
SEPTEMBER 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, kpl,  
in p. Franc Murko, žpk)

Bolnišnica Jesenice  
064 223 978 (g. Boris Rozman)

Bolnišnica Golnik  
031 358 021 (g. Franc Brečko SDB)

SV. MARTINASV. MARTINASV. MARTINASV. MARTINA
Glas 

Spet smo na začetku
Septembra se šolarji ponovno vračamo v šolske klopi. 
Zastavljamo si cilje, za katere se bomo trudili celo leto.
Počitniški oratorij nam je dal dodatno motivacijo s spo
ročilom »Borim se, da sem vitez za druge!« Borimo se, 
da bomo vitezi za druge tudi med šolskim letom, in 
sicer z oznanjanjem božje besede, z medsebojno po
močjo in spoštovanjem. Med letošnjim oratorijem smo 
se naučili, naj se borimo, da ne zaspimo, naj pretehtamo 
svoja dejanja in se zavzemamo za prave odločitve. Kot 
nekoč viteze danes pa Bog kliče nas, da poskrbimo za 
svoje sovrstnike, ki jim šola dela težave, jih navdušuje
mo in z dobro voljo premagujemo zastavljene ovire. 
Šolarji se prvega septembra zopet vidimo na hodnikih 
žirovske osnovne šole.
Na priprošnjo Ignacija Lojolskega se bomo kot vitezi 
borili za naš uspeh in molili za Katoliško cerkev. 

Ana in Zoja



2

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

• Klara Pivk, Idrijska cesta;
• Lana Jeklič, Selo;
• Lenart Jesenovec, Čevljarska ulica.
Družinam iskreno čestitamo in želimo 
obilo Božjega blagoslova!

V juliju in avgustu sta se od nas poslovili:

• Celestina Trček, roj. Pirih, Dražgoška ulica;
• Andreja Grošelj, roj. Mlinar, Selo.
Domačim izrekamo iskreno sožalje in naj bo Bog 
vaša tolažba!

Dogodki v septembru
Vse večerne svete maše so ob 1900;
• vsako sredo ob 1800 molitvena ura pred Najsvetejšim;
• vsak četrtek od 2030 do 2130 adoracija (tiho češčenje) Najsvetejšega v župnijski cerkvi;
• 4. september – ob 900 žegnanje na Goropekah;
• 4. september – ob 1130 krstna nedelja v župnijski cerkvi;
• 5. september – ob 1930 v župnišču uredništvo Glasa sv. Martina;
• 7. september – ob 2030 srečanje Mlajše zakonske skupine;
• 10. september – ob 900 nagradni izlet za šmarničarje;
• 12. september – ob 1930 v župnišču srečanje Tajništva ŽPS skupaj s predstavniki 

mladih;
• 14. september – ob 1930 v župnišču srečanje skupine za pripravo misijona;
• 17. september – ob 730 odhod avtobusa v Stično mladih (prijavite se najkasneje do  

15. septembra župniku);
• 17. september – ob 2030 srečanje Najmlajše zakonske skupine;
• 18. september – pri vseh mašah redni mesečni »ofer« za župnijsko cerkev;
• 19. september – ob 2000 srečanje Mešane zakonske skupine;
• 21. september – ob 2030 srečanje Četrte zakonske skupine;
• 22. do 25. september – župnijsko romanje v Medžugorje (odhod ob 500 izpred župnišča);
• 25. september – ob 900 žegnanje na Breznici;
• 26. september – ob 1930 v župnišču srečanje Svetopisemske skupine;
• 29. september – ob 2000 v župnišču priprava staršev in botrov na krst;
• 30. september – ob 2000 prvo srečanje mlajše mladinske skupine (1. in 2. letnik srednje 

šole);
• 1. oktober – ob 2000 prvo srečanje starejše mladinske skupine (od 3. letnika srednje 

šole dalje);
• 2. oktober – ob 1030 krstna nedelja.
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KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM
Dragi veroučenci, dragi starši!
Po napornem šolskem in veroučnem letu ter po novi izkušnji sobivanja s korona
virusom smo se v teh poletnih mesecih malo oddahnili in si nabrali novih moči. 
Sedaj pa je čas, da stopimo en korak naprej v svojem življenju. Tako si bomo nabi
rali novih znanj in vrednot v šoli in pri verouku. Zelo pomembno pa je, da sta naša 
sopotnika skozi življenje Gospod in naša nebeška Mati Marija.

Vpis otrok k verouku
Vpis otrok 1. do 3. razreda bo v petek, 9. septembra, od 4. do 6. razreda v četrtek, 
8. septembra, od 7. do 9. razreda v ponedeljek, 5. septembra, vsakokrat od 16. do 
18.  ure v župnišču. Z veroučenci pridete k vpisu tudi starši. Takrat boste lahko 
kupili vse potrebno za verouk. Za prvošolce 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, 11. septembra, 
pri sveti maši ob 9. uri, h kateri naj pridejo vsi veroučenci in njihovi starši. Pri tej 
sveti maši bo tudi blagoslov šolskih torb (zato jih vsi veroučenci prinesite s seboj k 
sveti maši).
Prvo srečanje mlajše mladinske skupine (1. in 2. letnik) bo v petek, 30. septembra, ob 
20. uri, srečanje starejše mladinske skupine (3. letnik in več) pa v soboto, 1. oktobra, 
ob 20. uri.

Veroučni urnik

1. razred - torek ob 1600 (učilnica 1) 6. razred - torek ob 1600 (učilnica 2) 

- torek ob 1700 (učilnica 1) - torek ob 1700 (učilnica 2)

2. razred - ponedeljek ob 700 (učilnica 1) 7. razred - četrtek ob 1600 (učilnica 2) 

- ponedeljek ob 1330 (učilnica 1) - četrtek ob 1700 (učilnica 2) 

3. razred - četrtek ob 1600 (učilnica 1) 8. razred - četrtek ob 700 (učilnica 2) 

- četrtek ob 1700 (učilnica 1) - četrtek ob 1500 (učilnica 2)

4. razred - ponedeljek ob 700 (učilnica 2) 9. razred - petek ob 1630 (mladinska soba) 

- torek ob 1330 (učilnica 1) 

5. razred - ponedeljek ob 1600 (učilnica 2) 

- ponedeljek ob 1700 (učilnica 2)
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Cene knjig:

razred naslov knjige knjiga delovni zvezek liturgični 
zvezek

1. razred Božji otrok sem

12,00 € / 3,00 €2. razred Jezus je moj prijatelj

3. razred Kristjani praznujemo skupaj

4. razred Pot v srečno življenje

9,50 € 7,50 € 3,00 €5. razred Znamenja na poti k Bogu

6. razred Skupaj v novi svet

7.–8. razred Pridi Sveti Duh 12,00 € zvezek A-4 3,00 €

9. razred kateheza mladih / / /

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 pa 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 opra
vičilo. 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 v župnijskem glasilu. Kateheti bomo veseli, če se starši oglasite 
pri nas, da se pogovorimo 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 pa pošiljam Božji blagoslov,
vaš župnik Andrej
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SLOVESNOST ZLATEGA JUBILEJA s. IVANKE TRČEK, ND
Letos mineva 50 let, odkar se je z obljubami v skupnosti Šolskih sester de Notre 
Dame izročila Bogu naša s. Ivanka Trček. Ob njenem zlatem jubileju bi se kot njena 
rojstna župnija Bogu radi zahvalili za vse milosti, ki jih je po njenih redovnih rokah 
delil ljudem.
Zato vas vse vabim k zahvalni sveti maši, ki bo na rožnovensko nedeljo, 2. oktobra, 
ob 900 v naši župnijski cerkvi. To bo priložnost, da se skupaj z njo poveselimo in se 
zahvalimo Bogu.
Za to priložnost prosim vse pridne gospodinje za sladke dobrote, ki jih prinesite v 
soboto, 1. oktobra, med 2000 in 2100 v župnišče. Že vnaprej Bog povrni!

NEPOSREDNA PRIPRAVA NA NAŠ ŽUPNUIJSKI MISIJON
Dragi prijatelji!
Le še slaba dva meseca nas ločita od našega župnijske
ga misijona (21.– 30. oktober), ki nas bo zopet bolj 
povezal med seboj in z našim Gospodom. Zato 
vas vabim, da v teh dneh pomnožimo molitev za 
uspeh misijona. Z mesecem septembrom vstopa
mo v neposredno pripravo na misijon, v oktobru 
pa se bo zvrstila množica dogodkov.
Prav je, da vsi pripravimo srca za besedo, ki nam jo bo 
Bog v teh dneh govoril po misijonarjih. Zato vas prav vse, 
otroke, mladino, zakonce, samske in starejše vabim na glavno 
prireditev v pripravi na misijon, na župnijsko peš in kolesarsko 
romanje k Mariji Pomagaj na Brezje 1. oktobra. Želimo, da 
bi nas to romanje resnično povezalo med seboj, zato se vsi 
potrudimo in pojdimo na romanje. 
Možnost bo peš romanje od Javorij do Brezij (odhod avtobusa ob 700 izpred 
župnišča), lahko pa se nam pridružite tudi v Selcih ob 1130. Druga možnost je 
kolesarsko romanje od Žirov do Brezij s pričetkom ob 900 pred našim župniščem. 
Tretja možnost pa je prevoz z lastnim avtom ali s skupnim avtobusom od Žirov 
do Brezij. Avtobus bo ob 1600 odpeljal izpred našega župnišča.
Ob 1745 bo na Brezjah slovesna sveta maša, ki jo bo daroval naš misijonar, br. Jožko 
Smukavec. K tej sveti maši ste povabljeni prav vsi župljani!
Potrudimo se, da nam bo misijon prinesel mnogo darov, saj se zavedamo, da »Bog 
je z nami, nismo sami!« Na vse vas pošiljam Božji blagoslov,

vaš župnik Andrej
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5.9.
PON

1900 + Janez Arhar, obl., in Mihela
+ Marjan Peternel

sv. Mati Terezija, redovna 
ustanoviteljica

6.9.
TOR

700 za razsvetljenje in zdravo pamet ter za srečno zadnjo 
uro

sv. Zaharija, prerok

7.9.
SRE

1900 + starša Primožič in Franko Božič
+ Marija Frelih, obl., in vsi Pišljar
+ Maksimilijan Oblak, obl., in starša

sv. Regina, devica  
in mučenka

8.9.
ČET

800 + Frančiška Možina (Krščansko bratstvo bolnikov in 
invalidov)

Rojstvo Device Marije – 
Mali Šmaren

1900 
DOBR.

+ Matija Zajc, obl., in Matičkovi
+ Stane Petrovčič
+ starši Pirih
+ Bernarda Pivk, obl.

9.9.
PET

1900 + Nikolaj Oblak
v čast Svetemu Duhu

sv. Peter Klaver, misijonar

10.9.
SOB

800 + Čičevi
za zdravje in razumevanje v družini; po namenu (G)

sv. Nikolaj Tolentinski, 
spokornik

11.9.
NED

700 + Frančiška in Marjana Peternel (Goropeke)
za župljane

24. NEDELJA  
MED LETOM –
KATEHETSKA NEDELJA900 + Pečelinovi (Jobstova)

+ Julka in Anica Seljak, obl.
+ Franc Kristan, obl.
+ Marija Likar, obl.
+ starši in brat Mirko Košir (Tabor 8)

12.9.
PON

1900 + Filip Kavčič
+ Stanislav Oblak
+ Jani Pivk, obl.

Marijino ime

13.9.
TOR

700 za uspeh misijona
v čast Materi Božji za ozdravitev

sv. Janez Zlatousti,  
škof in cerkveni učitelj

14.9.
SRE

1900 + Franc Kokelj, obl.
za srečo in zdravje v zakonu

Povišanje Svetega Križa

15.9.
ČET

1900 
DOBR.

+ Janez Potočnik
+ Milka Oblak (Dobračevska 47), god

Žalostna Mati Božja

16.9.
PET

1900 + Cecilija Mahnič
+ Anton in Marjan Šink, obl.
+ Danica Demšar, obl.
za zdravje (VP)

sv. Ljudmila, kneginja  
in mučenka

17.9.
SOB

800 + družina Cankar
+ Janez Žakelj

sv. Robert Bellarmino,  
škof in cerkveni učitelj

18.9.
NED

700 + Ljudmila Mlinar, obl.
+ Štrajtovi in Frelihovi (Govejk) ter za zdravje v družini
za župljane

25. NEDELJA MED 
LETOM – NEDELJA 
SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV900 + Marica Trček

+ Alojz Erznožnik (Žirovski Vrh) in vsi pokojni v družini
+ Branko Potočnik

Mašni nameni
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19.9.
PON

1900 + Anton Klemenčič, obl.
+ Marjan Peternel

sv. Januarij, 
škof in mučenec

20.9.
TOR

700 po namenu (A) sv. Andrej in drugi  
korejski mučenci

21.9.
SRE

1900 + Andreja Grošelj, 30. dan
+ Marica Trček, obl.
+ Matevž Pečelin, god
+ Fortunovi

sv. Matej, evangelist  
in apostol

22.9.
ČET

doma ni svete maše sv. Mavricij, mučenec

23.9.
PET

doma ni svete maše sv. Pij iz Pietrelcine, 
redovnik in spovednik

24.9.
SOB

doma ni svete maše bl. Anton Martin 
Slomšek, škof

25.9.
NED

700 + Janez Bekš, obl.
+ Venčeslav Strlič in Franc Jesenko
+ Marija in Franc Bogataj
za župljane

26. NEDELJA MED 
LETOM – SLOMŠKOVA 
NEDELJA

900 
BREZNICA

+ Janez Kavčič
+ Strelovi
+ Ivana Gergolet ter polbratje Janez, Stane in Miran Kavčič

ŽEGNANJE  
NA BREZNICI

26.9.
PON

1900 + Janko Stanonik, 19. obl.
+ Kališarjevi

sv. Kozma in Damijan, 
mučenca

27.9.
TOR

700 po namenu (A) sv. Vincencij Pavelski, 
ustanovitelj lazaristov

28.9.
SRE

1900 + Nežka Trček in Andrej Pagon
+ Cilka Pagon, obl.
+ Viktor Grošelj, 20. obl.

sv. Venčeslav, mučenec

29.9.
ČET

1900 + Veronika Grošelj, obl.
+ Mihael Govekar in vsi Travnkarski
v čast Mariji Pomagaj za duhovno, dušno in telesno 
zdravje

sv. Mihael, Gabrijel  
in Rafael, nadangeli

30.9.
PET

1900 + Matevž Jereb, obl.
+ Stanislav in starši Burnik

sv. Hieronim, duhovnik  
in cerkveni učitelj

1.10.
SOB

800 
KAPELA

+ Ciril Alič, 6. obl.
+ Vinko in Katarina Lukan, obl., in vsi Lukanovi

sv. Terezija Deteta Jezusa, 
devica in cerkvena 
učiteljica – zavetnica 
župnijske kapele

2.10.
NED

700 + Janez Ovsenk in sin Bojan
za župljane

27. NEDELJA 
MED LETOM – 
ROŽNOVENSKA 
NEDELJA

900 + Homcovi
+ Alojzija Benedičič in starši Šorli
+ Franc Možina, 100. rojstni dan
+ Viktorija in Viktor Čadež
v čast Svetemu Duhu za blagoslov v družini
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STAROST NI BOLEZEN, AMPAK PRIVILEGIJ

ŽPS v Župniji Žiri sestavljajo trije odbori: odbor za bogoslužje, odbor za oznanje
vanje in odbor za dobrodelnost, katerega naloga je bila pripraviti srečanje starejših 
in preizkušanih župljanov.
V jesenskem času imamo v naši župniji misijon in v sklopu letega so člani odbora 
za dobrodelnost skupaj z mnogimi skritimi, a pomembnimi sodelavci, uspeli od
lično in uspešno opraviti svojo nalogo. Usklajena in delovna ekipa z g. župnikom 
Andrejem in g. kaplanom Anžetom na čelu ter ob veliki pomoči Svetega Duha, ki 
je vodil njihove misli, besede in dejanja, je poiskala najboljše možnosti za izvedbo 
srečanja.
Na binkoštno nedeljo, 5. junija, je bila od 9.15 dalje možnost za sveto spoved, kjer 
sta bila na razpolago dva duhovnika. Sveto mašo ob 10. uri je daroval misijonar brat 
Jožko Smukavec. Med mašo je bilo možno prejeti zakrament bolniškega maziljenja, 
ki nas po Božji volji krepi in telesno ozdravlja.
Vabilo, ki je bilo oznanjeno nedeljo pred srečanjem, se je začelo z besedami papeža 
Frančiška, ki pravi: »Starost ni bolezen, ampak privilegij. Osamljenost zna biti bo
lezen, toda z dejavno ljubeznijo, z bližino in duhovno tolažbo jo lahko ozdravimo. 
Skrb za ostarele narekujeta iskrena ljubezen in dobrota ter spoštovanje njihovega 
človeškega dostojanstva.« Papež tudi pravi, da smo star človek vsi mi, prej ali slej. 
In kakor bomo mi delali z ostarelimi, tako bodo tudi naši nasledniki ravnali z nami.
Prav zato je bilo pripravljeno srečanje dober zgled vsem mladim. S pomočjo žirov
skih skavtov in skavtinj je bilo po sveti maši na župnijskem dvorišču postreženih 
okoli 90 starejših župljanov, ki so se sami ali s pomočjo domačih zadržali v prijetni 
družbi, ob skromnem kosilu, dobrotah pridnih žirovskih gospodinj in zvokih har
monike. Vse zbrane je pred kosilom pozdravil podžupan Jože Stanonik in vsem 
zaželel prijetno počutje.
Obisk je vse prijetno presenetil, tako ekipo, ki je srečanje pripravila, in tudi tiste, ki 
so se odzvali vabilu. V njihovih očeh je bilo videti iskre sreče in veselja, iz njihovih 
ust pa slišati besede hvaležnosti. Mnogo izmed povabljenih pa je hkrati tudi starih 
staršev. Lani je papež Frančišek sprejel odločitev, da se vsako četrto nedeljo v juliju 
praznuje svetovni dan starih staršev in ostarelih, saj je ta nedelja blizu praznika Ma
rijinih staršev, Ane in Joahima, Jezusovih starih staršev. Drugi svetovni dan starih 
staršev in ostarelih je bil letos v nedeljo, 24. julija, pod naslovom »Še v starosti rodijo 
sadove« (Ps 92,15). 
V svoji poslanici je papež Frančišek zapisal, da »staranje ni kazen, ampak blago
slov«. Ostareli se ne smejo omejiti samo na opazovanje dogajanja v svetu. Čaka jih 
novo poslanstvo. Papež jih poziva, da se dejavno vključijo v »duhovno revolucijo 
nežnosti« v tem svetu, ki doživlja hude preizkušnje. Za drugi svetovni dan starih 
staršev in ostarelih je bila sestavljena naslednja molitev:
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Zahvaljujem se ti, Gospod, 
za blagoslov dolgega življenja,
da vedno daješ obroditi sadove tistim, 
ki se zatekajo k Tebi.

Odpusti, o Gospod,
mojo ravnodušnost in razočaranje,
toda ne zapusti me,
ko mi upadajo moči.

Uči me gledati z zaupanjem
v prihodnost, ki mi jo daješ,
na poslanstvo, ki mi ga zaupaš,
da ti bom brez konca prepeval hvalnice.

Naredi me za nežnega obrtnika
Tvoje revolucije,
da bom z ljubeznijo čuval svoje vnuke
in vse male, ki iščejo zavetje pri Tebi.

Varuj, o Gospod, papeža Frančiška
in nakloni svoji Cerkvi,
da bo svet rešila osamljenosti.
Vodi naše korake na pot miru.
Amen.

V Žireh smo 24. julija praznovali Krištofovo nedeljo, kjer so se člani ŽŠAM Žiri in 
njihovi prijatelji zahvalili za vse varno prevožene kilometre in se v molitvi spomnili 
svojih pokojnih prijateljev. Drugega svetovnega dneva starih staršev in ostarelih pa 
se je na praznik sv. Ane in Joahima na Ledinici v svoji pridigi spomnil letošnji no
vomašnik g. Janez Meglen, ki je poudaril pomen povezanosti med vnuki in starimi 
starši. 
Otroci potrebujejo veliko pozitivnih zgledov, stari starši pa pri tem igrajo veliko 
vlogo. Simbolizirajo družino, so vez med generacijami, povezujejo družino, so bolj 
objektivni, predstavljajo vrednote, otroci so ob njih bolj sproščeni, modrost in ži
vljenjske izkušnje starih staršev so dragoceno darilo za odraščajoče vnuke, ki jih 
brezpogojno ljubijo. Starši nosimo ključno vlogo pri tem, da se med vnuki in starimi 
starši razvijejo in ohranjajo globoke vezi. V današnjem času se vse odvija prehitro, 
pri babicah in dedkih pa se čas ustavi.
Starejšim bodimo hvaležni za vse, kar storijo za nas, pa naj bo to čas, preživet z 
vnuki, pomoč pri njihovi vzgoji, vse darovane molitve. Naj bo čas in trud vseh so
delujočih v pripravi srečanja majhna zahvala za vsa vaša dobra dela. Bog vas živi!

Mojca Stanovnik



10

PREJEM ZAKRAMENTA SVETE BIRME NI LE ENODNEVNI DOGODEK 
Nekaj vtisov so strnili letošnji birmanci.
Dokler se nisem začela pripravljati na prejem zakramenta, nisem razumela po
membnosti in pomena svete birme. Z veroukom smo se kar dve leti utrjevali v veri, 
se učili razlikovati med dobrim in slabim, redno hodili k mašam ter bili polni pri
čakovanja na slavnosti prejem Svetega Duha. Čar svete birme sem začutila že tisto 
jutro, ko smo se z družino odpravili do cerkve, kjer so se že zbirali botri in birmanci. 
Kljub slabšemu vremenu in dolgi vrsti prijateljev, ki so želeli prejeti zakrament, je 
maša minila hitro. Bila je zelo svečana in vsi smo bili lepo oblečeni, v zraku pa se je 
čutilo nekaj posebnega.

Ne samo da sem ta dan sprejela darove Svetega Duha, ampak sva 

se tudi zelo zbližali z mojo birmansko botro. Ta mi je podarila skupni 

izlet v Italijo, kjer sva preživeli nekaj zelo lepih dni. Birma mi bo vedno 

ostala v lepem spominu.
Alja

Ob začetku priprav na sveto birmo se nisem še čisto zavedala, kaj birma 

pomeni. Nisem razumela vseh spisov, ki smo jih morali napisati, in nalog, ki 

smo jih morali opraviti. Mislila sem samo na dan izpitov in kako nervozna sem 

bila. Ne veš, kako je občutiti Svetega Duha, dokler ni konec svete maše in 

nastopi čas za fotografije, na katerih se prav vidi nasmeške Svetega Duha, ki 

že živi v nas in nam kasneje pomaga iti skozi vse naše težave in sprejemati 

težke odločitve. Na dan svete birme pa se zavedaš, da ta zakrament ni le 

življenjska pot, ki jo nadgrajuješ, ampak je tudi pot, ki se nikoli ne konča. 
Ana

Tisti občutek, ki sem ga imel pred birmanskim izpitom, je bil nepozaben, ker me je malo skrbelo, če ga bom opravil. A na koncu mi je uspelo. Ni se mi zdelo, da je birma eden pomembnih dni, ampak bolj kot navaden dan, a čutim, da se je Sveti Duh dotaknil predvsem mojega srca. 
Marcel
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Na prejem zakramenta svete birme smo se vsi intenzivno pripravljali. Nekateri 

so s pripravami začeli prej, nekateri kasneje. Sama sem obiskovala pevski zbor 

in občasno brala pri sveti maši. 

Mesec dni pred dogodkom smo z družino odšli po nakupih. Jaz, moj brat in 

botra smo si izbrali obleko, ki jo bomo nosili na svečani dan. Tisti dan smo tudi 

rezervirali mizo v restavraciji, kamor smo po slovesnosti odšli na družinsko 

kosilo. Nakupovanje je bilo sicer uspešno, a prej me je čakal še veliki izpit pred 

prejemom svete birme. Za izpit smo dobili vprašanja, ki so se navezovala na 

snov predhodnega in letošnjega leta. Poleg te vsebine pa smo morali znati 

tudi molitvice. Izpit sem uspešno opravila ter se posvetila podrobnostim pri 

pripravi prejema zakramenta. Zadnji teden smo imeli mašo vsak dan. Ta je bila 

namenjena nam birmancem in botrom. Napočila je sobota, dan ki smo ga čakali 

mesece … Vsi sorodniki, starši, prijatelji in seveda mi, birmanci in botri, smo 

prisluhnili vsebini svete maše. Med mašo smo vsi birmanci prejeli dar Svetega 

Duha. Družine z birmancem so se še fotografirale za spomin in se podružile v 

cerkvi, potem pa še vsaka po svoje.
Katarina

Ne bom napisal ravno 63 vrstic, kakor jih je bilo treba napisati za prvo domačo nalogo veroučnega leta, ko smo bili prvič primorani razmišljati o zakramentu svete birme.
Zame je bila priprava na prejem Svetega Duha še bolj posebna, saj sem opravljal nekoliko drugačno zadolžitev kot ostali. Naredil sem namreč raziskovalno nalogo na temo bogkovega kota v Žireh. Za to sem se odločil, ker sem na obiskih opazoval stene in njihovo okrasitev, po drugi strani pa se mi je zdelo, da morda križi s sten izginjajo. Ko sem opravljal intervjuje po domovih, sem pri ljudeh začutil pravo vero v Boga, kar je name napravilo res močan vtis in me spodbudilo k razmišljanju. 

Na sveto birmo smo se pripravljali dve leti in mislim, da smo se do sobote, 28. maja, dobro pripravili. Verjamem, da se je vsak del priprave na prejem Svetega Duha — od naloge, duhovnih vaj, izpita in tudi pisanja triinšestdesetih vrstic — zgodil z namenom. Verjamem pa tudi, da me bo Sveti Duh vodil po zame pravih poteh.

Nejc
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NEPOZABEN TEDEN
Tako kot vsako leto se je tudi letos v naši župniji odvijal otroški poletni oratorij, ki 
je privabil skoraj sto otrok, zanje pa je skrbelo več kot 40 animatorjev. Skupaj smo 
preživeli razigran in pester teden. Vsak dan nas je spremljala zgodba sv. Ignacija 
Lojolskega, ustanovitelja Družbe Jezusove ali jezuitov. Ignacij je bil v svoji mladosti 
hraber vitez, nato pa ga je v bitki zadela topovska krogla. Poškodba ga je priklenila 
na posteljo, kjer je spoznal Boga. Ravno letos mineva 500 let od njegove spreobr
nitve. 
Oratorij smo začenjali ob deveti uri zjutraj. Po uvodnih pesmih, dvigu zastave in 
himni je sledila igrica. Po njej smo imeli katehezo ali pa smo odšli v cerkev na 
adoracijo. Sledili sta dve delavnici, na katerih smo krepili kreativnost in postali 
lačni, zato smo se odpravili na kosilo. Po njem je sledilo pol ure divjanja po telo
vadnici. Ker tudi po tem še nismo bili dovolj utrujeni, smo pred zaključno himno 
in spustom zastave izvedli veliko igro. Da pa je bilo vse skupaj še bolj zanimivo, so 
bili trije dnevi malo posebni. V torek so nas obiskali policisti, reševalci in vodniki 
s psi reševalci. Predstavili so nam svoje delo, razkazali opremo in vozila. V četrtek 
smo se tradicionalno odpravili na izlet. Mlajši otroci so odšli v ljubljanski živalski 
vrt, starejši pa so svojo energijo porabljali na bazenu in toboganih na Kodeljevem. 
V petek popoldne smo si privoščili še vodne igre, ki so nas dobro ohladile, in tako 
je bil teden popoln. Oratorij smo sklenili v soboto zjutraj z zahvalno sveto mašo. Po 
njej smo si obljubili, da se vidimo zopet prihodnje leto.
Žirovski animatorji bi se radi zahvalili dobremu Bogu za lepo vreme, vsem staršem 
za njihovo zaupanje, obema duhovnikoma, g. župniku Andreju in g. kaplanu An
žetu, za njuno otroško razigranost in duhovno vodstvo, vsem drugim podpornikom 
in seveda vsem otrokom, da smo lahko skupaj preživeli nepozaben teden. Komaj 
čakamo, da se prihodnje leto vidimo v še večjem številu!

Jakob Praznik


