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Uvodna beseda
Spoštovane krajanke in
krajani!
Konec koledarskega leta je za nekatere najlepši čas v letu. Nekaterim
je všeč zaradi zasluženega prostega
časa, drugim zaradi obdarovanj,
druženja in še marsikaj bi se našlo.
Je pa tudi čas obračunov, takšnih
in drugačnih zaključnih računov ter bilanc, obdobje
načrtovanja in novih upov za prihodnost. Najbrž se
boste strinjali, da to počnemo prav vsi, naj bo zase
osebno, za svojo družino ali za širšo skupnost. Pri
tem je pomembno imeti dobro zastavljene cilje. Bolj
kot so ti konkretni in realni, večja je možnost, da se
uresničijo.
Za člani sveta Krajevne skupnosti Žabnica je prvo leto
mandata. Težko bi ocenjevali zgolj, ali smo z rezultati
dela zadovoljni ali ne. Predvsem smo kot posamezniki
in skupina pridobili veliko novih izkušenj. Ocenjujemo,
da nam bodo te v prihodnje še kako koristile, saj
vidimo, da je v naši krajevni skupnosti še veliko
izzivov. Večji investicijski projekti, ki bi zadevali le
našo krajevno skupnost, sicer niso na vidiku, opažamo
pa cel kup manjših, ki bi jih bilo treba izvesti.
Je že tako, da ljudje na splošno najbolj opazijo gradbena dela na objektih ali cestah. Zato smo najbrž vsi
krajani KS Žabnica najbolj veseli preplastitve ceste
med Bitnjami in Šutno ter pridobitve prometnih
tabel za označitev Šutne, Žabnice in pokopališča. V
sodelovanju z MOK in Komunalo Kranj skrbimo za
redno vzdrževanje lokalnih poti, čeprav se luknje na
bankinah kljub pogostemu nasutju hitro spet pojavijo.
Eden od večjih dosežkov je bila pripojitev celotnega
ozemlja pokopališča Žabnica pod isto občino, to je
Mestno občino Kranj. Naj spomnimo: pokopališče je
bilo v preteklosti razdeljeno med dve občini, kranjsko
in škofjeloško, dosegli pa smo, da po novem spada
pokopališče v celoti pod kranjsko občino. Skupaj z
ostalimi krajevnimi skupnostmi na tem območju se

borimo proti vzpostavitvi vodovarstvenega območja,
ki bi obsegalo celotno Sorško polje. Postavili smo
dve knjigobežnici, popravili nadstrešek pri lopi ob
šoli. Poslali smo cel kup dopisov na Mestno občino
Kranj, občino Škofjo Loka, KS Sveti Duh, Direkcijo
RS za ceste, Agencijo za varnost v cestnem prometu
itd., v katerih zahtevamo ureditev oz. izboljšanje
prometne varnosti v naših krajih. Nekaj dopisov
smo poslali tudi krajanom; v njih smo opozorili na
neurejenost, nepreglednost ali nevarnost njihove
lastnine v razmerju do ostalih krajanov in jih prosili
za ukrepanje.
Aktivni smo bili tudi na družabnem področju.
Organizirali smo praznik krajevne skupnosti, o
katerem smo že pisali, se udeležili spominske slovesnosti ob 1. novembru, v dneh, ko to berete, pa
organiziramo srečanje starostnikov in v tesnem
sodelovanju s šolo novoletni bazar. Seveda ne bomo
pozabili na najmlajše, ki jih bo kot vselej obiskal
dedek Mraz. Morda ste že opazili, da smo aktivni
tudi na Facebooku? Naša skupnost ima že preko 270
všečkov, vabljeni, da se pridružite in odzivate tudi vi.
Glasilo, ki je pred vami, je tudi tokrat napisalo veliko rok in o njem razmišljalo več glav. Iskreno se
zahvaljujemo učiteljicam in učencem OŠ Žabnica
in vrtca, društvu upokojencev, gospodu župniku
ter krajanom. Želimo si še več prispevkov, kroženja
idej in informacij v prihodnje, predvsem pa več
družabnega življenja v kraju. Vabljeni, da sodelujete
na različne načine, da lahko tako vsak po svoje
oživimo dogajanje v kraju.
Tudi to številko smo pripravili skupaj s KS Bitnje,
saj verjamemo, da je tovrsten pretok informacij med
bližnjimi kraji lahko le koristen.
V letu 2020 vam želim obilo lepih trenutkov, prijetnih
presenečenj in toplih nasmehov!
Marija Zakrajšek Martinjak, predsednica KS Žabnica

Svet KS
obvešča
Člani sveta KS Žabnica smo:
Marija Zakrajšek Martinjak,
predsednica
Aleš Šifrer, podpredsednik
Erika Vrhovnik, članica
Ljubo Tomažič, član
Mateja Porenta, članica
Matic Oman, član
Nataša Plavc, članica

Kontakti:
Krajevna skupnost
Žabnica, Žabnica 20,
4209 Žabnica

e-mail:
ks.zabnica@gmail.com
telefon: 031 615 960
spletna stran:
www.zabnica.si
Facebook stran:
Krajevna
skupnost Žabnica
Sestanek je možen po
predhodnem dogovoru.

Z a hva la
Svet KS Žabnica se za dolgoletno požrtvovalno delo in vodenje Krajevnega
odbora Rdečega križa Žabnica iskreno zahvaljuje dosedanji predsednici
gospe Marti Predikaka.
»Dveh reči ne odlagaj na jutri: poboljšanja in dobrega dejanja. Za današnji
dan vemo, da ga imamo; ali še jutri doživimo, ne vemo.«
Anton Martin Slomšek
Svet KS Žabnica

Ne živite tako, da bi pozabili, da živite.
Naj vas vedno znova mika,
da se česa naučite, da kaj naredite,
da kam greste, da koga srečate.
Naj bo vaše življenje vedno zanimivo.
Vedno morate dobro misliti o sebi
in se zavedati svoje vrednosti.
Zelo dragocen biser ste. Nikoli ne
pozabite tega!
Srečno, zdravo in zadovoljno leto 2020

Kontakt za Pokopališče
Žabnica:
Nataša Plavc,
telefon 041 903 980
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Vam želi Svet KS Žabnica.

Kotiček iz
šole in vrtca

Novoletn e želje

, ki pr ih aj a
Ka j si že li m v le tu

zaključilo in prišlo bo
Leto 2019 se bo kmalu
želim da bi bilo popolno
leto 2020. V tem letu si
in brez slabih ocen.
več prijateljev. Januar
Želim si konja in čim
n mesec in upam da bo
je tudi še malo čarobe
novem letu si želim: da
takrat veliko snega. V
bi lahko vsak dan jedla
bi imela svojo sobo, da
elice, da moj bratec ne
iz svoje najljubše skod
ti televizije in da bi se
bi vsak dan hotel gleda
si še, bi moja mami
naučil reči črko R. Želim
slušalke naloži novo
imela čas, da na moje
želim v novem letu.
pesem. To je vse kar si
novem letu uresničijo
Upam da se mi želje v
m v prihajajočem letu
in da se tudi vsem va
izpolnijo skrite želje!
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, ki
Ka j si že li m v le tu
pr ih aj a

. Novo leto že
Leto 2019 se bo končalo
odpreti jih motrka na vrata, samo še
oraj poslovilo.
ramo, saj se je leto že sk

doživela uspeV letu, ki prihaja bi rada
estopno leto. Ko
he. Leto, ki prihaja je pr
rem zapreti oči,
gledam v zvezde ne mo
o in prav gre. V
ker, mislim, da vse lep
o leto si rečem,
letu se veliko zgodi. Vsak
snega naredila.
da bom to leto nekaj re
seznam želja,
Če bi na kratko napisala
želim dobro in
bi bila prva stvar, da si
kaj novega in
srečno leto. Želim si ne
enje.
velikega, neko preseneč
vo začne. Jaz si
Ko se leto konča se no
lepo«.
mirno pravim: »Vse je

K aj si že li m v le
tu , k i pr ih aj a

prihaja leto 2020. Ča
kamo še na tri dobr
e može
in novo leto.
Želim si, da zima dl
je bi trajala in da sn
eg med
poletjem se ne bi
se stopil, da bili bi
veseli.
Želim si telefon, da
ponesel bi me v sv
et klicanja. Želim si, da
bi tudi gobe rasle vs
e letne
čase in da bi jih večk
rat jedli.

Želim si, da bi šola
čim prej se končala
in vsi
otroci bi bili zelo ve
seli. Med poletjem
bo
mo
šli na morje in nato
bi se z dedijem odpe
ljala
z motorji v širni ra
j. Poletje mine preh
itro
zato bi rad, da se še
za dva meseca poda
ljša.
Želim, da živel bi na
morju in da večkrat
dn
evno
grem plavat.
Upam, da želje se
mi bodo uresničile
in da
bom vesel.
Pesmi je konec in up

am da vam je bila vš

eč.

Napisal: Ažbe Vilfan
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Tevž Šifrer

Otroci ima mo
pravico do.. .

Maks Šifrer
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Rosali Langerholc

Patrik

JercaHafner
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Drejc Drejc

Matic Vilfan
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Kotiček
Društva
upokojencv
Žabnica
Takole se ima mo
v du ža b n ica
Z aktivnostmi v koledarskem letu 2019 bomo kmalu
zaključili. Posebna analiza ne bo potrebna, saj sproti
skozi vse leto iščemo vzroke težav, ki nas ovirajo pri
realizaciji aktivnosti. Gre namreč za nizko udeležbo
pri aktivnostih, pomankanju finančnih sredstev in
nepripravljenosti mlajših članov za prevzem nalog.
V letošnjem letu so nas močno presenetili občinski
kriteriji pri dodelitvi sredstev, saj nam je bilo v letu
2018 dodeljenih kar 4x več sredstev kot letos, čeprav
se število aktivnosti ni zmanjšalo, niti kvaliteta poslabšala. Vodje sekcij sproti ponujajo zanimive vsebine,
prilagojene starosti in mobilnosti članov, in iščejo
najcenejšo izvedbo.
Pomembno je fizično zdravje članov, zato se trudimo, da se aktivnosti odvijajo skozi vse leto. Imamo
telovadbo v telovadnici POŠ v Žabnici in na prostem
z imenom Tisoč gibov. Dobro udeležbo smo zabeležili
pri pohodih, v zadnjem času predvsem pri krajših
»Čveka pohodih«, kjer se prepletajo bivanje v naravi
s kulturnimi obiski in ogledi. Plavalni izleti v Izolo
so zelo dobro zapolnjeni, saj večini udeležencev 6
ali 7 kopanj v juliju in avgustu pomeni edini letni
dopust. Težave pa so pri organizaciji, saj nas vselej
do konca spremlja bojazen, ali bo dovolj udeležencev
za prevoz z avtobusi, ker je strošek precej visok. Manj
udeležencev pomeni višji strošek na posameznika.
Letos smo izpeljali 2 celodnevna izleta, in sicer ogled
Kozjanskega z značilnimi bajkami ter pot pisateljev
skozi Turjak do Ribnice. Pri obeh izletih nam je
uspelo napolniti avtobus.
Nič kaj drugače ni z organizacijo pustovanja, piknika,
martinovanja in ob koncu leta prednovoletne zabave. Treba je upoštevati ceno kulinarične ponudbe,
prevoza in glasbe.
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Prireditev ob kulturnem prazniku je bila dobro obiskana. Zanimivo je, da se teh prireditev udeleži največ
starejših članov. Letos smo predstavili Cirila Zlobca,
pesnika ljubezni, in o njem in njegovem delu veliko
izvedeli. Predstavila nam ga je članica, ki ga je osebno
poznala. Zadnjo kulturno zabavno prireditev »Čar
obdarovanja«, ki je bila v planu za mesec december,
smo zaradi strahu pred porabo sredstev za realizacijo
črtali s seznama. Vsaka prireditev ima namreč zaradi
gostov, ki popestrijo vsebino, svojo ceno. Vstopninam
se načelno odrekamo.
Omeniti moramo še udeleženke v delavnici ročnih
spretnosti, imenovane »Zankarice«, kjer se kvačka,
plete, izdelujejo se imenitni okrasni in uporabni
predmeti. Razstava del bo v spomladanskem času
leta 2020.
Prav zanimive so bralno pogovorne ure, sicer z dokaj
nizko udeležbo, zato pa toliko bolj pestre pri posredovanju vsebin, ki nas zapeljejo v prav prijetno literarno
klepetavo vzdušje, nemalokrat z veliko smeha.
V dveh skupinah se udeležujemo delavnice »Za umovadbo«, ki jo vodi zunanja sodelavka v organizaciji
OOPZ Kranj.
Kaj nam bo prineslo leto 2020, še ne vemo. S 400
člani, od katerih je 140 starih nad 80 in 90 let, precej
jih živi v domovih za ostarele, bolnih in težje gibljivih,
je zelo težko ustvarjati idealne pogoje. Animatorjem
pada zagnanost in vse manj je odrešujočih idej za
velike delovne podvige. Hkrati pa se vse glasneje
sprašujemo, ali smo v prihodnjem letu še dovolj
trdni za obstoj ali morda za priključitev k drugemu
društvu ali pa za preprosto ukinitev.
Jerica Kraševec

Dogaja

D olgih 35 dn i
Spomladi leta 2015 je bilo na Matijevem travniku postavljeno gnezdo
za štorkljo, letos pa je bil trud vendarle poplačan. Kmalu spomladi
sta namreč gnezdo naselili štorklji. Priden par. Iz sosednjih travnikov
sta nosili veje in travo ter pripravljali gnezdo za svoj naraščaj. Maja
sta bili štorklji zelo aktivni pri pripravi, kmalu pa je samica sedla in
pričela valiti. Pomlad je bila dokaj hladna in deževna, zato nas je vse, ki
smo gnezdo opazovali, začelo skrbeti. Skrb pa je bila odveč: po dolgih
35-ih dneh je iz gnezda pokukala prva glavica in čez par dni še ena.
Dva mladiča. Hladna pomlad je bila za nami, pred nami pa vroče in
sončno poletje, ki mu ni bilo videti konca. Mladiča sta počasi, a vztrajno
rasla ter pričela mahati s krili. Kmalu smo bili priča prvemu poletu
mladičev iz gnezda. Potrebnih je bilo kar nekaj vaj, da sta osvojila
letalske manevre. Posebej tiste spodrsljaje pri pristajanju v gnezdo
je bilo zanimivo opazovati, saj je bilo gnezdo za neizkušena letalca
mnogokrat premajhno, da bi ga v prvo ''zadela''. Tako je bil potreben še
en krog okoli gnezda. Če pa je bil veter močan, pa sta se raje odpravila
na Mežnarjevo štalo, kjer je za varen pristanek veliko več prostora.
Poletje je šlo h koncu in 15. septembra 2019 so vsi štirje poleteli proti
jugu. Zaželeli smo jim srečno pot v Afriko z željo, da nas drugo leto
zopet obiščejo in razveseljujejo s svojo prisotnostjo.
Matjaž Mravlja
Foto: Matjaž Mravlja

35 dni smo čakali, ko je samica sedela v gnezdu in valila. Veliko
ljudi je menilo, da iz te moke ne bo kruha, vendar je 35 dni
pričakovana doba valjenja za belo štorkljo. Potrebno je upoštevati
tudi dolgotrajno slabo vreme in dokaj nizke temperature, kar
podaljša časa valjenja.

Po 35 dnevih
je prvi mladič
pokukal
iz gnezda.

Ko sta se mladiča izvalila, se je pričelo zelo
suho in vroče poletje. Starša sta mladičema z
razprostrtimi krili v gnezdu delala senco in ju
tako ščitila pred močnim soncem.
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Junija sta mladička na nogo dobila vsak svoj
obroček. Za obročke in njuno namestitev je
poskrbel Dušan Dimic iz Kranja. Kamor koli bosta
sedaj mladička odletela, bodo vedeli, da sta iz
naših krajev.

Mladička v gnezdu z nameščenima obročkoma. Ob
namestitvi sta bila zelo krotka in mirna. Večino
časa sta ležala, kajti nista še imela kondicije in
telesne mase.

V gnezdu samec hrani mladiča. Kako se
ve, da je to samec? Samec je imel obroček,
samica pa ne. Samec je bil obročkan na
Slovaškem (podatek od opazovalcev ptic v
RS), ker pa samica ni imela obročka, lahko
samo ugibamo, od kje bi lahko izvirala.
Verjetnost, da je iz Slovenije, je zelo
majhna, saj so pri nas vsa gnezda opazovana
in mladičkom vselej namestijo obročke.

Iskanje hrane na bližnjih travnikih in zadnje priprave pred poletom v Afriko, kjer bodo ostali
nekaj časa.
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Priš e l b o dedek mra z
Dragi malčki!
Ali veste, da nekateri otroci sploh ne poznajo dedka Mraza? Ampak otroci
iz Žabnice in Šutne so tako zelo pridni, da se k njim vsako leto znova
vrne! Tudi letos se bo z zapravljivčkom, ki ga bo vlekel konj, pripeljal na
običajna (spodaj našteta) mesta in razdelil darila, in sicer
v soboto, 28. decembra 2019.
Sluga (Žabnica) – ob 10. uri
Gregorč (Žabnica) – ob 10.15
Miklavž (Žabnica) – ob 10.30
Plestenjak (Šutna) – ob 10.45
Kramar (Šutna, na križišču) – ob 11. uri
Rajgelj (Šutna, na ovinku) – ob 11.20
Starši, prijavite svoje otroke, stare od 2. in 7. leta,
na mail: ks.zabnica@gmail.com tako, da napišete
ime in priimek otroka, njegovo starost in spol.
Prijave sprejemamo do 20. decembra.
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Da n mrt vih
Prvi november je v Sloveniji dela prost dan že vse od
leta 1929. Ta praznik, ki se od leta 1991 imenuje dan
spomina na mrtve, se v rimokatoliški veri imenuje
dan vseh svetnikov. Tega dne se, poleg vseh mrtvih
znancev in prijateljev, spomnimo tudi vseh imenovanih in neimenovanih svetnikov, ki v koledarju
nimajo posebnega dneva.
V Žabnici spomin na mrtve obeležimo vsako leto
pred osrednjim spomenikom prav na 1. novembra
ob 10. uri. Pobudnika te proslave sta KS in Združenje
borcev za vrednote NOB Žabnica in Bitnje.
Na tej prireditvi so letos s kulturnim programom
sodelovali učenci PŠ Žabnica pod vodstvom učiteljice
in mentorice Alenke Jenko Boh. Slavnost se je pričela
s pristopom praporov ZB Žabnica in Bitnje ter DU
Žabnica. Nato je zaigrala himna, ki ji je sledil položitev vencev pred spomenik. Vence so položili v imenu
ZB Žabnica, ZB Bitnje, KS Žabnica, RK Žabnica, ŠD
Žabnica, PGD Žabnica, DU Žabnica in KUD Tone
Šifrer Žabnica. Učenci PŠ Žabnica so izvedli zelo lep
in bogat kulturni program. Ob poslušanju recitalov
in glasbe smo dobili potrdilo, da so se na to proslavo

resnično temeljito pripravili. Hvala njim in njihovi
mentorici Alenki.
Tudi obisk krajanov je bil zadovoljiv kljub dnevu,
ko vse hiti na svoje grobove. Dogajanje je motil le
promet, ki ga je letos lepo umirjal prisoten policist.
Ob koncu se je vsem sodelujočim in prisotnim za
obisk zahvalil tudi član ZZVNOB Blaž Kavčič.
Janez Košir, predsednik organizacijskega odbora, pa
je povedal, da bo od naslednjega leta dalje proslava
pred spomenikom na zadnji dan šole pred jesenskimi
počitnicami. Tako bomo razbremenili šolarje in mentorje, da bodo lahko prvi november preživeli po svojih
željah. Mislim, da je prav tako. Naj bo to resnični dan
spomina za vse, brez dodatnih obveznosti.
Kako v žabniški šoli spoštljivo gledajo na ta praznik
in našo zgodovino, se vidi, saj že na zadnji dan šole
pred jesenskimi počitnicami obiščejo grobove in
obeležja v Žabnici in okolici.
Jože Frelih
Foto: Ljubo Tomažič

Ena lepa misel: Ne glej, kje si padel ampak,
temveč, kje ti je spodrsnilo.
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O stiski in molitvi
Včasih upravičeno tožimo in obtožujemo, včasih
ne. V vsakem primeru pa pade senca na obtoženca,
že zato, ker je obtožen. Ko se mora braniti, se nam
zdi, kakor da nekaj le ni v redu z njim. Ker je temu,
žal, pogosto res tako, je pač razumljivo, da obramba
prosilne molitve, o kateri bi rad z vami razmišljal,
ni lahka zadeva. Ni lahko, če moramo prepustiti
besedo tožniku, ga resno jemati in kljub mnogoterim
ugovorom ter zagovorom verjeti in s srcem razumeti,
da z molitvijo in prošnjo ne smemo prenehati.
To je težko. Zakaj? Ker je v tem primeru tožnik ves
svet. Za tožnika so se postavila vsa zagrenjena in obupana srca, za obremenilne priče se javljajo združeni
narodi vseh nesrečnih. In kdo se ne čuti nesrečnega,
če ima priložnost, da se lahko pritožuje? Pa čeprav
bi iz množice prič izločili vse predrzneže, nergače
in lahkoživce, smo končno vsi le ubogi reveži in tako
se lahko znajde vsak med pričami zoper prosilno
molitev. Zoper njo se oglaša obtožba razočaranj in
obupa, jezne ali utrujene nevere. In te obtožnice ni
ne konca ne kraja.
Molili smo, Bog se ni odzval. Vpili smo v nebo, Bog
je molčal. Solze so žgale naša lica, Bog nas ni sprejel.
Lahko bi mu dokazali, kako skromne in upravičene
so bile naše zahteve. Lahko bi jih - ker je vsemogočen – izpolnil. Če bi nas uslišal, bi njegova slava le
rasla. Sklicevali smo se na njegovo srce, naše zaupanje bi gore premaknilo. Pokazali bi mu, da smo
zaradi njegovega molka upravičeno obupani. Ni se
usmilil zaradi lakote umirajočih dojenčkov, smrtni
bolezni dušečih se otrok, bede oskrunjenih deklet,
po nedolžnem mučenih otrok, izkoriščanih sužnjev,
prevaranih žena, zaradi krivice uničenih življenj,

pohabljencev, onečaščenih. Lahko bi mu očitali stisko
duše ob prastarih vprašanjih. Zakaj uspeva krivični,
medtem ko pravični žanje sramoto, zakaj udari strela
na dobre in hudobne, zakaj delajo otroci pokoro za
grehe staršev, zakaj ima laž tako dolge noge, zakaj
ukradeno seme tako dobro uspeva, zakaj je svetovna
zgodovina morje neumnosti, prostaštva in nasilja
... In morda bi po takih vprašanjih Boga rotili: »Pri
svoji časti poskrbi vendar, da bodo sledovi Tvoje
modrosti, pravičnosti in dobrote jasnejši! In pomagaj
nam tako, da ne bo nihče mogel reči, češ, teh nekaj
revnih dobitkov bi ob ponavljajočem se žrebanju
našega življenja morali zadeti tudi brez Boga. Ne
kaže, da bi pripisali nekaj srečnih slučajev moči
molitve. Lahko bi se sklicevali tudi na učlovečenega
Sina Božjega, ki vendar ve, kako nam je, saj je živel
kakor mi. Rotili smo nebo - zaman, jokali smo se
kakor otroci - zaman, nam nihče ni otrl solz. Molili
smo - zaman, klicali in vpili smo - zaman, vse je ostalo
tako nemo, da bi se smejali svojemu moledovanju,
če ga ne bi bila izsilila naša stiska.
Tako obtožujemo prosilno molitev. Njeni zagovorniki
pa se v obrambi razhajajo. Večina sklepa, da Boga ni
in zato nima smisla, da molimo.
Toda mi, mi hočemo moliti in prositi. Sicer čutimo
ugovore zoper prisilno molitev tudi mi, toda v nas
živi prav tako nepremagljiva moč vere, ki upa vsemu
navkljub, ki moli kljub navideznemu razočaranju.
Se nadaljuje …
O prosilni molitvi je z vami in za vas ob knjigi Karla
Rahnerja, (Molitev, naša težava in naš blagoslov) razmišljal Matjaž Zupan, župnik

Župn ija sv.
Urha Ža b n ica
Župnija Žabnica je živa župnija, a je žal že več kakor
dve leti brez svojega župnika. Torej je premalo živa.
Zavedamo se, da bo župnija obstala, če bomo življenje
v njej še poživili. Tega se pri Župnijskem pastoralnem
svetu (ŽPS) dobro zavedamo. Zavedamo pa se tudi
tega, da župnije ne naredi župnik, temveč župljani.
V letošnjem letu nas je precej streznila novica o ukinitvi sobotne večerne nedeljske svete maše, o čemer
smo bili obveščeni s strani škofije.
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Streznitev je prišla sredi poletja, a ne glede na neugoden dopustniški čas je bilo potrebno odreagirati.
ŽPS, župljani in župnijski upravitelj gospod Matjaž
smo stopili skupaj in uspelo nam je vsaj začasno
obdržati sobotno večerno sveto mašo. Potrebno je
nekaj konkretne udeležbe članov, a vendar nam je
vsem jasno, da je to le obvladovanje trenutne situacije.
V prihodnje nas na ravni škofije čaka reorganizacija po župnijah. Vsekakor je to nujno, saj župnikov
kronično primanjkuje, v prihodnje pa ne kaže nič
bolje. (Pravijo, da Bog vedno kliče, problem je v nas,
ali slišimo klic.) Iz tega razloga bo precej župnij
ukinjenih in združenih. Tako kakor v naravi velja
tudi tu: Preživijo najmočnejši. Najbolj živi!
Pa smo sredi začaranega kroga. Župnikov ni, mladi
ne slišijo Božjega povabila, župnije se ukinjajo in
združujejo. Rešitev? Živa župnija! Župnija, ki se
zaveda, da mora biti prisotna med ljudmi in za ljudi.
A župnija ni abstrakten pojem. Župnija smo ljudje.
Živa župnija pomeni kristjane (tiste zavedne, tiste
malo manj zavedne in tudi tiste, ki le občasno zaidejo v Božji hram), ki živijo skupnost, se udeležujejo
obredov v domači župniji, s svojo prisotnostjo nudijo
oporo svojim veroukarjem, se povezujejo s skupnostjo
na področjih, ki so jim blizu in tam, kjer opazim, da
bližnji potrebuje mojo pomoč. Župnija je živa, če je
dejavna, dejavna pa je, če prispevamo svoj delež.
Vsega tega se člani ŽPS zavedamo. A vedno je potrebno začeti pri sebi. Od poletja so za to postala
srečanja ŽPS redna mesečna, pri njih se duhovno
usposabljamo sami in redno spremljamo dogajanje
v župniji ter iščemo možnosti, kako biti prisotni
tam, kjer nas potrebujejo. Zato smo v letošnjem letu
pripravili naslednje dogodke:
Vsakoletno praznovanje žegnanjske nedelje – na
prvo nedeljo v juliju, ki je vsako leto kar lepo obiskana.
• Nedelja zakonskih jubilantov konec septembra.
Največji izziv je bilo najti podatke, potrebno je
bilo nekaj iznajdljivosti in veliko pripravljenosti s
strani posameznikov, še posebej ene čudovite in
s spominom obdarjene gospe, ki je bila odločilna,
da smo lahko prečistili pridobljeni seznam. A
na koncu smo praznovali lep praznik zakonske
zvestobe, ljubezni in zahvale. Seznam ni popoln,
saj nimamo podatkov o vseh, najbolj pomanjkljivi
so podatki tistih, ki ste se v našo župnijo priselili.
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Če želite v prihodnjih letih svojo zvestobo praznovati z nami in si pridobiti obnovitev Božjega
blagoslova, nam posredujte podatke in mi vas
bomo povabili.
• Nedelja bolnikov sredi oktobra. Povabljeni so
bili vsi bolni in ostareli iz naše župnije, s svojim
obiskom pa sta nas počastila gospod Miro Šlibar,
bolniški župnik, in lurški kaplan, ki je čudovito
nagovoril ostarele, bolne in tudi vse druge.
• Nedeljo birmanskih kandidatov sredi novembra. Pri nedeljski sveti maši so se nam predstavili letošnji birmanski kandidati. Bili smo priča
čudoviti prezentaciji mlade energije, zanosa in
malce zbeganosti. Mladina potrebuje odraslo
podporo, da se znebijo zbeganosti, ker vedo kam
ali na koga se lahko obrnejo, če pride do težav.
To potrebujejo ne le v svojem verskem, temveč
tudi v vsakdanjem življenju.
• Blagoslov adventnih venčkov na 1. adventno
nedeljo, tistih, ki so se izdelovali pri uršulinkah
pri Sv. Duhu v soboto 30. 11. dopoldan, in tudi
tistih, ki smo jih naredili sami doma.
Povabljeni ste k svetim mašam, obredom, v biblično
skupino, ki se srečuje mesečno in poglablja svojo
vero in poklicanost ob svetem pismu, k pevskemu
zboru ali pa kar tako s svojo idejo, željo in spodbudo.
Veseli smo vsakogar, ki je pripravljen sodelovati, ki
mu ni vseeno in ki si želi, da bi Žabnica kot župnija
obstala tudi v prihodnje.
Pripravljamo se tudi na obnovo cerkve, ki je precej
dotrajana, saj je polna nevarnih razpok. Načrt za
popravilo je narejen, finance so vsaj za začetek že
zbrane, precej pa seveda še manjka.
A veliko bolj kakor razpokana cerkvena stavba nas
skrbi razpokana stavba Cerkvene skupnosti, katere
sestavni del smo vsi. Da, vsi, tudi tisti, ki se ne prištevate h kristjanom, ste del naše skupnosti, živite
z nami in mi živimo z vami in ni nam vseeno, če v
nas ne vidite kristjanov, ki živijo Cerkev ljubezni,
usmiljenja in pravičnosti.
Veliko miru, ljubezni in sprejetosti v tem adventnem času, na božični večer in vse prihodnje leto.
Pomagajmo drug drugemu, da se Božje Dete rodi
tudi v vas.
ŽPS Žabnica
Foto: Miro Zavrl

