
SEPTEMBER 2021
Izdaja Župnija Žiri,  
Jobstova cesta 34, 4226 Žiri.

Odgovarja: Andrej Jemec, 
župnik.

Naklada: 500 izvodov.

Uradne ure župnijske  
pisarne so vsak torek  
od 16.00 do 17.30 in vsak 
četrtek od 10.00 do 12.00.

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)

SV. MARTINA

»Zakaj moram hoditi k verouku?«
je med počitnicami prijavil moj sin.

Dobil je razlago o tem, zakaj je to potrebno in silno 
pomembno. Rekla sem mu, da sva z atijem pri krstu 
obljubila, da ga bova vzgajala v veri in verouk je del 
tega. Želiva, da spoznava Jezusa in ga še bolj vzljubi, 
da se pri verouku uči biti boljši kristjan, kar ga bo 
vodilo k srečnejšemu življenju.

Učbenik za verouk v 4. razredu ima celo naslov Pot v 
srečno življenje in učenci se vse leto učijo, kaj vodi v 
srečo. Tudi v drugih razredih počnemo enako.

Pot, ki vodi k sreči, je tudi pot darov, talentov, s kate-
rimi nas bogati Bog. Septembrski godovnik, blaženi 
Slomšek, pravi, da imamo darove za to, da bi z njimi 
drugemu pomagali k sreči.

Dragi veroučenec, pridi tudi letos v župnišče, kjer se 
bomo učili, kako biti boljši ljudje in kristjani ter kako 
imeti radi Boga, druge in sebe. Veseli te bomo!

Irena Modrijan

SV. MARTINA
Glas 
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Dogodki v septembru
Vsako sredo ob 1800 molitvena ura pred Najsvetejšim;
•	 1. september – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
•	 2. in 3. september – dopoldan obisk bolnih in starejših po domovih;
•	 3. september – ob 2000 srečanje zakonske skupine DIŽ;
•	 6., 7. in 9. september – od 1500 – 1800 vpis veroučencev k verouku;
•	 6. september – ob 1930 srečanje Misijonske skupine;
•	 8. september – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine
•	 10. september – ob 2000 v župnišču prvo srečanje mlajše mladinske skupine  

(1. in 2. letnik);
•	 11. september – ob 2000 v župnišču prvo srečanje starejše mladinske skupine;
•	 11. september – Škofijski molitveni dan za duhovne poklice;
•	 12. september – ob 1000 katehetska sveta maša ob začetku veroučnega leta  

(z blagoslovom šolskih torb);
•	 18. september – Stična mladih;
•	 18. september – ob 2030 srečanje najmlajše zakonske skupine;
•	 19. september – pri vseh svetih mašah redni »ofer« za poplačilo obnove župnijske 

cerkve;
•	 20. september – ob 2000 srečanje mešane zakonske skupine;
•	 23. september – ob 2000 priprava staršev in botrov na sv. krst;
•	 25. september – ob 700 izpred župnišča začetek peš in kolesarskega romanja na 

Brezje;
•	 26. september – ob 1000 žegnanje na Breznici;
•	 26. september – ob 1130 v župnijski cerkvi krstna nedelja;
•	 27. september – ob 1930 v župnišču srečanje Svetopisemske skupine;
•	 30. september in 1. oktober – dopoldne obisk bolnikov in starejših po domovih;
•	 1. oktober – ob 1900 sveta maša v kapeli Svete Terezije Deteta Jezusa

Romanje mladih v Stično
Enodnevni festival katoliških mladih letošnje leto 
praznuje svojo 40. obletnico in bo potekal pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja in Slovenske škofovske 
konference. Festival bo potekal pod geslom: »Utrdi 
moje korake.« (Ps 40) v soboto, 18. septembra. 
Ker pa smo še vedno v negotovih razmerah in 
organizatorji še niso podali podrobnih informacij, 
bodo vse informacije objavljene naknadno. 

MOLITEV STIČNE MLADIH
Z mano bodi, Gospod.  

V hrupu sveta,  
v tihoti srca, v tišini noči;  

ko padec boli,  
ko veselje spet vzplamti,  

bodi z menoj.  
Vodi me k sebi.  

Vdihni Duha, utrdi moj korak.  
Samo enega, naslednjega.  

Ne prosim za več.
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Mašni nameni

30.8.
PON

19.00 + Rajko Vehar, rojstni dan
+ Marija Jereb, obl.

sv. Feliks (Srečko), 
mučenec

31.8.
TOR

7.00 + Viktor Frlic
po namenu (A)

sv. Pavlin, škof

1.9.
SRE

19.00 + Dominik Rupnik, obl.
v zahvalo (M)

sv. Egidij (Tilen), opat

2.9.
ČET

19.00 + Stanislav Oblak
za nove duhovne poklice

sv. Marjeta, devica

3.9.
PET

19.00 + Javornikovi (Žirovski Vrh)
+ Marija Frelih, roj. Pišlar, obl.

sv. Gregor Veliki, 
papež in cerkveni 
učitelj

4.9. 
SOB

8.00 + Marjan Peternel
+ Anton Oblak (Dobračevska 6a), obl.

sv. Rozalija (Zalka), 
devica

5.9.
NED

7.00 + Miklavčič, Frelih (Govejk) ter za zdravje  
v družini
+ Matija Zajc, 8. obl.
+ Vinko in Anton Voljč

23. NEDELJA  
MED LETOM – 
ANGELSKA NEDELJA

sv. Mati Terezija, 
redovnica8.30 za župljane

+ Julijana Rotar

10.00 + Marica in Alojz Demšar
za blagoslov šolskega leta

6.9.
PON

19.00 + Milka in Karel Naglič
+ Maksimiljan Oblak, obl.

sv. Zaharija, prerok

7.9.
TOR

7.00 + Francka Trček

19.00
DOBRAČEVA

+ Franc Oblak

8.9.
SRE

8.00 + Marica Albreht ROJSTVO DEVICE 
MARIJE  
(MALI ŠMAREN)

19.00 + Nikolaj Oblak, god
+ Bernarda Pivk, 1. obl.

9.9.
ČET

19.00 + Čičevi
+ Iztok Kopač, 30. dan

sv. Peter Klaver, 
redovnik 

10.9.
PET

19.00 + Danica Bogataj
+ Jožefa Jereb, obl.
+ Anton Šink, obl., in sin Marjan

sv. Nikolaj Tolentinski, 
spokornik

11.9.
SOB

8.00 + Marjan Peternel
za zdravo pamet in blagoslov ter 
razumevanje v družini

sv. Bonaventura, 
redovnik
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12.9.
NED

7.00 + Franc Jesenko
+ Jože in Alojzija Jereb (Žirovski Vrh 64)
za zdravje in srečo v družini

24. NEDELJA 
MED LETOM – 
KATEHETSKA 
NEDELJA 

Marijino ime
8.30 + Jani Pivk, obl.

+ starši Krvina in Arhar
za župljane

10.00 + Marica Jesenko
+ Anica Seljak Vitrih

13.9.
PON

19.00 + Stanislav Oblak
+ Marjan, Alojz in Ivana Peternel

sv. Janez Zlatousti, 
škof in cerkveni učitelj

14.9.
TOR

7.00 za blagoslov župnije POVIŠANJE SVETEGA 
KRIŽA19.00

DOBRAČEVA
+ Veronika Grošelj, obl.
+ Ljudmila Kokelj, obl.

15.9.
SRE

19.00 + Stanislav Burnik (Kokalj)
+ Julijana Rotar

Žalostna Mati Božja

16.9.
ČET

19.00 + Ljudmila Mlinar, obl. (god)
+ Bogdan in Marko Cankar ter starši Miklavčič

sv. Kornelij in Ciprijan, 
mučenca

17.9.
PET

19.00 + Trčkovi
za zdravo pamet in srečno zadnjo uro

sv. Robert Bellarmino, 
škof in cerkveni učitelj

18.9.
SOB

8.00 + Viktor Frlic
+ Marjan Praprotnik, obl. (Dobračevska 14)

sv. Jožef Kupertinski, 
duhovnik

19.9.
NED

7.00 + Franc Kokelj, obl. in Gabrijel Vegelj
+ Jože in Leopolda Gantar

25. NEDELJA  
MED LETOM –  
NEDELJA SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV 

sv. Januarij, škof in 
mučenec

8.30 + Cilka Pagon, obl.
+ Lojze Erznožnik, obl. in vsi pokojni v družini 
(Žirovski Vrh)
za župljane

10.00 + Slavc in Vida Burjek
+ Anton Klemenčič, 5. obl.

20.9.
PON

19.00 + Marjan Peternel
za blagoslovljeno in uspešno šolsko  
in veroučno leto

sv. Andrej Kim, 
mučenec

21.9.
TOR

7.00 po namenu (A) SVETI MATEJ, 
APOSTOL IN 
EVANGELIST

19.00
DOBRAČEVA

+ Marjan Naglič, obl.

22.9.
SRE

19.00 + Ivanka in Anton Trček
+ Matevž Pečelin

sv. Mavricij, mučenec

23.9.
ČET

19.00 po namenu (CK)
za duše v vicah

sv. Pater Pij iz 
Pietrelcine, redovnik  
in spovednik
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24.9.
PET

19.00 + Marica Albreht
+ Janez Žakelj

BLAŽENI ANTON 
MARTIN SLOMŠEK, 
ŠKOF

25.9.
SOB

8.00 + Janez Bekš, obl.
po namenu (A)

sv. Sergij, menih

26.9.
NED

7.00 + Pavel Pivk in družina (Račeva)
+ Marija in Franc Bogataj, obl.
+ Venčeslav Strlič

26. NEDELJA 
MED LETOM – 
SLOMŠKOVA 
NEDELJA
sv. Kozma in 
Damijan, mučenca

8.30 + Čičevi
+ Pintarjevi
za župljane

10.00
BREZNICA

+ Janez Kavčič
+ Strelovi

ŽEGNANJE NA 
BREZNICI

27.9.
PON

19.00 + Stanislav Oblak
za dobre odnose v službi

sv. Vincencij Pavelski, 
ustanovitelj lazaristov

28.9.
TOR

7.00 za blagoslov naše župnije sv. Venčeslav, 
mučenec19. 00

DOBRAČEVA
+ Miha Govekar in Travnkarski
V čast brezjanski Mariji, za dušno in telesno 
zdravje

29.9.
SRE

19.00 + Matevž Jereb, obl.
+ Nežka Trček in Andrej Pagon

SVETI MIHAEL, 
GABRIJEL IN RAFAEL, 
NADANGELI

30.9.
ČET

19.00 + Marica Albreht
+ Marjan Peternel

sv. Hieronim, 
duhovnik in cerkveni 
učitelj

1.10.
PET

19.00
KAPELA

za nove duhovne poklice
za zdravje

SVETA TEREZIJA 
DETETA JEZUSA 
(MALA CVETKA) – 
Zavetnica kapele  
v župnišču

2.10.
SOB

8.00 + Ciril Alič, 5. obl
po namenu (A)

sv. Angeli varuhi

3.10.
NED

7.00 + Janez Ovsenk, sin Bojan in Svetletovi
+ starši Albreht

13. NEDELJA 
MED LETOM – 
ROŽNOVENSKA

sv. Gerard, opat 
8.30 za župljane

10.00 + Homcovi
+ Pavla Kristan
za srečno vrnitev
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Pojasnilo ob mašnih namenih
Prvi napisani mašni namen vsakodnevno opravi župnik doma, drugega pa kaplan doma, 
tretji mašni namen (ob 7. dnevu, 30. dnevu ali ob posebni priložnosti) pa je oddan na 
nadškofijo v Ljubljani, kjer ga opravi eden od tamkajšnjih duhovnikov. Za vse namene, 
ki so napisani v oznanilih za tisti dan, pa molimo pri tisti sveti maši. Tudi svojci se pri 
tej sveti maši spomnite tistega rajnega ali svojega namena.

Romanje v Medžugorje
Letošnje planirano romanje v Medžugorje zaradi župnikove odsotnosti, ki naj bi 
potekalo 9.–12. septembra, žal odpade. Romanje je prestavljeno na drugo leto (v 
spomladanskem ali jesenskem času). Hvala za razumevanje.

Katehetsko pismo veroučencem in njihovim staršem

Dragi veroučenci, dragi starši!
Po napornem šolskem in veroučnem letu ter po 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 je naš sopotnik skozi življenje 
Gospod in naša nebeška Mati Marija.

V juliju in avgustu so se od nas 
poslovili:

•	 Stanislav	Burnik,	Koprivnik;
•	 Janez	Žakelj	starejši,	Slovenska	

pot;
•	 Marija	Kavčič,	Račeva;
•	 Iztok	Kopač,	Žirovski	Vrh.
Vsem domačim izrekamo iskreno 
sožalje in naj bo Bog vaša tolažba!

V juliju in avgustu so z zakramentom svetega 
krsta postali Božji otroci:

•	 Jurij	Treven,	Tabor;
•	 Eva	Knafelj,	Tavčarjeva	ulica;
•	 Enja	Bolta,	Bedrih;
•	 Tilen	Šubic,	Pionirska	pot;
•	 Karin	Bogataj,	Dobračevska	ulica;
•	 Filip	Burnik,	Koprivnik;
•	 Oskar	Šubic,	Igriška	ulica;
•	 Rubi	Oblak,	Selo;
•	 Nik	Kokelj,	Novovaška	cesta;
•	 Leja	in	Loti	Trček,	Žirovski	Vrh;
•	 Vid	Horvat,	Loška	cesta;
•	 Elena	Nicoletti,	Pod	Žirkom;
•	 Benjamin	Bogataj,	Gregorčičeva	ulica.
Družinam iskreno čestitamo in želimo obilo 
Božjega blagoslova!
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Vpis otrok k verouku
Vpis otrok od 1. do 3. razreda bo v ponedeljek, 6. septembra; od 4. do 6. razreda v 
torek, 7. septembra; od 7. do 9. razreda v četrtek, 9. septembra; vsakokrat od 1500 do 
1800 v župnišču. Z veroučenci pridete k vpisu tudi starši. Takrat boste lahko kupili vse 
potrebno za verouk. S seboj prinesite tudi podpisana veroučna spričevala. Za prvo-
šolce 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, 12. septembra, 
pri sveti maši ob 1000. Udeležijo naj se jo vsi veroučenci in njihovi starši. Pri tej sveti 
maši bo tudi blagoslov šolskih torb (zato jih vsi veroučenci prinesite s seboj).
Prvo srečanje mlajše mladinske skupine (1., 2. in 3. letnik) bo v petek, 10. septembra, ob 
2000, srečanje starejše mladinske skupine (4. letnik in več) pa v soboto, 11. septembra, 
ob 2000.

Veroučni urnik
razred dan ura učilnica

1. torek 16.00 – 16.45 1
1. torek 17.00 – 17.45 1
2. ponedeljek 7.00 – 7.45 1
2. ponedeljek 13.00 – 13.45 1
3. torek 13.30 – 14.15 1
3. sreda 7.00 – 7.45 1
4. ponedeljek 7.00 – 7.45 2
4. torek 13.30 – 14.15 2
5. ponedeljek 16.00 – 16.45 2
5. ponedeljek 17.00 – 17.45 2
6. ponedeljek 16.00 – 16.45 1
6. ponedeljek 17.00 – 17.45 1
7. sreda 16.00 – 16.45 1
7. četrtek 7.00 – 7.45 2
8. četrtek 17.00 – 17.45 1
8. petek 7.00 – 7.45 1
9. četrtek 7.00 – 7.45 1
9. četrtek 16.00 – 16.45 1
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Veroučna ura
Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred ali po veroučni uri veroučna šola oz. 
katehet ne odgovarja, kakor tudi ne za imovino veroučencev (kolesa, dežniki, mobilni 
telefoni, šolske torbe …) Veroučenci morajo k uri obvezno prinašati učbenik, delovni 
in liturgični zvezek. Domače naloge morajo pisati redno. V veroučno učilnico se ne 
prihaja s hrano, pijačo in vklopljenimi mobilnimi telefoni. Pri veroučni uri so obvezne 
maske. Če ima kdo bolezenske znake, mora ostati doma. Z veroukom po urniku 
začnemo 13. septembra.

Cena knjig
razred naslov knjige cena  

knjige
delovni 
zvezek

liturgični 
zvezek

1. razred Božji otrok sem
10,50 € / 3,50 €2. razred Praznujemo z Jezusom

3. razred Kristjani praznujemo skupaj
4. razred Pot v srečno življenje

8,50 € 6 € 3,50 €
5. razred Znamenja na poti k Bogu
6. razred Skupaj v novi svet
7. razred Kdo je ta?
8.–9. razred Pridi Sveti Duh / / 3,50 €

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 otroka iz družine je obisk brezplačen.
Prispevek na otroka ne vključuje rednih zgoraj naštetih gradiv za posamezni razred.

Sveta maša
Od	veroučencev	se	pričakuje	reden	obisk	nedeljskih	in	prazničnih	svetih	maš.	Če	otrok	
ni v nedeljo pri sveti maši, starši v okvirček v liturgični zvezek napišite opravičilo. Na 
nas odraslih pa 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. Kateheti bomo veseli, če se starši oglasite 
pri nas, da se pogovorimo o skupnih prizadevanjih pri vzgoji vašega otroka.

Dragi prijatelji!
Veseliva se že srečanja z vami in rada vama bova priskočila na pomoč pri verski in 

občečloveški vzgoji vaših otrok. Na vse vaše družine pošiljava Božji blagoslov,
vaša župnik Andrej in kaplan Anže


