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PRIPROŠNJA ZA MILOST PRI UČENJU 
 

Vsak začetek je težak. Treba je prebiti led in potem gre. Polni pričakovanja, upanja in 
vere začenjamo novo šolsko in veroučno leto. Čakajo nas novi izzivi, novo znanje, trud … 
Pred nami je neznana pot, po kateri nas bodo vodili kateheti, učitelji, starši – skratka, 
vodniki življenja. Vrednote, ki jih bomo sprejeli, nas bodo spremljale pri odločanju na 
različnih področjih.  

Da bi prejeli čim več, ne samo faktografskega, ampak tudi duhovnega znanja, se 
priporočajmo našim zvestim zavetnikom. To so bl. A. M. Slomšek, sv. Don Bosko in sv. 
Dominik Savio. Vsi ti so imeli močan vzgojni in duhovni vpliv na mladino in jo tako 
vzgajali s svojim zgledom. Vsem je bila blizu družabnost, veselje, nesebičnost, resnica. Živeli 
so v 19. stoletju, a so aktualni še danes s svojo neposrednostjo in ljubeznijo do mladih.  

Posebej blizu nam je ravno Slomšek, tudi sam izreden pedagoški delavec, duhovnik, 
narodni buditelj in Prešernov sodobnik. Imel je živo zavest narodne pripadnosti, spodbujal 
je branje slovenske besede ter gojil cerkveno in družabno petje. 

Vse te vrednote sprejmimo čim bolj odprto v svoje srce, jih skušajmo živeti ali se jim vsaj 
približati. Bodimo veseli, da smo ustvarjeni z nekim globljim namenom, kajti vsak od nas 
ima nekaj lepega in vrednega v sebi. Če ne drugi, Bog nas vidi. Cenimo in verujmo v to edino 
vredno bogastvo.           Breda Dolenc 



ČE V SRCU NI LJUBEZNI 
 
Vzameš v roke časopis in vsak teden znova te na naslovnici čaka novica o 

ponovnem napadu takih in drugačnih skrajnežev. Novinarji znajo že tako grozni 
novici še kaj dodati, da se časopis bolje prodaja. Najbolj prodajana je namreč 
novica, nad katero se bralci močno zgražajo ali naslajajo.  

Nekaj malega sem hodila po svetu in povsod sem naletela na dobre ljudi. Bili so 
različnih ras, različnih kultur in različnih ver. Do vseh sem se potrudila biti spoštljiva 
in vljudna in vedno sem to prejela tudi od njih. Nekako verjamem, da je v človeku 
tako dobro kot slabo, in verjamem, da z dobrim pristopom do sočloveka v njem 
poiščeš tisto dobro stran. Mogoče sem naivna, mogoče sem res do sedaj imela v 
vseh teh srečanjih samo srečo, a resnično ne želim spremeniti vere v dobroto.  

Če pogledam v zgodovino, vedno znova obstajajo posamezniki, ki v svojih srcih 
ne nosijo skoraj nič dobrega in na veliko žalost vedno znova znajo za seboj 
potegniti ljudi. Ljudje so lahko vodljivi. Predstaviti jim moraš neke sanje dovolj 
prepričljivo, dodati malo strahu, jih prepričati o večvrednosti in hkrati o ogroženosti 
in jim vedno znova govoriti, kako so lahko srečni in ponosni, da so izbrani. Ljudje 
namreč vedno znova želimo »pripadati« nekomu, nečemu. Trenutno so teroristični 
napadi izvršeni v imenu vere. Pa so res to, za kar se izdajajo?  Zakaj potem 
musliman ubija muslimana?  

Bila sem v Dachau, to taborišče je Hitler postavil za drugače misleče Nemce in 
Avstrijce, šele pozneje je tja zapiral »nečiste narode«. Torej ni hotel čiste arijske 
rase. 

Mar ni tudi v trenutnih bojih muslimanskih skrajnežev podobno?  Zopet gre za 
prastari boj med brati, kdo bo prvi, kdo bo na vrhu, kdo bo vodja. Boj, ki se bije 
vedno znova, vse od Kajna in Abela.  

Kot otrok, predvsem v času odraščanja, sem bila včasih zelo zagrenjena in jezna 
in takrat sem prav poiskala stvari, s katerimi sem močneje ranila osebe okoli sebe. 
Imela sem srečo, da sem bila obdana z ljudmi, ki so me ljubili. V naši veliki družini 
ni bilo materialnega izobilja, a ljubezni je bilo vedno v izobilju in ta mi je pomagala 
premagovati jezo. 

Ko berem te strašne novice v časopisu, premišljujem, koliko strahu, jeze in 
maščevalnosti je v srcih izvajalcev terorističnih napadov. Vsega hudega mora biti 
ogromno, saj vedno poiščejo mesta, kjer so njihova grozna dejanja še bolj grozna. 
Udarijo tam, kjer vedo, da bo dejanje povzročilo močna zgražanja in, če bodo res 
uspeli, še jezo, željo po maščevanju ter predvsem strah. Z drugimi besedami: 
poskušajo doseči, da bi mi vsi čutili in delali kot oni. 

Kako pravi Kristus: »Jaz pa vam pravim: 'Ne upirajte se hudobnežu, ampak če 
te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo.'«  

Kako je Kristus velikokrat človeški naravi nerazumljiv. Pa vendar, ko bi ga 
poslušali in ubogali, kako lep svet bi lahko imeli. 

Kaj lahko naredimo mi, saj smo samo droben prah. Lahko ostanemo dobri, 
lahko ohranimo ljubezen in spoštovanje do sočloveka. Leto usmiljenja je. 

 
Hermina Cankar 



STIGMA – ZAZNAMOVANJE – RANJENJE … 
 
Ko slišimo zgoraj omenjeno besedo, najprej pomislimo na Jezusa, pribitega 

na križ. Mesta, kjer je bilo Jezusovo telo pribito na križ in ranjeno s sulico, 
imenujemo stigme. 

Kasneje so imeli sledi teh ran tudi nekateri svetniki. Izmed svetnikov s takimi 
ranami sta najbolj znana sveti Frančišek Asiški in sv. pater Pij iz Pietrelcine. O 
patru Piju smo letos poslušali v šmarničnem branju. Pater Pij ni razkazoval svojih 
ran, ampak jih je poskušal čim bolj skrivati. Ko se je razvedelo, da ima pater Pij 
sledi Jezusovih ran, so ljudje prihajali v Pietrelcino, da bi videli tega redovnika. 
Ob obisku so v svoji notranjosti čutili posebno razpoloženje. Mnogi so se želeli pri 
njem spovedati. Pater je imel to karizmo, da je vedel, če se je spovedanec 
iskreno spovedal. Če spovedanec ni bil iskren, mu ni dal odveze. Naročil mu je, 
naj se vrne, ko bo vse premislil in bo pripravljen iskreno vse povedati. 

Besedo stigmatiziranost pa včasih uporabljamo tudi v vsakdanjem življenju. 
Ameriški sociolog jo je opredelil kot »nezaželeno drugačnost«. Temu bi lahko 
rekli tudi ranjenost, ki pa je lahko telesna ali duševna. Duševno ranjenost  lahko 
ljudje storimo drug drugemu. Povzročimo jo lahko z besedami ali dejanji. 
Nekateri imajo pravo žilico za povzročanje take ranjenosti. Drugi pa povzročajo 
tako ranjenost nehote. In kje se to lahko dogaja? Dogaja se lahko v različnih 
okoljih. To je mogoče v družinskem okolju med različnimi generacijami. To se 
lahko dogaja med zakoncema, med starši in otroki v različnih življenjskih 
obdobjih, med taščami in snahami, med tasti in zeti in podobno. Drugo okolje je 
delovno mesto, delovni kolektiv ali kjer koli v medsebojnih človeških odnosih. 
Tisti, ki nehote rani drugega, se bo hitro opravičil in na tak način skušal ozdraviti 
ranjenost. Pogoj za to pa je, da je opravičilo od nasprotne stranke sprejeto. To 
je uresničljivo tam, kjer vlada spoštovanje. Če 
drugega spoštujemo, smemo reči, da ga imamo radi.  

Po Jezusovem naročilu je treba drugemu 
neprestano odpuščati.  

Za tistega, ki pa namerno enkrat ali večkrat rani 
drugega, pravimo, da ima strup v srcu. Od tega 
strupa se noče ločiti, ker brez njega ne more živeti. 
V sebi vidi, da vse prav dela. On je največji revež in pričakuje, da ga drugi 
sprejemajo in pomilujejo. S tem pokaže, da je poln samega sebe. Tak človek se 
ni pripravljen opravičiti in kasneje spremeniti svoje besede in dejanja. Psihologi 
poudarjajo, da se v življenju človeka v odrasli dobi oglašajo besede in dejanja, ki 
jih je bil deležen v otroški dobi. Vsak naj pomisli, če je to mogoče.  

 
Za konec pa še to: »Če veš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti svoj dar pri 

oltarju. Pojdi in se spravi s svojim bratom. Potem pridi in daruj svoj dar.«                
  

Jakob Kralj, dhp 



POLETJE Z BOGOM 
 
V božjem vrtu rastemo različni ljudje. Eni počitnice prelenarijo, drugi vse dni letajo 

naokrog, tretji si želijo le miru, četrtim se zdi dan brez družbe izgubljen, peti niti pod 
razno ne prestopijo cerkvenega praga, nekateri pa komaj čakajo na duhovne vaje in 
romanja. Kaj jih tja vleče in kako se tisto, kar tam doživijo, pozna v njihovem 
življenju? To smo vprašali nekatere žirovske župljane. 

 
ROMANJE JE ZNAMENJE ŽIVLJENJA 

 

Letošnji cilj šmarničnih romarjev je bila Marija Bistrica, največja Hrvaška Marijina 
božja pot.  

Po župnikovem blagoslovu v žirovski cerkvi smo krenili čez polhograjske hribe v 
Ljubljano in naprej v obratni smeri Jakobove poti po Dolenjski. Pripekalo je sonce, pa 
tudi dež nas je namočil, ko mi je skušnjavec zašepetal: »Ali ti je bilo tega treba?« Pa 
sem zaslišala za seboj Matevža: »Krasno se imam!« in vrnila se mi je dobra volja. K 
temu so pripomogli tudi dobri ljudje, ki smo jih srečevali na poti: Marjanov prijatelj 
je poskrbel, da so nam sestre v Ljubljani pripravile »bio« večerjo, Smoličevi z 
Vrhtrebnja so poskrbeli, da smo si posušili mokra oblačila, neznanec nas je povabil v 
zidanico, gospod Jože Miklavčič, bivši loški župnik, ki sedaj svoje poslanstvo opravlja 
v Kostanjevici, je rekel, da bi bil smrtni greh, če ga ne bi obiskali, bivši soromar Anton 
nam je poslal domačina s flaškonom in naš rojak gospod Janez Žakelj nas je gostil v 
Cerkljah. Tudi Zagorci na drugi strani državne meje so nas prijazno sprejeli. V Luki, 
kjer so praznovali državni praznik, nas je pogostil sam župan, župnik pa nam je 
razkazal njihovo, za ta kraj, mogočno cerkev. Dejanja dobrote in obiski krajev, kot so 
Pleterje in dolenjski Lurd, 
človeka ne morejo pustiti 
ravnodušnega.  

In zakaj romam? Po 
napornih tednih, mesecih dela 
se prileže dopust. Potrebujem 
ga za telo in predvsem za 
dušo. Mnogo let sem hodila 
na duhovne vaje, a ko sem 
spoznala svojega moža, sem 
spoznala tudi romanja, ki so 
me bolj pritegnila. Zame je 
romanje znamenje življenja, 
kajti življenje je pot.  

Ko hodim, romam, imam 
mnogo časa za odnos z Gospodom. Hvaležna sem mu za zdravje, da sploh lahko 
grem, da občudujem njegovo stvarstvo, da srečam toliko dobrih ljudi, hvaležna sem 
mu za soromarje, ki me opogumljajo, prenašajo. Darujem mu boleče rame in ožuljene 
noge. Prijeten spomin na prehojeno pot pa mi daje moč, da lahko še naprej v težavah 
vsakdanjika slavim Gospoda.         Martina Lavrinec Temelj 



DOMOV SE VRAČAM SREČNA IN POLNA ENERGIJE 
 

Vsako leto kakšen teden počitnic preživim kot animatorka na tednih duhovnosti 
za otroke v Ednu, Kanjem Dolu. Za to se moram odpovedati tednu časa, ki bi ga lahko 
preživela po lastni volji v kakšni viseči mreži ali pa pri drugem prijetnem opravilu. Ni 
vedno lahko, vendar se čas, ki ga namenim prostovoljstvu, vedno obrestuje. Pridobim 
si nove prijatelje, s služenjem in slavljenjem pa obnovim prijateljstvo z Bogom. To, 
da me animatorstvo zbližuje z Njim, je glavni razlog, da se s tednov vračam srečna 
in polna energije. 

V Ednu spoznavamo življenja svetnika in se trudimo živeti po njegovem zgledu. 
Vsak dan je v katehezi odlomek iz življenja svetnika povezan z odlomkom iz 
evangelija. Letos smo govorili o sv. Mirjam iz Abelina, ki je že kot otrok podarila srce 
Jezusu. Pod geslom »Če mi podariš srce, bom vedno s teboj« smo drug drugega 
spodbujali, da bi vse skrbi, želje, veselje, grehe in dobra dela izročili Jezusu. 

Dejavnosti v tednu so razporejene tako, da približno tretjino časa porabimo za 
slavljenje Boga (molitev, petje, zakramenti, obredi ...), tretjino za spoznavanje vere 
(Sveto pismo, pogovori, delavnice ...) in tretjino za skupno življenje (dobra dela, igre, 
sprehodi, opravljanje svojih dolžnosti ...).  

Učimo se odpreti oči za to, kaj drugi potrebuje in z veseljem sami od sebe to tudi 
narediti.  
V torek gremo k sveti spovedi, ob sredah poromamo k Sv. Duhu, v četrtek pa otroci 
sami sestavijo križev pot, ki ga potem skupaj zmolimo. Eden lepših dogodkov je 
celonočno čaščenje Najsvetejšega. Vsak ima možnost, da ponoči preživi pol ure v 
tišini in pogovoru z Jezusom. Zelo lepo je videti, s kakšnim navdušenjem otroci čakajo 
to srečanje.  

Meni teden v Kanjem Dolu zagotovo koristi. Prav hitro se mi zgodi, da o Bogu 
samo še razmišljam, manjkajo pa mi konkretna dejanja. Tam sem spoznala, da so 
majhna dobra dela več kot pobožne besede in da je preprosta in iskrena molitev lepša 
od učene.                   Neža Šivec 

 
DUHOVNA HRANA 

 

Večina odraslih ljudi ima skoraj vedno možnost, da o svojih dejanjih odloča sama 
in stopa po neki približno začrtani poti. Na poti zemeljskega življenja se srečujemo z 
vzponi in padci. Ko se ozremo nazaj, smo lahko zadovoljni ali pa tudi ne.   

Tistih nekaj osnovnih potreb za preživetje telesa lahko zelo hitro zadovoljimo, 
težave nastanejo, ko si želimo še neskončen seznam ostalih stvari, ki niso nujne za 
dostojno življenje. Vendar vemo, da ljudje nismo samo iz mesa, zato moramo 
poskrbeti tudi za našo duhovno rast in poglobitev, razmišljanje, molitev. Res je, da si 
duhovno hrano redkeje privoščimo in zaželimo, ker zanjo ni pretirane reklame. 

Katehistinje smo čutile, da smo poklicane tudi na trening krepitve duha. V času 
počitnic je izbira duhovnih poglobitev kar velika in raznolika. Vsak lahko najde nekaj 
zase, le odločiti se mora. Me smo izbrale Olimje in Bogu sem hvaležna, da sem se 
tudi sama odločila tako preživeti duhovno bogat vikend. Božjo besedo nam je podajal 
pater Ernest Benko na preprost in duhovno globok način, prežet s primeri, prilikami 
in osebnimi izpovedmi. Poudaril je, da je vse zelo enostavno, da je resnica vedno 



majhna in preprosta, le zaupati moramo v Gospoda. Ko smo veseli, srečni in nam vse 
dobro uspeva, se obrnimo na Gospoda z zahvalo. Vsak dan se mu izročamo med 
vsakodnevnimi obveznostmi in poskušamo Nanj prelagati naša bremena, ki nas v 
teku dneva še čakajo. Ne moremo se na Boga obračati samo v težavah in ko smo že 
čisto na dnu. Ne moremo ga mi voditi, vedno je bil in bo nad nami. Lahko ga prosimo 
na primeren način, brez hinavščine ter se mu potem zahvalimo za uslišane prošnje. 
Glavni vir duhovne hrane dobimo v molitvi in Božji besedi. Če smo poklicani na neko 
pot, moramo na tej poti vztrajati. Ne smemo odnehati in obupati in reči, da ni vredno, 
ker On ve, da zmoremo in z Njegovo pomočjo pridemo do našega cilja v nebesih. 
Pater nas je spomnil, naj se priporočamo tudi nebeški materi Mariji in svetnikom, ker 
so oni naši priprošnjiki v nebesih. Boga naj prosimo, da naredi, kar mi ne zmoremo 
in naj blagoslavlja naše delo.            Vida Cankar 

 
PET MINUT POGOVORA NA DAN PREŽENE ODTUJENOST STRAN 

 

»S sozakoncem se moraš vsak dan vsaj pet minut pogovarjati o svojih čustvih in 
mislih. Če tega ne narediš, greš zvečer v posteljo z neznancem.« Približno tako nas 
spodbuja pater Vital Vider, ki vodi duhovne vaje za zakonce na Mirenskem gradu pri 
Novi Gorici. Z Ano jih obiskujeva že vse od poroke. V šestnajstih letih sva manjkala 
le dvakrat. 

Poročila sva se zato, ker sva drug v drugem odkrila sorodno dušo in ker sva si 
želela najino zvezo utrditi z božjim blagoslovom. Kljub odločenosti, da bova z roko v 
roki hodila skozi življenje, pa nama večkrat zmanjka časa in moči za poglobljen 
pogovor. Po celodnevnem hitenju, vpetosti v delo in poplavi skrbi težko na hitro 
odpreva vrata svoje notranjosti. Čustva brbotajo kot vrela juha, glava je polna kot 
sod. Potrebovala bi nekaj časa, da se umiriva in si zbistriva misli. A ura je že pozna 
in tako ne rečeva nič. Prvi dan, drugi dan, tretji dan ... Potem nenadoma začutiva, 
da sva se odtujila, in to nama ni všeč. Zato skočiva na Javorč ali v hribe, poleti pa na 
duhovne vaje. Navadno izbereva najdaljše, ki trajajo od srede zvečer do nedelje 
zjutraj. 

Ker so otroci na Mirenskem gradu ves dan v varstvu in nimava skrbi ne s hrano 
ne službo, se lahko sproščeno posvetiva najinemu odnosu. Pater nam dvakrat 
dopoldne in enkrat popoldne ob svetopisemskem odlomku ponudi smernice za 
pogovor, nato se razkropimo po hribu in bližnji okolici ter zavihamo rokave. Brskanje 
po svoji notranjosti, soočenje s težavami in utiranje poti do sozakonca je sila naporno, 
a osvobajajoče. Nihče ne nadzira, kaj in koliko se pogovarjamo. Modri pater nam 
priporoča le, naj dobro izkoristimo priložnost, ki je nimamo vsak dan. Zato pari med 
sabo klepetamo pri mizi, sicer pa se ukvarjamo sami s sabo. Družimo se le zvečer, ko 
vsak sproščeno pove nekaj misli o določeni temi, ker mu drugi ne solijo pameti s 
svojimi pripombami. 

Ob odhodu z Mirenskega gradu vedno čutiva, da sva si bližja kot ob prihodu. 
Vsako leto upava, da prigarane povezanosti ne bova prehitro zapravila in da se Bog 
ne bo naveličal sipati blagoslova na najin zakon. 

Andrej Praznik 



ZLATI JUBILEJ 
 

Važnejše obletnice, zlasti v življenju ali delu kake pomembne osebe, imenujemo 
jubilej. To so »okrogle« obletnice rojstev, pomembnih dogodkov v življenju itd.  

V naši župniji se vsako leto na zahvalno nedeljo zberejo zakonski jubilanti, da se 
Bogu zahvalijo za prejete milosti. Nekaj parov praznuje zlati jubilej, 50 let skupnega 
življenja. Zlata maša pa pomeni petdeseto obletnico mašništva. Kar pet desetletij 
skupnega življenja oziroma pet desetletij služenja Bogu in ljudem. Mar ni to dolga 
doba? Duhovniki in redovniki po petdesetih letih opravljanja svojega poklica oz. 
služenja slavijo zlati jubilej z zlato mašo. Seveda je zlatomašnikov v primerjavi z 
zakonskimi jubilanti zelo malo. V Žireh je letos 10. julija ob desetih zlati jubilej 
mašništva praznoval br. Pavel Košir. Točno pred 50 leti je na istem mestu in ob isti 
uri prvič daroval sveto mašo. To se mu zdi zelo pomembno, saj je med darovanjem 
sv. maše to večkrat poudaril.  

Br. Pavel je povedal, da je neizmerno hvaležen za dar življenja in vesel, da je 
slišal Božji klic in mu sledil. V njem je 12 let zorela želja po duhovniškem poklicu. 
Verjetno je bila želja še težje uresničljiva, ker je bil doma v (vsaj v njegovi mladosti) 
odročnejšem Žirovskem Vrhu in v revni kmečki družini z osmimi otroki. Že kot otrok 
se je vedno priporočal Mariji in ji zaupal. Prav pri njej je dobil moč in dokončno 
potrditev, da je njegova pot duhovništvo. Svojo službo je od nove do zlate maše, 
torej 50 let, vestno opravljal po različnih samostanih in župnijah po Sloveniji, 
pogosto pa spremljal tudi romarje na božja pota. Ko se ozira nazaj na prehojeno 
pot, je neizmerno vesel in hvaležen Bogu, da ga ohranja še čilega in zdravega, da 
lahko služi Bogu in ljudem. Vernike zna vedno lepo nagovoriti s svojo preprosto in 
jasno besedo. Žirovci smo zelo veseli, da se, če mu le čas dopušča, z veseljem 
odzove na povabilo domačega župnika, da pride spovedovat in maševat v rojstno 
župnijo ob posebnih priložnostih. Čuti pripadnost župniji, prijazno in zanosno 
nagovori zbrane. Letos smo si šteli v posebno čast, da je z nami praznoval zlati 
jubilej. Naj Bog ohranja njega in druge zlatomašnike pri zdravju in močeh, da bi 
lahko storili še kaj dobrega za Cerkev, s svojim zgledom pa nagovorili katerega 
izmed mladih, da bi laže slišal Božji klic. 

Tako kot zlatomašnikov je pomemben tudi zlati jubilej moža in žene – 50 let 
zakonskega življenja. V tem času je potrebno postoriti mnogo stvari: urediti in 
poskrbeti za dom (streho nad glavo), sprejemati in vzgajati otroke v duhu narodnih 
in krščanskih vrednot ter jih pripraviti na življenje. Če želimo to doseči, se morata 
zakonca marsičemu odreči, biti potrpežljiva, s pogovorom sproti reševati družinske 
in zakonske težave … Vse pa je lažje, če med njima vlada iskrena ljubezen, če se 
zaupata Bogu in molita za Božji blagoslov, zdravje, varstvo in milost. Z božjo 
pomočjo lažje premagujeta vsakodnevne probleme. S potrpežljivostjo, 
spoštovanjem in odpuščanjem laže vztrajata na skupni življenjski poti. In to ju 
pripelje do zlatega jubileja, ki se ga prav tako veselita kot zlatomašnik svojega 50-
letnega služenja Bogu in ljudem. 

Prosimo in molimo, da bi čim več zakoncev vztrajalo skupaj. Naj Božji blagoslov 
spremlja vse pri njihovih življenjskih odločitvah.  

Anica Kumer 
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Duhovnik je na voljo po vsaki sveti maši. 
Naklada: 750 izvodov 

»GOSPOD, A VESTE, DA V ŽIREH NI MAŠ!« 
 
Pred kratkim je bilo nekemu duhovniku izven Žirov rečeno, kot je zapisano v 

naslovu. Povedati so mu želeli, da kar nekaj dni skupaj, od ponedeljka do četrtka, v 
Žireh ni mašne daritve. Pozabili pa so reči še, da mašnih daritev ni bilo zato, ker do 
časa ni bilo izraženih želja po opravljanju le-teh. Seveda tu ne gre za plačilo maše, 
kot se običajno reče ali misli, pač pa gre tukaj za to, da nihče ni izrazil želje, da bi 
daritev in molitve duhovnika opravila za konkretne pokojne osebe, za pokoj njihovih 
duš ali za žive osebe in za blagoslov njihovih življenj. Tako sva duhovnika mašne 
daritve in molitve po svojem namenu pač opravila drugje, izven Žirov. 

Sveta maša – evharistija je (naj bi bila za ljudi) srce in vrhunec življenja Cerkve 
– vernikov, kajti v njej Kristus pridružuje svojo Cerkev in vse njene ude daritvi hvale 
in zahvale, ki jo je na križu daroval svojemu Očetu enkrat za vselej. Po tej daritvi 
razliva milost odrešenja na vso Cerkev. Evharistija je spomin na delo odrešenja, 
izvršeno s Kristusovim življenjem, smrtjo in vstajenjem, delo, ki ga liturgično 
dejanje napravi navzočega. Kot daritev se evharistija daruje tudi v odpuščanje 
grehov živih in rajnih, in za to, da si izprosimo od Boga duhovnih in časnih dobrin.  

Mašni namen je namen, po katerem duhovnik daruje mašo na prošnjo 
darovalca, ki skozi naročilo namena in prisotnostjo pri evharistični daritvi pokaže in 
tudi okrepi svojo vero v Boga in v njegovo ljubezen. Mašni nameni so lahko različni: 
za rajne sorodnike, za potrebe živih in njihovo srečno ter blagoslovljeno življenje, za 
potrebe Cerkve in sveta, za osebne želje in potrebe. Mašni nameni so lahko tudi v 
zahvalo, v čast svetniku, za srečen porod, za uspešno maturo …  

Mašni dar je denarni prispevek, ki ga darovalec daruje, ko naroči mašni namen. 
Z darom darovalec izraža podporo poslanstvu Cerkve, hkrati pa poskrbi za 
vzdrževanje duhovnikov. V Sloveniji se namreč duhovniki preživljamo od mašnih 
darov in od darov, ki jih prejmemo ob porokah, krstih, pogrebih ter od raznih 
dobrotnikov. Duhovniki smo povabljeni, da mašujemo po namenu vernikov tudi, če 
za to ne prejmemo nobenega daru. Nameni pa morajo biti jasno izraženi. Žirovska 
duhovnika to precejkrat počneva: npr. pri maši za zakonske skupine, pri skavtskih 
mašah, pri mašah za duhovnike in redovnice, ki so delovali v Žireh ... 

Skozi željo po naročanju mašnih namenov se kaže človekova vera in zaupanje v 
Boga. Tudi skozi dobrohotno razumevanje, da kdaj duhovnik glede dneva, kdaj naj 
bi bila sveta maša, ne more ustreči naročniku, se kaže vera. Bog daj, da bi se želeli 
poučiti o dejstvih, ki so tukaj navedena, jih želeli sprejeti in delovati v veri.  

Najlepše se zahvaljujeva za vse mašne namene, ki jih naročate, saj s tem 
pomagate sebi in svojim dragim. Najlepše pa se zahvaljujeva tudi za vse denarne 
prispevke, ki jih ob naročilu mašnih namenov darujete za naju. Naj vas Bog 
blagoslavlja. 

Igor Jereb, župnik 
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