
sv. Martina
G L A S

Že spet verouk!

Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo, pravi 
poročilo o začetku Jezusovega delovanja. In kaj ima to 
skupnega z zgoraj navedenim naslovom? Na prvi pogled 
lahko rečemo, nič kaj dos�, a v bistvu ima.
Poletne počitnice so za nami, življenje se vrača nazaj v 
normalne �rnice, šolski zvonec je spet zazvonil in naznanil, 
da je pred nami novo šolsko leto. S tem pa tudi novo 
veroučno leto. Po kar nekaj časa »korona« premoru bomo 
zopet sedli v šolske in veroučne klopi. In zakaj pri� ravno k 
verouku? Zgolj iz tradicije in želje po tem, da bomo imeli 
»opravljene« zakramente? Ne, nikakor to ni pravi razlog. 
Pravi razlog je želja po Gospodu in po njegovem vzgojnem 
slogu, ki se od drugih loči po teh značilnos�h: On sam 
uteleša svoj nauk; konkretno prihaja na pomoč svojim; 
verjame v človekove sposobnos�, pušča svobodo in 
odgovornost, ne obotavlja se opomni�, a hkra� vedno 
pokaže Očetovo usmiljenje. Zato se ne bojmo, odprimo mu 
vrata svojega uma, da se bomo zopet lahko naučili kaj 
lepega o njem .
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peš in kolesarsko

B R E Z J E
ROMANJE na
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Odhod ob 7  izpred župnišča.

45
Sveta maša na Brezjah ob 17 ;

Na avtobusu in v cerkvi
so obvezne maske!

ŽUPNIJSKO



Z vnuki se pogovarjam o tem, kaj želijo dela� 
v življenju, kje želijo žive�. Pripovedujejo mi 
o svojih željah in sanjah. 
Kako lepo! Imajo cilje, samo še stopi� mora-
jo na pot, se potrudi� in premaga� vse nalo-
ge do tja. Mlad človek mora ime� sanje. Do-
kler nekaj želi doseči, je z njim vse v redu. Nič 
hudega, če bo na po� kdaj padel, samo da se 
zna pobra� in da ne izgubi volje. 
Vse preveč mladih današnjega dne brezcilj-
no bega sem in tja, od zabave do zabave, in 
prav nikjer ne najde zadovoljstva. Če ne veš, 
kam želiš i�, potem se ne moreš izgubi�, kaj� 
brez tega zavedanja si že izgubljen.
Naše otroke smo zašči�li pred vsem hudim. 
Ni potrebno da bi se bali bolezni ali staros�, 
zato jih držimo daleč stran. Hkra� pa smo jim 
dali v roke računalnike in telefone, ne da bi 
pomislili, kaj jih lahko čaka tam. Pus�mo jim 
veliko časa brez nadzora, saj veste, »da se 
navadi samostojnos�«.
Namesto da jih zavijamo v vato, bi jim morali 
pokaza� življenje tako, kot je. Nauči� bi jih 
morali, da ni nič hudega, če včasih padeš ali 
doživiš neuspeh. Padci in neuspehi so del 

normalne ras� človeka. Najpomembneje pa 
je, da bi jih naučili, kako se po padcu pobra�, 
kako slabe stvari popravi�, kako po neuspe-
hu ponovno poskusi�, vse dokler � ne »ra-
ta«. Nauči� bi jih morali, da se »brez muje ni-
� čevelj ne obuje«.
Ko si postavimo cilj, ga lahko dosežemo sa-
mo tako, da v nalogo vložimo svoje delo, 
nekaj odpovedi, včasih tudi bolečine, tudi 
delne neuspehe, a če bomo vztrajali, bomo 
za ves trud na koncu nagrajeni.
Za zgled bi jim lahko dali Kristusa, a da bi to 
naredili, bi najprej morali v Kristusa in nje-
govo odrešenje po križu verje� mi. Križ smo 
postavili v najtemnejši kot, kako naj potem 
otrokom povemo, da odrešenje prihaja po 
križu.
Pa da se razumemo: Bog prav gotovo od nas 
ne zahteva trpljenja, saj je on križ nosil za vse 
nas. On se bo prvi veselil z nami ob našem 
uspehu, saj bo, če mu bomo dovolili, do 
uspeha hodil z nami. In ja, z nami bo tudi, ko 
bomo trpeli, zato le spregovorimo z otroki 
tudi o »križu«.
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Križ - pot do cilja

Hermina Cankar
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Bi bil svetnik? Ja, samo ne še danes!

AKTUALNO

Vili Eržen

Edini resni strah, ki sem ga imel v mlajših 

le�h, je bil ta, da »bi moral bi� svetnik«. 

Zoprna mi je bila misel, ki je imela osnovo v 

mojih predstavah o svetništvu, popolnos�, 

doslednem izpolnjevanju verskih in drugih 

pravil ... Zato sem imel raje, da ta »čast« pri-

pade komu, ki je bolj vztrajen in potrpežljiv 

od mene, ki zna bi� prijazen, ko so vsi mrki, ki 

se ne utrudi pomaga� in dela� dobro vsa-

komur, ki je tega potreben, ne le onemu, ki 

mu lahko kasneje kakorkoli koris� in pride 

prav.  Svetništvo se mi je zdelo eno samo ma-

tranje, odpoved in nepotrebno breme. Stva-

ri so mi bile sicer teore�čno jasne, celo duh 

je bil občasno voljan, ampak »meso« mu ni 

bilo pripravljeno sledi�. Povsem so me 

zadovoljevali življenjepisi »obstoječih« 

svetnikov, ki so bili polni dogodivščin, 

čudežnih preobratov in nape�h zgodb. Svet-

ništvo mi je bilo nekaj neoprijemljivega in je 

sodilo v domeno duhovnikov, menihov, nun 

in podobnih, že po naravi in poklicu boljših 

kandidatov.

A Bog je po neskončni vrs� ljudi skozi vso 

zgodovino kazal, da svetost še zdaleč ni ome-

jena samo na �ste, ki so delali velike stvari za 

Boga. Med sve�mi so tudi taki, ki si na prvi 

pogled tega ne zaslužijo: razuzdanec in oče 

nezakonskega otroka sv. Avguš�n, veliki pre-

ganjalec kristjanov in sovražnik vere sv. 

Pavel, pa sv. Peter, prvi papež, ki je Kristusa 

osebno trikrat zapored zatajil. Frančišek 

Asiški je bil uživač, ki je zapravil ogromno 

očetovega denarja, Ignacij Lojolski pa bara-

bin in pretepač z uradnim sodnim zapisom o 

prestopkih zoper javni red in mir. Sv. Hie-

ronim je bil znan po svoji zajedljivos� v izra-

žanju, podobno kot sv. Ciril Aleksandrijski po 

svoji nesramnos�, maščevalnos� in na-

silnos�, saj je kot škof dal izgna� drugega 

škofa samo zato, ker se ni strinjal z njegovimi 

teološkimi spisi. Trapistovski menih Tomaž 

Merton, eden duhovnih velikanov 20. stol., 

je bil nečimrn, nestrpen in razdražljiv, 

prelomil je celo meniško zaobljubo čistos�. 

Sv. ma� Terezija je znala bi� včasih zelo trpka 

do sosester, za katere je menila, da so lene … 

Ja, tako človeški so bili �, ki jih je Cerkev pov-

zdignila na oltar.

Pravijo, da poleg uradnega spiska svetnikov 

obstaja tudi »neuradni seznam«, na katerem 

je  brezimna množica ljudi, ki v �ho� in neo-

paznos� dan za dnem živijo svojo odločitev 

za Boga. In zagotovo je teh neprimerljivo več 

kot prvih.
Od nekdaj sem si skušal odgovori� na 
vprašanje, kaj skupnega imajo � ljudje, ki jih 
Cerkev postavlja za zgled in spodbudo vsem 
ostalim. Ko enkrat obrišemo z njihovih živ-
ljenjskih zgodb ves balast tuzemskih zani-
mivos�, sta pred menoj zmeraj znova oble-
žali večinoma samo dve precej neatrak�vni 
človeški lastnos�: PONIŽNOST IN VZTRAJ-
NOST. Danes ne sodita med �ste, ki se na 
veliko oglašujejo. To pa zato, ker se ju ne da 
dobi� v »instantni obliki«, ampak zahtevata 
izključno naše osebno sodelovanje in privo-
litev. To nista lastnos�, s katerima bi se hvalil 
neodvisen, napreden, samozadosten mode-
ren človek. Utelešata točno vse �sto, kar je 
danes ravno nasprotno »obče popularnim« 
vrlinam.
Ljudje se nismo spremenili ni� za las skozi 
vso zgodovino. Morda Cerkev prav zato 
danes še s toliko večjo senzibilnostjo pre-
poznava in izpostavlja svetost tudi v ljudeh, 
poslanstvih in okoliščinah, ki nekoč niso 
veljale za »primerne«. Kanonizirajo se mladi, 
zakonci, delavci v raznih poklicih, umetniki … 
Svetost pripada vsem ljudem! A za Kristu-
sovo ozko pot se mora odloči� izključno vsak 
sam. Bo to še danes?
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Po napornem šolskem in veroučnem letu ter po novi izkušnji sobivanja s koronavirusom smo 
se v teh poletnih mesecih malo oddahnili in si nabrali novih moči. Sedaj pa je čas, da stopimo 
korak naprej v svojem življenju. Tako si bomo nabirali novih znanj in vrednot v šoli in pri 
verouku. Zelo pomembno pa je, da sta naša sopotnika skozi življenje Gospod in naša nebeška 
Ma� Marija.

Vpis otrok k verouku
Vpis otrok od 1. do 3. razreda bo v torek, 8. septembra, od 4. do 6. razreda v sredo, 9. 

00 00
septembra, od 7. do 9. razreda v četrtek, 10. septembra, vsakokrat od 15  do 18  v 
župnišču. Z veroučenci pridete k vpisu tudi starši. Takrat boste lahko tudi kupili vse potrebno 
za verouk. Za prvošolce pa prinesite s seboj družinsko knjižico ali krstni list otroka (če je 
krščen v drugi župniji).

Začetek verouka
Letošnje veroučno leto v naši župniji bomo začeli s katehetsko nedeljo, 13. septembra, pri 
sve� maši ob 10. uri, h kateri naj pridejo vsi veroučenci in njihovi starši. Pri tej sve� maši bo 
tudi blagoslov šolskih torb (zato jih vsi veroučenci prinesite s seboj k sve� maši).

00
Prvo srečanje mlajše mladinske skupine (1. in 2. letnik) bo v petek, 18. septembra, ob 20 , 

00srečanje starejše mladinske skupine (3. letnik in več) pa v soboto, 19. septembra, ob 20 .

Veroučni urnik
Zaradi nevarnos� koronavirusa bo v letošnjem veroučnem letu verouk potekal nekoliko 
drugače. Veroučenci bodo razporejeni v skupine, manjše od 10. Srečanje posamezne skupine 
bo enkrat mesečno dve uri skupaj (prvi, drugi, tretji ali četr� teden v mesecu). Za ostali dve 
uri bodo veroučenci skupaj s starši naredili domačo nalogo, ki jo bo pri verouku razložil 
katehet. Z veroukom po urniku začnemo 14. septembra.

Liturgični prispevek
Prispevek posamezne družine za kritje stroškov ogrevanja, fotokopiranja ter nakupa raznih 
materialov in pripomočkov: za prvega otroka, ki obiskuje verouk, je prispevek 25 €, za 
drugega 15 €, za tretjega 10 €, za vsakega nadaljnjega  iz družine pa je obisk brezplačen.
Prispevek na otroka ne vključuje knjig, delovnih in liturgičnih zvezkov za posamezni razred!

Sveta maša
Od veroučencev se pričakuje reden obisk nedeljskih in prazničnih sve�h maš. Če otrok ni v 
nedeljo pri sve� maši, starši v okvirček v liturgični zvezek napišite opravičilo. Na nas odraslih 
je, da otrokom s svojim življenjem dajemo zgled. 

Srečanja za starše
Imeli bomo občasna srečanja za starše veroučencev posameznega razreda. Datum srečanj bo 
objavljen župnijskem glasilu. Katehe� bomo veseli, če se starši oglasite pri nas, da se pogo-
vorimo o skupnih prizadevanjih pri vzgoji vašega otroka.

Dragi prijatelji!
Veselim se že srečanja z vami in rad vam bom priskočil na pomoč pri verski in občečloveški 
vzgoji vaših otrok. Na vse vaše družine kličem Božji blagoslov,
           vaš župnik Andrej

Dragi veroučenci, dragi starši!



VEROUČNI URNIK 2020 - 2021

1. razred torek ob 16  učilnica 1     ⁰⁰ - 17³⁰

2. razred   torek ob 13³⁰ - 15¹⁵   učilnica 1     

3. razred torek ob 13  učilnica 2    ³⁰ - 15¹⁵

4. razred ponedeljek ob 16⁰⁰ - 17³⁰ učilnica 1 

5. razred sreda ob 12⁴⁵ - 14³⁰ učilnica 1   

6. razred sreda ob 15⁰⁰- 16⁴⁵ učilnica 1      

7. razred četrtek ob  učilnica 1     14³⁰ - 16⁰⁰

8. razred četrtek ob 16⁰⁰- 17³⁰  učilnica 1

9. razred petek ob 17  mlad. soba⁰⁰- 17⁴⁵
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Slovesnost prvega svetega obhajila

V juliju in avgustu
so se od nas poslovili:

Vsem domačim izrekamo iskreno sožalje
in naj bo Bog vaša tolažba!

Konec junija, v juliju in avgustu
so z zakramentom svetega krsta
postali Božji otroci:

Družinam iskreno čes�tamo
in želimo obilo Božjega blagoslova!

Taja Kristan, Župančičeva ulica;
Gaja Pagon, Na Studencu;
Hana Janša, Izgorje;
Luka Burjek, Triglavska ulica;
Lia Jeklič, Selo.

Ana Novak, Račeva;
Metod Erznožnik, Novovaška cesta;
Ciril Erznožnik, Delavska ulica.

Srečanje za starše prvoobhajancev bo v četrtek, 10. 
30

septembra, ob 19  v župnijski cerkvi. Takrat se bomo 
tudi natančneje dogovorili o neposredni pripravi na 
zakrament prvega svetega obhajila.

00
Slovesnost bo v nedeljo, 20. septembra, ob 10 , ko bo 
27 četrtošolcev  prv ič  preje lo  Jezusa v  srce. 
Prvoobhajanci in starši se na dan slovesnos� zberemo 

40pred župniščem najkasneje ob 8 . Cerkev bo rezervirana 
za prvoobhajance in njihove starše ter le najožje 
sorodnike. 

Prosim, da upoštevate navodila redarjev!

1., 2. in 3. razred:

4., 5. in 6. razred: 

7. in 8. razred:

- delovni zvezek             10,50 EUR
- liturgični zvezek        3,50   EUR

- knjiga                          8,50 EUR
- delovni zvezek         6,00 EUR
- liturgični zvezek      3,50 EUR

- knjiga                              10,00 EUR
- liturgični zvezek             3,50 EUR
- 80-listni črtani zvezek A4 format

CENE
VEROUČNIH UČBENIKOV

Prvoobhajance in njihove družine
priporočamo v molitev!
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7  
PONEDELJEK 

1900  Bogu hvala za 80 let življenja  
+ Jože Jezeršek (Dobračevska 18)  
+ Julka Godec (Homcova), 30. dan  

sv. Marko Križevčan,  
mučenec  

8 
TOREK 

 800  

 

1900  

+ starši, sestre in brata  
za zdravo pamet in Božji blagoslov  

+ Lesičnikovi  

ROJSTVO DEVICE MARIJE 
(MALI ŠMAREN)  

9 
SREDA 

1900   + Slavka Žakelj  

+ Roman Kristan  
sv. Peter Klaver, redovnik  

10  
ČETRTEK 

1900   + Jože Jezeršek  

+ Bogdan in Marko Cankar  
sv. Nikolaj Tolen�nski, 
spokornik  

11 
PETEK 

1900  + Anton Šink, obl., in sin Marjan  

v zahvalo (M)  
sv. Bonaventura,  

redovnik  

12 
SOBOTA 

800   + Joži Jereb, obl.  

+ Jani Pivk, obl. (v dober namen)  Marijino ime  

13 
NEDELJA 

700  

 

830  

 

1000  

+ Ljudmila Mlinar, obl.  

+ Tadej Vegelj  

+ Roman in starši Fortuna  

za župljane  

+ družina Novak (Jakopčevi –  Račeva 6)  

+ Marija Likar, obl.   

24. NEDELJA  

MED LETOM –   

KATEHETSKA NEDELJA  

14 
PONEDELJEK 

700  

1900  DOBRAČ.  
 

+ Ivan in Ana Zajc  

+ Nikolaj Oblak, god in rojstni dan  

+ Šinkovec (Rovte)  

POVIŠANJE SVETEGA  

KRIŽA  

15 
TOREK 

700  

1900  DOBRAČ.  
Molitev za vse, ki rušijo mir v naši domovini.  

+ Milka in Karel Naglič  Žalostna Ma� Božja  

16 
SREDA 1900  + Milka Trtnik  

+ Terezija Trček (Dražgoška)  
sv. Kornelij in Ciprijan, 
mučenca  

17 
ČETRTEK 

1900   + Mlakar (Brekovice)  

+ Urška in Dragica Podobnik  
sv. Robert Bellarmino, 
škof in cerkveni učitelj  

18 
PETEK 1900  + Jožefa Cankar in Sonja Seljak  

+ Franko Božič in starša Primožič  
sv. Jožef Kuper�nski,  

duhovnik  

19 
SOBOTA 

800
 

 
+ Janez Čelik  

+ Anton Klemenčič, obl.  
sv. Januarij, škof in  

mučenec  

20 
NEDEJA

 

700
 

 
 

830
 

 

1000
 

 

+ Marija Bogataj, obl.  

+ Franc Kokelj, obl.  

za župljane  

+ Frančišek Kogovošek;  

+ Marjan Praprotnik, obl.  

+ Mateja Gruden, god, ter za srečen zakon  

za prvoobhajance in njihove družine  

25. NEDELJA  

MED LETOM –   

NEDELJA SVETNIŠKIH  

KANDIDATOV  
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Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 800 izvodov.

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur. Oblikovanje in prelom: Vili Eržen. 

h�p://zupnija-ziri.si, h�ps://www.facebook.com/ZupnijaZiri/andrej.jemec@rkc.si
župnik Andrej Jemec: 040 395 979; kaplan Anže Cunk: 040 612 109

Uradne ure župnijske pisarne so vsak torek od 16⁰⁰ do 17⁰⁰ in vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰.

21  
PONEDELJEK  

700  

1900  DOBRAČ.  

za župljane  
+ Matevž Pečelin, god  
+ Uwe Rupp   

SVETI MATEJ, APOSTOL IN 

EVANGELIST  

22  
TOREK  

700  

 

1900  DOBRAČ.  

+ Vida in Stevan Pavljanič ter Branka Rončevič  
+ Marjana in Andrej Demšar ter Marija Rudolf  
za blagoslov. in uspešno šol. in verou. leto  

sv. Mavricij, mučenec 

23  
SREDA  

1900  
+ Cilka Pagon, obl.  
+ Mar�n, Veronika in Mirko Čar, obl.  

sv. Pater Pij, redovnik in 

spovednik 

24  
ČETRTEK  

1900  
+ Mili Primožič (društvo Cvetke) 
v zahvalo za 60 let skupnega življenja 

BLAŽENI ANTON MAR-

TIN SLOMŠEK, ŠKOF 
25  

PETEK  
1900  

+ Javornikovi (Žirovski Vrh)  
+ Janez Bekš, obl.  

sv. Sergij, menih 

26  SOBOTA  
800

 
+ Janko Stanonik, obl.  
za zdravje in razumevanje (C)  

sv. Kozma in Damijan, 

mučenca 

27  NEDELJA
 

700
 

 
830

 

1000 BREZNICA  
 

+ Venčeslav Strlič  
+ Štrajtovi in Frelih (Govejk)  
za župljane  
+Janez Kavčič  
+Strelovi  

26. NEDELJA MED  
LETOM –  SLOMŠKOVA 
NEDELJA 
 
Žegnanje na Breznici 
 

28
 PONEDELJEK

 

700
 

1900
 

DOBRAČ. 
 

po namenu (A)
 

+ Nežka Trček in Andrej Pagon 
 

sv. Venčeslav, mučenec
 

29
 TOREK

 

700
 

1900
 

DOBRAČ. 
 

 

+ Francka Trček
 

+ Ciril Erznožnik
 

+ Miha Govekar in Travnkarski 
 

SVETI MIHAEL,
 

GABRIJEL IN RAFAEL, 

NADANGELI
 

30
 SREDA

 

1900 

 
+ Matevž Jereb, obl.

 
+ Jože Jemec

 

sv. Hieronim, duhovnik 

1
 ČETRTEK

 

1900 KAPELA
 

+ Jože in Miha Seljak ter Mežnarjevi
 za nove duhovne poklice

 

 

SV. TEREZIJA DETETA JE-
ZUSA (MALA CVETKA) 
ZAVETNICA KAPELE V 

ŽUPNIŠČU
 

2
 PETEK

 

1900  
 

 

+ družina Ahlin
 + Marjan Govekar, 5.obl., in ata Emil

 

sv. Angeli varuhi
 

3
 SOBOTA

 

800 

 
+ Ciril Alič, obl.

 po namenu (I)
 

sv. Gerard, opat
 

4
 NEDELJA

 

700

    

 830

 

    1000 

 

+ Manica in Ivan Kermelj, obl.
 Miklavčič -

 
Eisele

 + Ana Podobnik, obl.
 za župljane

 + Homcovi; za zdravje v družini 
 

13. NEDELJA
 MED LETOM –

 ROŽNOVENSKA
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Dogodki v septembru
00Vsako sredo ob 18  molitvena ura pred Najsvetejšim;
006. september ob 11   slovesnost svete birme;
30

7. september ob 19   v župnišču srečanje misijonske skupine;
30

  ob 20  v župnišču srečanje redakcije Glasa sv. Mar�na;
309. september ob 20   srečanje Mlajše zakonske skupine;
0010. september ob 20  srečanje Starejše zakonske skupine;

00  
12. september  ob 9 srečanje krasilk in čis�lk;

00
  ob 20  srečanje zakonske skupine DiŽ;

13. september pri vseh sve�h mašah redni »ofer« za poplačilo obnove župnijske cerkve;
00

  ob 10   katehetska sveta maša ob začetku veroučnega leta

    (z blagoslovom šolskih torb);
3014. september ob 19   redna seja ŽPS;
3016. september  ob 20   srečanje Četrte zakonske skupine;
00

18. september  ob 20   prvo srečanje mlajše mladinske skupine (1. in 2. letnik);
00

19. september ob 20  v župnišču prvo srečanje starejše mladinske skupine;
00  ob 20   srečanje Najmlajše zakonske skupine;
0020. september ob 10   slovesnost prvega svetega obhajila;
00

21. september  ob 20   srečanje Mešane zakonske skupine;
3024. september ob 19   priprava na krst;

0026. september  ob 7   izpred župnišča začetek peš in kolesarskega romanja na Brezje;
00

27. september  ob 10   žegnanje na Breznici;
30

  ob 11   v župnijski cerkvi krstna nedelja;
3028. september  ob 19   v župnišču srečanje svetopisemske skupine;

2. oktober dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih.

POLETNI SKAVTSKI SPOMINI



Pro� koncu šolskega in študijskega leta nam 
misli vedno bežijo k brezskrbnim poletnim 
mesecem, druženju s prijatelji, ležanju na 
plaži, hoji v hribe … Letos smo bili verjetno za 
marsikatero od teh stvari na žalost prikraj-
šani, a ne za skavtske dogodivščine! Kljub ne-
gotovim razmeram smo voditelji z veseljem 
načrtovali letošnje poletne tabore, ob tem pa 
smo seveda upoštevali smernice, ki sta jih za 
nas pripravila vodstvo našega Združenja in 
NIJZ. Čeprav z nekaterimi prilagoditvami, nam 
je uspelo izpelja� tri tabore za skupno več kot 
50 udeležencev. Kakšni pa so njihovi v�si?

“Volčiči smo se odpravili v Bohinjsko 
Bistrico. Tam smo se udobno namestili. Na 
taboru smo se kopali, imeli vodne igre … 
Med prostim časom smo delali, kar smo 
hoteli, na primer risali, se igrali vikinški 
šah in druge igre. V petek so se nam pri-
družili še najmlajši, bobrčki. Skupaj smo 
zvečer imeli mašo ob ognju. V nedeljo smo 
se skupaj odpravili domov. Bilo je zelo 
lepo.”

„Žirovski klanovci Mačji svatje smo na po-
letnem taboru opravili 90 km dolgo pot od 
Žirov do Bohinjskega in Blejskega jezera. 
Celo pot smo pešačili, s seboj v nahrbtnikih 
pa nosili vso opremo, tudi gorilnike in 

posodo, da smo si vmes kaj dobrega 
skuhali. Iz dneva v dan smo pogledovali v 
nebo in upali, da bi do naslednjega cilja 
prišli suhi. Vsak večer smo morali poiskati 
prostor za prenočitev – kozolec ali vsaj 
nadstrešek. Eno noč te sreče nismo imeli, 
zato smo si postavili bivak, vendar nas je 
sredi noči zbudilo hudo neurje in smo 
morali pospraviti vso opremo in vedriti pri 
prijaznem kmetu. Kljub vsem žuljem in 
slabo prespanim nočem smo se domov 
vrnili veseli in s spoznanjem, da za 
dogodivščine ne potrebuješ veliko.”

Voditelji smo se kljub resnos� situacije 
zavedali, da otroci v teh časih še bolj kot kdaj 
koli prej za celostno rast potrebujejo s�ke, 
druženje, prijatelje in pristnost. Zato smo še 
toliko bolj veseli, da so tabori uspeli in smo 
se domov vsi vrnili zdravi.
Če bi tudi � ustvarjal nepozabne spomine s 
skavtskimi prijatelji, se nam pridruži! Z no-
vim skavtskim letom bomo začeli v začetku 
oktobra, do takrat pa pridno spremljaj žup-
nijska oznanila in našo FB stran Radovedni 
orli, kjer bomo kmalu objavili več informacij. 
Lepo ste vabljeni vsi otroci in mladi, še 
posebej najmlajši od 1. razreda naprej!

PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI!
Več v oktobrski številki Glasa sv. Martina!

SKAVTSKO POLETJE

Volkuljica Maja

Sanjava koala

Hecni losos

“Poletni tabor čete je zaradi posebnih 
omejitev potekal nekoliko drugače. 
Kuhali smo z maskami, ponoči pa so nas 
namesto nočnih napadalcev iz drugih 
stegov strašili ježi in srne, ki so se 
premikali po gozdu. Naučili smo se 
veliko novega: npr. kako se postavi bivak 
in naredi rezance. Na koncu tabora smo 
bili utrujeni, toda veseli in polni lepih 
spominov.”

Agata Pivk
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Sv. Hieronim 

Konec meseca, natančneje 30. septembra, 
goduje sv. Hieronim. Od letošnjega leta bo 
Hieronim proglašen tudi za glavnega zavet-
nika Koprske škofije. Kaj ima ta oddaljeni 
svetnik še opravi� z današnjim časom in za-
kaj si ga ena od slovenskih škofij izbere celo 
za svojega zavetnika?

1. Debata o rojstnem kraju
Sv. Hieronima si radi las�jo mnoge skupine in 
celo narodi. Morda najbolj imeniten »spor« 
obstaja med Slovenci in Hrva�, kaj� vse do 
danes ne vemo natančno, kje naj bi ležal 
njegov domači kraj. Rojen je bil leta 347 v 
Stridonu v krščanski družini. Stridon pa bi 
lahko ležal vse od današnje Ljubljane, preko 
območja Ilirske Bistrice, vse do hrvaške Istre. 
Ker manjkajo arheološki dokazi, je kakršno-
koli teorijo težko dokaza�, kar pa dela sv. Hie-
ronima le še bolj zanimivega.

2. Razširjenost češčenja
Druga točka je bolj pomembna. Ne le, da je 
bil sv. Hieronim verjetno geografsko »naš«, 
temveč je – vsaj po Koprski škofiji – precej 
razširjeno njegovo češčenje. Imamo šest nje-
mu posvečenih cerkva in cel kup njemu po-
svečenih oltarjev. Tu se kaže udomačenost 
svetnika na nekem področju. Večkrat me je 
na primer že kdo vprašal, zakaj Slovenci ni-
mamo več proglašenih svetnikov. Razlaga je 
zelo enostavna: za vsako proglasitev za svet-

nika je najprej potrebna določena pobož-
nost naroda, ki bi rad nekoga »postavil na 
oltar«. Tis� narodi in �ste cerkvene skup-
nos�, ki se odrečejo češčenju in priprošnji 
svetnikov, tudi težko začenjajo postopke za 
nove razglasitve. Ob tem se vsakdo od nas 
lahko vpraša, koliko zaupa v priprošnjo 
svetnikov.

3. Aktualen za današnji čas
Tretja točka pa govori o aktualnos�. Sve� 
Hieronim iz četrtega stoletja je lahko tudi 
zelo aktualen za naš čas. Predvsem je zaslu-
žen za prevod Svetega pisma v la�nščino, kar 
je Božjo besedo močno približalo ljudem, če-
ravno la�nsko niso znali. Znan je kot eden od 
š�rih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev, 
predvsem zaradi svojega prevajalskega in 
razlagalnega dela. Osebno Hieronima obču-
dujem prav zaradi tega: v svojem času je za-
klade Božje besede uspel prenes� iz nekega 
drugega v svoj čas. In ta naloga je danes 
vedno bolj aktualna. Danes imamo Sveto 
pismo na vsakem vogalu in večkrat preve-
deno v domači jezik, pa ga še vedno z veliko 
težavo prevajamo v naše redno življenje. Sv. 
Hieronim je torej aktualen, pa čeprav mine-
va 1600 let od njegove smr�. Zgled človeka, 
ki je uspel prevaja� Božjo besedo v svoj čas in 
v redno življenje ljudi, je vedno aktualen. 
Morda zaradi vse večjega nerazumevanja 
Božje Besede vedno bolj aktualen.

Gabriel

Slika: Caravaggio: Sv. Hieronim piše,detajl, 1605-6. Galerija Borghese, Rim.Vir: Wikipedia 
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Pridi, ljubi Jezus! 

Na misel mi prihaja pesem, ki sem jo 
prepevala kot otrok: »Pridi, Ljubi Jezus, pridi 
mi v srce, težko te že čakam, veselim se že.« Še 
čisto živ je spomin na dan, ko sem prvič 
prejela Jezusa v svoje srce. To je bil prav po-
seben dan, ko sem smela prvič preje� hos�-
jo, Jezusa pod podobo kruha. Takrat smo se 
otroci še veselili in Jezusa težko pričakovali. 
Današnji čas pa, kot da je otroke za to željo, 
hrepenenje prikrajšal. Vse imajo, ničesar si 
prav posebej ne želijo in ničesar se prav zelo 
ne razveselijo. Če pa že, je to le milni mehur-
ček, ki traja nekaj sekund in se razpoči. Saj 
drugače ne more bi�, ker jim sami dajemo tak 
zgled.

Na veliki šmaren smo bili pri sve� maši pri 
strunjanski Materi Božji. Zelo me je nagovoril 
duhovnik, ki nas je povabil k veselju, no-
tranjemu veselju, ki traja. Lepo je povzel do-
gajanje pri sve� maši, ki bi nas moralo navda-
� z veseljem. K Jezusu prihajamo obteženi in 
utrujeni, da bi nas poživil. Ne da bi nam bre-
me odvzel, ampak da bi ga skupaj z Njim lažje 
nosili. Na oltar mu prinesemo vse kar smo le-
pega in hudega doživeli, vso našo radost in 
bedo. Darujemo mu svoje zahvale in prošnje. 
Jezus vse to sprejme in blagoslovi, prevzame 
nase in se nam da. Da se nam, da bi imeli 
življenje in ga imeli v izobilju. Ne da bi bili 
zagrenjeni kristjani, zazr� v tla pod težo 

vsakdana, ampak veseli kristjani, ker smo 
Njegovi prijatelji in, ker nam On vsak trenu-
tek pomaga nosi� križ. Pri vsaki evharis�ji 
nam znova obljubi, da bo z nami vse do kon-
ca sveta. Z nami je na zelo konkreten način: 
pod podobo kruha in vina, kot hrana za živ-
ljenje.
Jezus je resnična hrana. Mis�kinja Magdale-
na Gornik iz Gore nad Sodražico je celih 47 let 
živela samo od hos�je, ki jo je prejela. To je 
bila edina zemeljska hrana, ki jo je zaužila. V 
hos�ji je prejela moč za prenašanje trpljenja, 
ki ji je bilo naloženo, in dandanes je bila usli-
šana že marsikatera prošnja z njeno pomočjo.
Človek je običajno, ko je sit, zadovoljen in ve-
sel.  Nas navadne vernike majhna hos�ja ne 
nasi�, a utrdi nas v zavedanju, da nismo sa-
mi, da je Bog z nami. Če to res verujemo, gre-
mo lažje naprej. Naslednji korak je bolj gotov, 
zaupljiv in poln življenja. Naj se vrnem nazaj k 
spodbudam strunjanskega duhovnika: ob 
koncu bogoslužja nam je zaželel veliko pre-
danos�, zaupanja in veselja. Povedal je, da je 
navdih za pridigo dobil pri galebih. Ko jih je 
opazoval skozi okno, je videl, kako lahkotno se 
podajajo pod nebo in zopet pro� morju. V 
velikem zaupanju, predanos� in veselju. Tega 
je zaželel tudi nam. Da bi bili v življenju 
lahkotni kot galebi, ki jadrajo v Gospodovem 
naročju. Da bi se ta lahkotnost odsevala 
predvsem v veselju in zaupanju, da Gospod 
ve, kaj je dobro in prav za nas in da nas ni 
treba bi� strah. Poglejte vendar, kako Bog 
skrbi za lilije na polju in p�ce pod nebom, pa 
da bi na nas pozabil!
Veliko te zaupljive lahkotnos� želim tudi 
letošnjim prvoobhajancem. Da bi težko ča-
kali na dan, ko bodo prvič prejeli Jezusa v 
sve� hos�ji, iz moči zakramenta živeli in 
lahkotno kot galebi v velikem zaupanju šli za 
Njim. Naj bo Jezus njihov BFF (Best Friend 
Forever)! Za celo življenje!

Andreja Žakelj
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Družina na romanju

ŽIVA CERKEV

Kot družina smo se zadnja leta nekajkrat ne-
načrtovano ustavili v romarskih središčih. Več-
krat, ko smo obiskali kako romarsko cerkev, 
bolj je rasla želja po pravem družinskem ro-
manju. 
Najprej sva parkrat na Brezje romala sama, 
lani pa sva prvič s sabo vzela desetletno hčer-
ko. Petletnika smo pus�li doma. Četudi ni šel 
zraven, je bil na nek način prisoten v naših 
mislih in molitvah, pa tudi sam je bil ponosen, 
da so njegovi šli peš na Brezju. Na pot smo se 
podali brez posebnih priprav, midva z nekaj 
skupnimi in vsak z nekaj osebnimi prošnjami. 
Hčerka je pot sprva vzela bolj kot izlet, saj si ni 
predstavljala, kako romanje sploh izgleda. 
Na romanju je bistvena molitev, pa naj bo to 
rožni venec ali preprosta misel na Boga. Na 
po� se je na prvi pogled zdelo, da smo več jedli 
kot molili. Vendar, ali ni skupen obed z drugimi 
verniki na nek način tudi podoba evharis�je? 
Romalo je precej otrok in družbe ni manjkalo. 
Najtežji so bili zadnji kilometri, a so vsi 
doumeli, da ni druge rešitve, kot s�sni� zobe 
in vztraja�. Tako je bilo zadovoljstvo pred že 
poznano podobo Marije Pomagaj na cilju še 
večje. Misliva, da večini otrok danes pri-
manjkuje vztrajnos�. Otrok na po� spozna, da 
zmore več, če le ne obupa ob prvi oviri in če 
zna poiska� oporo v Bogu.
Ker romanje združuje popotniško in duhovno 
izkušnjo, nas kot družino povezuje. Ob 

celodnevni hoji je poleg molitve na pretek 
časa za pogovor o stvareh, ki jih ob vsako-
dnevnem ritmu nimamo časa ni� dobro pre-
misli�. Med enakomerno �ho hojo se poro-
dijo različna vprašanja, misli, strahovi, pri-
čakovanja, ki jih ob običajnih dneh odrivaš na 
stran. Tu pa imaš čas in možnost, da vse to po-
ložiš Gospodu na oltar. 
Kot marsikatera družina radi hodimo na izlete, 
kjer odkrijemo kakšno cerkev in se udeležimo 
svete maše v drugih krajih. Tudi takšni izle� so 
za nas neke vrste romanja. Midva se zadnje 
leto navdušujeva nad kolesarjenjem, kamor se 
zaenkrat podajava sama in v najine po� 
poskušava vključi� obisk kakšne cerkve. To 
poletje naju je ob po� očarala cerkev sv. 
Florjana v Idrijskih Krnicah. Zares lep navdih za 
dva zakonca, ki prepotena od  pehanja čez 
klance nale�ta na mozaik sv. Joahima in Ane. 
To naju je spomnilo na najino pot, ki ni bila 
vedno položna. Tudi na romanjih srečujeva 
druge zakonce, ki so nama, tako kot sv. Joahim 
in Ana, za zgled in navdih. 
Nasvet za družine: pojdite na pot in jo pri-
lagodite svojim željam in sposobnos�m. Vsa-
koletno župnijsko romanje na Brezje je odlič-
na izkušnja, ni pa to edini način romanja. Če 
smo na naših poteh usmerjeni k Bogu, ne 
moremo zai�.

Mojca in Boris Novak
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