile moje 
prve misli o tem: »O, ne! Kaj pa sploh lahko na-
pišem	na	to	temo?«	Rožni	venec	pri	meni	nikoli	
ni sodil med priljubljene oblike molitve. Molimo 
ga doma, za tri svete večere, ob drugih prilož-
nostih pa nikoli, saj to pri nas predstavlja velik 
projekt. Kar nekaj časa potrebujemo, da se zbere vsa družina, pa še takrat ne gre 
brez godrnjanja. Toda, saj je nekako razumljivo. Kateri otrok ali pa mladostnik z 
veseljem preživi eno uro ob ponavljanju vedno enih in istih besed? Ob domači 
molitvi rožnega venca se mi je pogosto zgodilo, da sem z mislimi povsem odtavala. 
Veliko lažje je namreč prazno ponavljati molitve in razmišljati o drugih, vsakdanjih 
stvareh, kot pa zbrano spremljati vsako izgovorjeno besedo. Vendar pa se mi zdi, da 
ima molitev rožnega venca tudi nek poseben čar. To je čas, ko se skupaj zbere vsa 
družina in se s svojo molitvijo pokloni Gospodu. Omogoča nam, da se poglobimo 
vase in se za trenutek umaknemo iz svojih hrupnih življenj, ob tem pa okrepimo 
odnos med seboj in Bogom. Sama namesto molitve rožnega venca raje izberem 
oseben pogovor z Njim, saj se mi zdi, da ob tem lažje ohranjam zbranost. Takšna 
molitev mi omogoča, da se umirim in delim vse, kar mi leži na duši. Pa naj bo to 
težak test v šoli ali pa težave med prijatelji. Vsak večer se v mislih rada sprehodim 
čez celoten dan. Zahvalim se za lepe trenutke in povem, ali me kaj teži, hkrati pa 
se priporočim za naslednji dan. Takšna molitev mi pomaga, da umirjeno zaključim 
večer. Okrepi zavedanje, da je Bog vedno ob meni in da sem del njegovega načrta, 
tudi če morda kdaj pozabim na to. 

Jerneja Trček

Možnost za sveto spoved je vsako nedeljo med 630 in 650 in vsak 1. petek  
pol ure pred sveto mašo.
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PRAZNIK VSEH SVETNIKOV IN VERNIH RAJNIH
1. novembra praznujemo slovesni in za-
povedani 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 900 v župnijski cerkvi ter 
ob 1400	na	Dobračevi.	Po	popoldanski	sve-
ti 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.

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 800 ali ob1800 na Dob-
račevi. Po obeh svetih mašah bodo še molitve za 
rajne na pokopališču.
Cerkev pa v prvih dneh novembra naklanja tudi po-
polni odpustek za naše rajne, če smo bili pri sveti 
spovedi, če smo prejeli obhajilo in molili po namenu 
svetega očeta Vero in Očenaš.

NEDELJA ZAKONSKIH JUBILANTOV
Na zahvalno nedeljo, 6. novembra, pri sveti maši ob 900 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 naš misijonar,  
br.	Luka	Modic.
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 skupaj vstopili v našo cerkev. Po končani 
slovesnosti bo še skupno fotografiranje ter družab-
no srečanje v župnišču.
Vse pridne gospodinje prosimo, da sladke dobro-
te prinesete v župnišče v soboto, 5. novembra, med 
1900 in 2000. Že vnaprej Bog povrni!
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3.10.
PON

1900 + Pavel in Ivana Jelovčan
+ Kosmačevi in Podobnikovi

sv. Frančišek Borgia, 
redovnik

4.10.
TOR

700 + Franc Oblak (Triglavska 9), god
za srečno zadnjo uro

sv. Frančišek Asiški, 
redovni ustanovitelj

5.10.
SRE

1900 + Mlinar in Oblak
za uspeh misijona

sv. Marija Favstina 
Kowalska, redovnica

6.10.
ČET

1900 DOBR. + Jože Jemec, obl.
+ p. Pavel Košir, obl.

sv. Bruno, ustanovitelj 
kartuzijanov

7.10.
PET

1900 + Brežnikarjevi; + Ivanka Robida in vsi Rotarjevi Rožnovenska Mati Božja

8.10.
SOB

800 + Marjan Praprotnik, obl.
+ Franc Trček, obl.

sv. Benedikta, devica  
in mučenka

9.10.
NED

700 + Martin Frelih ml., roj. dan
+ starši Rozalija in Karel Vidmar (Osojnica)
+ starši in brata Stanko in Ivan Leskovec (Zavratec)

28. NEDELJA MED 
LETOM
ŽEGNANJE NA 
DOBRAČEVI IN 
ZAČETEK SKAVTSKEGA 
LETA

900 DOBR. + Frančiška, Vilijem in Anton Kopač ter Milan Filipič
+ Anica Mlakar, obl.; za župljane

10.10.
PON

1900 + Anton in Ivan Gantar (Žirovski Vrh 22)
+ Franc in Frančiška Pivk (Žirovski Vrh)

sv. Danilo, škof

11.10.
TOR

700 za nove duhovne poklice; v zahvalo (MS) sv. Janez XXIII., papež

12.10.
SRE

1900 + Marjan Peternel
+ mama Terezija in brat Maks Šubic

sv. Maksimilijan Celjski, 
mučenec

13.10.
ČET

1900 DOBR. + Pavel Žakelj; + Marjan Naglič, obl. sv. Koloman, mučenec

14.10.
PET

1900 + Martinovi; + Terezija Klemenčič, god
+ Emil in Marjan Govekar

sv. Kalist I., papež  
in mučenec

15.10.
SOB

800 + Ljudmila Okršlar; v zahvalo sv. Terezija Velika 
(Avilska), devica in 
cerkvena učiteljica

16.10.
NED

700 + Minka in starši Poljanšek
+ p. Pavel Košir in Lomičarjevi
+ Jože in Leopolda Gantar

29. NEDELJA MED 
LETOM

900 + Anton in Frančiška Trček
+ Cecilija Mahnič, roj. dan; za župljane

17.10.
PON

1800 za srečo in zdravje v družini; po namenu (F) sv. Ignacij Antiohijski,  
škof in mučenec

Mašni nameni
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18.10.
TOR

700 + starši Bekš in Konjedic sv. Luka, evangelist

19.10.
SRE

1800 + Ana Gladek; + Lukančič (Medvedje Brdo)
+ Vergilija in Tatjana Zemljarič, Viktor Grošelj, Marija, 
Franc st. in ml. Kavčič ter za zdravje

sv. Pavel od Križa, 
duhovnik

20.10.
ČET

1800 DOBR. + Filip Kavčič, obl.
+ Anton Oblak (Dobračevska 67), roj. dan
+ Martinovi; + Marija Žakelj, 4. obl.

sv. Irena, mučenka

21.10.
PET

1800 + Snopkovi (Žirovski Vrh)
+ starši Stanonik (Novovaška)
v zahvalo Bogu za vse milosti
+ Marjan Tolar, 30. dan

sv. Uršula, devica  
in mučenka
ŽUPNIJSKI MISIJON

22.10.
SOB

800 + Zdravka Demšar, obl. sv. Janez Pavel II., papež 
ŽUPNIJSKI MISIJON1800 + Janez Čelik, god in roj. dan

+ Janez Žakelj

23.10.
NED

700 + Anton Peternel, obl.
+ Štefan Mlakar in starši, obl.
   pokojni Žirovskarji; + starši Stanonik (Selo)

30. NEDELJA MED  
LETOM – MISIJONSKA 
NEDELJA
ŽUPNIJSKI MISIJON900 + Marica Trček; + Marjan Peternel

+ Franc in Sonja Seljak, obl.; + Andreja Grošelj

24.10.
PON

800 za nove duhovne poklice sv. Anton Marija 
Claret, škof in redovni 
ustanovitelj
ŽUPNIJSKI MISIJON

1800 + Polda in Lojze Seljak, obl.
+ Anton Beovič, god in roj. dan

25.10.
TOR

800 po namenu (A) sv. Krišpin in Krišpinijan, 
mučenca 
ŽUPNIJSKI MISIJON

1800 DOBR. + Mimi Podobnik, obl.; + Marija Rupnik
+ Franc Kavčič ter starši Kavčič in Rant

26.10.
SRE

800 za srečno zadnjo uro sv. Lucijan in Marcijan, 
mučenca
ŽUPNIJSKI MISIJON

1800 + Stričkovi; za zdravo pamet in srečno zadnjo uro

27.10.
ČET

800 za župljane sv. Sabina Avilska, 
mučenka
ŽUPNIJSKI MISIJON

1800 + starši Jereb in Rupnik; + Žagar (Žaga 57)
+ Ana Kavčič

28.10.
PET

800 po namenu (A) sv. Simon in Juda Tadej, 
apostola 
ŽUPNIJSKI MISIJON

1800 + p. Simon Rupnik; + Pavle in Pavlina Mur
+ Marta in Anton Debeljak

29.10.
SOB

800 + Branko Malavašič in Anton Peternel sv. Klara Luce Badano, 
laikinja
ŽUPNIJSKI MISIJON

1800 Mariji v zahvalo za 50 let; v zahvalo za 50 let
v zahvalo in priprošnjo Mariji



7

30.10.
NED

700 
LEDINICA

+ p. Pavel Košir
pokojni žirovski ključarji in mežnarji

31. NEDELJA MED  
LETOM – ŽEGNANJSKA 
NEDELJA
ŽUPNIJSKI MISIJON

1000 + Ana Gantar (Selo 4); za župljane
v čast Svetemu Duhu za blagoslov v družini

31.10.
PON

800 + Matic Šmid sv. Volbenk, škof
dan reformacije

1.11.
TOR

700 + Marica Albreht, obl.; + Filip in Kržetovi VSI SVETI

900 v spomin na družino Trček; za župljane

1400 DOBR. + Franc Eržen; + Filip Košir, obl.
+ Anita Burke in Jože Žakelj

2.11.
SRE

800 DOBR. za duše v vicah
+ starši Oblak (Dobračevska 67)

SPOMIN VSEH  
VERNIH RAJNIH

1800 DOBR. + Albin in Zorislava Mlakar

3.11.
ČET

1800 DOBR. + Ivanka in Ivan Seljak
+ Marija Justin, obl.

sv. Viktorin Ptujski,  
škof in mučenec

4.11.
PET

1800 + Albin in Zorislava Mlakar, obl.
+ Mario Čibej, obl.

sv. Karel Boromejski, 
škof

5.11.
SOB

800 + Rajko in vsi Vehar (Brekovice); za zdravje sv. Zaharija in Elizabeta, 
starša Janeza Krstnika

6.11.
NED

700 + Pavel in starši Tropenaver; za zdravje 32. NEDELJA MED  
LETOM –  
ZAHVALNA NEDELJA, 
SLOVESNOST 
ZAKONSKIH 
JUBILANTOV

900 + starši in sinovi Strlič 
+ Andreja Grošelj (sosedje); za župljane

ZAČETEK NOVEGA SKAVTSKEGA LETA IN SPOMIN NA POLETJE
Ob koncu poletja se žirovski skavti z veseljem spominjamo vseh tabornih ognjev, 
prehojenih kilometrov, novih prijateljev in vsega, kar smo doživeli na letošnjih po-
letnih taborih. Volčiči (1.–5. razred OŠ) so nekaj dni preživeli na Sveti Katarini, 
kjer so se skozi igre in izzive učili sodelovati, spoznali pa so tudi nove skavtske 
veščine, kot so kurjenje ognja, nabiranje travniških rastlin in vozlanje vozlov. Četa 
(od 6. razreda OŠ do1. letnika SŠ) je letos taborila s kar 600 skavti s cele Gorenjske! 
Tabor Kvajdej je potekal na velikem travniku v okolici Naklega, skavti pa so imeli 
priložnost spoznati mnogo skavtskih sovrstnikov in sodelovati v najrazličnejših ak-
tivnostih v naravi. Klanovci in klanovke (od 2. letnika SŠ do 21 let) pa so se podali 
na	pešpot	od	Logatca	do	Kopra	in	občudovali	naravne	lepote,	hkrati	pa	navezovali	
stike z domačini, ki so jim vedno prijazno natočili vodo in svetovali za pot. 
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NAŠ ŽUPNIJSKI MISIJON
Dragi prijatelji!
Lepo	povabljeni,	da	se	družimo	z	Gospodom	in	med	seboj	med	21. do 30. oktobrom, 
ko bo po 10 letih v naši župniji zopet potekal misijon. Misijon nas bo k številnim 
dogodkom in srečanjem vabil z geslom »BOG JE Z MAMI, NISMO SAMI!« 
Župnijski misijon bodo vodili naslednji misijonarji: kapucina, br. Jožko Smukavec 
in	br.	Luka	Modic,	ter	sestra	frančiškanka	Marijina	misijonarka,	s.	Grazyna	Mech.	
Zato vas vabim, da v teh dneh pomnožimo molitev za uspeh misijona. 
Vsa gospodinjstva naše župnije bodo v teh dneh po pošti prejela zgibanko z na-
tančnim razporedom misijonskih dogodkov. Ti bodo namenjeni prav vsem ljudem: 
mladim, srednji generaciji, starejšim, samskim, poročenim … Zato si že vnaprej 
rezervirajmo čas za srečanja, ki nas zanimajo in ki nam bodo prinesla duhovni polet 
v naše življenje. Tudi če smo negotovi, vsaj iz radovednosti pridimo na srečanja. 
Dobrodošli	prav	vsi!
V pripravi na župnijski misijon pa se bosta v oktobru zgodili še dve srečanji:

V začetku oktobra pa navdušeno pričakujemo začetek novega skavtskega leta in 
se	sprašujemo,	kaj	zanimivega	bomo	počeli	 in	doživeli	 letos.	Leto	bomo	začeli	v 
nedeljo, 9. 10., ob 900s sveto mašo na Dobračevi, nato bo sledil program in kosilo, 
končali pa bomo ob 1430 v župnišču s kratkim sestankom za starše.	Lepo	vabljeni	
in dobrodošli ste prav vsi, ki imate radi druženje s prijatelji v naravi in ste stari od 6 
do 21 let, da se nam pridružite in skupaj z nami začnete svojo skavtsko pot. 

žirovski skavti

 MOŠKI VEČER, 8. oktobra ob 2000 v gasilskem domu na 
Dobračevi. Z nami bo zanimiv gost, Aleš Čerin.  
Dobrodošle	vse	generacije	mož!

 ŽENSKI VEČER, 15. oktobra ob 2000 v gasilskem domu na 
Dobračevi. Z nami bo zanimiva gostja, Vilma Siter.  
Vse predstavnice nežnejšega spola lepo povabljene!

Potrudimo se, da bo misijon vsakemu od nas prinesel mnogo darov, saj se zaveda-
mo, da potrebujemo zanesljivega Sopotnika na naši življenjski poti. Vsi ljudje dobre 
volje, prisrčno dobrodošli!

vaš župnik Andrej in skupina za pripravo misijona
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NAŠA ODGOVORNOST ZA SKUPNO DOBRO
Ko vzamem v roke knjigo vseh knjig – Sveto pismo, me vedno znova preseneti, da 
je Jezus popolnoma odmrl sebi, da bi oznanjal Božje kraljestvo. Kako drugače, kot 
je življenje, ki ga živimo mi danes. Običajno se v današnjem svetu odločamo le za 
tisto, kar nam bo prineslo neko materialno korist, slavo ali pa vsaj javno pohvalo. 
Smo v dobi JAZ – moje želje, moji interesi, moj počitek, moj čas. V vsakdanu nam 
je v povprečju malo mar za bližnjega, kaj šele za Jezusa v bližnjem.
Kultura	egoizma	je	popolno	delo	zla.	Le-to	nas	nagovarja	k	aktivnemu	sodelovanju	
le, dokler imamo od tega korist. Kakor hitro bi neko delo za skupno dobro od nas 
zahtevalo zastonjsko darovanje, kritje določenih stroškov ali pa da se izpostavimo 
za določene vrednote, nas ni več zraven. »Veš, nimam časa.« 
Vsaka skupnost, pa naj bo to osnovna skupnost v družbi – družina, ali pa župnij-
ska, krajevna, občinska …, je živa toliko, kolikor je živ vsak njen član. Pa pri tem ni 
mišljen zgolj aktivizem in da nekaj skupaj naredimo. Zelo aktivni smo lahko tudi z 
molitveno podporo. Namesto da župnika kritiziramo, lahko za njega molimo in mu 
pomagamo po svojih najboljših močeh.
Jezus pa je šel iz kraja v kraj in pridružile so se mu množice, ga poslušale in mu 
sledile.	Prva	Cerkev	je	bila	živa	in	je	zaradi	odnosov,	ki	so	temeljili	na	Ljubezni,	tudi	
preživela vsa preganjanja do današnjega dne. 
Vem	in	verjamem,	da	 je	 lažje	biti	»kavč«	kristjan.	Delo	za	skupno	dobro	pa	daje	
zadovoljstvo in občutek živosti, čutenja s krajem in ljudmi, s katerimi živim. 
V današnjem času je res veliko priložnosti za aktivno sodelovanje in za dobra dela. 
Kolikokrat smo povabljeni, da bi sodelovali pri kaki stvari ali dali konkreten prispe-
vek, da bi posvetili svoj čas za to, v kar verjamemo. Pogosto pa se zgodi, da se na 
povabilo niti ne odzovemo. Opogumimo se in si vzemimo čas in se pridružimo! 
Izkoristimo priložnost za dobro delo v dobro naše skupnosti.

Janez Žakelj
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PRED MNOGO LETI SE JE V ŽIREH ZGODILO NEKAJ LEPEGA …
25 let je že minilo od takrat, ko se je v Žireh za mnogo ljudi pisala ena najlepših 
zgodb. Njena vsebina je bila že takrat bogata, polna junakov z velikimi srci, odprtih 
rok in polnih dobrote, ljubezni in zaupanja. Zaupanja v Boga ter drug v drugega. 
Pisalo se je takole:

Takrat začeta zgodba o Vrtcu pri Sv. Ani – Žiri se piše že 25 let. Verjamem, da 
ima knjiga še veliko nepopisanih listov, saj se zgodba še ni zaključila. Z vsakim 
trenutkom je njena vsebina bogatejša z novimi prijatelji, sodelavci, otroki, starši, 
izkušnjami, znanji, nepozabnimi doživetji …
Za vse to smo v Vrtcu pri Sv. Ani – Žiri vsak trenutek hvaležni vsem ljudem dobre 
volje, ki z nami sodelujete, nam zaupate in nas podpirate. Hvaležni smo Bogu in 
naši zavetnici sveti Ani, ki nas ves čas potrpežljivo spremljata, vodita in varujeta.

vzgojiteljica Mojca Jereb
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IZBRALI SMO VIHAR
V soboto, 17. 9. 2022, smo se mladi iz Žirov odpravili na Stično mladih. Ob 7.30 
smo se zbrali pred župniščem. Na poti tja smo pobrali še Poljance in Škofjeločane. 
Ko smo prispeli, je zelo deževalo, tako da smo se z dežniki odpravili do stiškega sa-
mostana, kjer smo dobili zapestnice za vstop. Začetni program se je medtem že za-
čel in ko smo prišli pred oder, je predsednik države Borut Pahor že zaključil govor. 
Kasneje smo izvedeli, da je končal z besedami, ki si jih velja zapomniti: Na koncu 
vedno	zmaga	dobro;	če	ni	dobro,	še	ni	konec.	Sledila	je	sv.	maša,	nato	pa	kosilo.	Naj-
prej smo si ogledali stojnice, kjer so različne organizacije predstavile svoje delo, npr. 
stojnico	Mavrice,	NSi,	SDM,	Karitas,	Oratorija,	stojnico	salezijancev	in	še	mnoge	
druge.	Določene	stvari	na	stojnicah	smo	lahko	kupili,	druge	so	bile	brezplačne	ali	pa	
si moral v zameno zanje opraviti kviz. Nekateri Žirovci smo se udeležili delavnice 
LGBTIQ,	ki	jo	je	vodil	duhovnik	dr.	Gabriel	Kavčič.	Ta	tema	je	kar	aktualna,	tudi	
udeležba na delavnici je bila zelo velika. 
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Zunaj je bilo na voljo še več delavnic in predstavitev, npr. predstavitev policijskega 
konja ali pa vojaška delavnica, kjer so delali reklamo za različne vojaške tabore, 
za prostovoljna služenja, vojaški poklic ter oglas za vojaško štipendijo. Pri vojakih 
smo lahko videli robota, ki lahko razstreli sumljive pošiljke z neverjetno močnim 
vodnim topom. Ogledali smo si tudi protibombno opremo, ki skupaj s čelado tehta 
kar	42	kg.	Lahko	smo	streljali	z	airsoft	puško.	Če	si	dobro	zadel,	si	dobil	vojaško	
čepico, zvezek, prvo pomoč ali mini nahrbtnik. Sicer pa smo v družbi Slovenske 
vojske imeli možnost pomisliti, kako je biti v službi domovine. Organizatorji Stična 
mladih pa so se v svoji službi odlično izkazali. Tisti, ki smo se udeležili prvič, smo 
bili nad programom pozitivno presenečeni (tudi priložene fotografije delimo s pri-
volitvijo	organizatorja).	Razpoloženje	vseh	je	bilo	veselo,	ob	čemer	se	potrjuje	eden	
od	sloganov:	KO	IMAMO	SKUPEN	CILJ,	VSAK	POSTANE	NAJMOČNEJŠI	
ČLEN.	Po	popoldanski	malici,	kjer	smo	vsi	dobili	sirov	burek	–	sirnico	in	jogurt,	je	
bil še dvourni koncert, s katerim so organizatorji poskrbeli, da smo se na pot domov 
ob pol desetih zvečer odpravili še polni energije in v prepričanju, da prihodnje leto 
ponovno izberemo Stično mladih.

Mija in Nejc


