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 ČAS, KOT GA NE POMNIMO – pandemija korona virusa covid 19 
Niti v času vojne ni bilo tako, mi je dejala naša starejša faranka. Res je, da česa takega 
ne pomni nihče, res pa je tudi, dragi bratje, da je to stanje tudi priložnost. V teh 
razmerah nas opogumlja in tolaži vera, da našo zgodovino vodi Bog in da vse pripo-
more k dobremu njim, ki jih ljubi. Trenutna zdravstvena kriza je priložnost, da to 
povezanost ohranjamo živo in svežo. 
Priporočila in navodila ustreznih organov ter naših pastirjev, smo dolžni zvesto in 
odgovorno upoštevati. Nadškof nam je položil na srce: »Z različnih koncev prihajajo 
sporočila, da nekateri še vedno podcenjujejo stopnjo ogroženosti, ki jo predstavlja 
silovito širjenje korona virusa v naši domovini. Ko smo sprejemali ukrepe, smo bili v 
stiku z zdravniki, ki jih poznamo in vemo, da jim vera in zakramenti veliko pomenijo. 
A prav oni so priporočali, da je potrebno sprejeti vse te ukrepe, če hočemo dobro 
ljudem – tem, ki so nam zaupani, in tistim, ki so z njimi v stiku. Še enkrat – ravnajmo 
odgovorno in nikogar ne izpostavljajmo nevarnosti okužbe.« 
Vse je objavljeno na oglasnih deskah pred našo cerkvijo in na spletni strani naše 
župnije, nekaj tiskanih izvodov novega Krmarja pa bo na razpolago tudi v cerkvi.  Mo-
limo pa za vero, da nam bo Bog zvest, kakor je bil zvest Izraelcem v babilonskem 
izgnanstvu, ko so – potem ko so ostali brez Templja - odkrili vrednost, lepoto in moč 
Božje besede in domačega bogoslužja. V ta namen je nekaj predlogov po elektronski 
pošti razposlala že katehistinja Renata. Tudi sicer je na različnih povezavah družab-
nih omrežij mnogo predlogov za zasebna in družinska bogoslužja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kip sv. Jožefa v naši cerkvi 
Na sv. Marka dan leta 1898 sta v Stično prišla prva 
dva meniha iz samostana Mehrerau  ob Bodenskem 
jezeru in začela z obnovo pred 114 leti razpuščenega 
samostana. Jeseni se jima je pridružila še preostala 
samostanska družina. Ker je bil v teku let samostan 
dodobra izropan, so menihi pripeljali s seboj tudi 
mnogo opreme, da so lahko začeli z duhovnim in 
gospodarskim življenjem. Med drugim so prinesli 
tudi kip sv. Jožefa, ki pa dolgo ni našel pravega mesta 
v samostanu. Nazadnje je stal v jedilnici. Ko je bila v 
Ivančni Gorici  zgrajena nova cerkev in je bilo skle-
njeno, da bo posvečena sv. Jožefu, se je župnik Jože 
spomnil na ta kip. Tako se je še enkrat zgodilo, da je 
kamen, ki so ga zidarji zavrgli, postal vogelni kamen. 

Valči 
 

 
 

 

Naša cerkev in kapela sta odprti za 
osebno molitev, počastitev Najsvetej-
šega v tabernaklju od srede do nedelje 
večji del dneva. Morda pa bo Gospod 
koga več nagovoril, da bo sedaj in pa 
tudi v prihodnje za kratko stopil v cer-
kev takrat, kadar je v njej tišina, mir - 

oziroma Tišina, Mir, Navzočnost. 
 
 

V teh časih bo še posebej prišla v ve-
ljavo komunikacija preko družabnih 

omrežij.  
Tudi v naši župniji je mogoče narediti 
še kaj na tem. Sprejemamo pobude, 

predloge… 
Mogoče pa v teh dneh oživi  

prenovljena spletna stran in še kaj. 



Krščanska vera nam daje potrebni pogum, saj smo "v živo" povezani s Troedinim 
Bogom, z Marijo in posebej tistimi svetniki, ki so nam še posebej pri srcu. Poveza-
nost je lahko različno močna. V času, ko se ne moremo udeležiti svetih maš, je 
močno priporočeno "sprejemati" duhovno obhajilo. Ob nedeljah (seveda tudi ob 
delavnikih) zlasti v času, ko duhovnik obhaja sveto mašo v domači cerkvi (ko je to 
znano; in velja še posebej za tiste, katerih namena se pri maši posebej spominja); 
prav tako ob vsakem osebnem neorganiziranem obisku cerkve in Najsvetejšega v 
njej (trenutno). Seveda je to primerno vedno, ko sveto mašo spremljamo po me-
dijih in pride čas obhajila. Sicer pa vedno, ko si vernik zaželi posebej močne Božje 
bližine in seveda tudi bližine svetnikov, saj kjer je Bog očitno navzoč, so tudi svet-
niki z njim. 
Duhovno obhajilo lahko obhajate v naslednji obliki: 
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo. 
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje. 
3) Preberemo evangelij dneva. 
4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori 
in kakšne občutke prebuja v vas). 
5) Obudimo vero in zmolimo veroizpoved (posebej ob nedeljah). 
6) Sledi duhovno obhajilo (pri spremljanju svete maše po medijih - radio, TV, 
youtoube, facebook ... izpustimo vse predhodno) v spodnji ali podobni obliki:  
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za 
Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti 
bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne mo-
rem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da 
vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. 
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …) 
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno 
združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da osta-
nem v Tebi. Amen. 
6) Molitev končamo z znamenjem križa. 
Ne prepustimo se strahu, kajti ta ni od Boga (1 Jn 4,18), ampak se pustimo voditi 
pameti in duhovnemu razločevanju. Ne dovolimo, da nam nastala situacija v du-
hovnem pomenu "uide iz rok". Uporabimo jo raje za utrditev vere, upanja in lju-
bezni ter občestvenega duha, ki se lahko krepi tudi, ko so določeni stiki omejeni. 
Pa tudi za zavest o človekovi krhkosti in nemoči, ki naj postane vstopno mesto za 
Božjo moč. 
"Zdaj pa pogum, vse ljudstvo v deželi!" (Ag 2,4) 

Do nadaljnjega duhovniki lahko mašujemo samo zasebno, brez prisotnosti ljud-
stva. Mašni nameni bodo, kakor ste zanje darovali po vaših namenih in prošnjah. 
V duhu bomo ostali povezani in ob daritvi svete maše združeni ob našem 
Gospodu Jezusu Kristusu. 

 Vsak večer bo ob 20. uri zazvonil zvon zaveze v naši ivanški cerkvi in nas spom-
nil na naš odnos z Bogom in z ljudmi okoli sebe. Vsak zase ali po družinah si orga-
nizirajte molitev in domače bogoslužje, ki lahko prinese mnoge duhovne sadove 
tudi za naprej. 

Svete maše na daljavo 
Pri sveti maši lahko v tem izre-
dnem času sodelujemo na da-
ljavo. Možnosti je veliko: 
    - Radio Ognjišče: neposredni 
prenos vsak dan ob 19. uri, v 
nedeljo ob 10. uri, 
    - TV Exodus: predvajanje 
vsak dan ob 6., 12., 18. uri in 
ob polnoči, vsako nedeljo ne-
posredni prenos iz Bazilike Ma-
tere Usmiljenja v Mariboru ob 
8.30, 
    - TV Slovenija: neposredni 
prenos na drugem programu v 
nedeljo ob 10. uri (to nedeljo 
bo prenos iz mariborske stol-
nice), 
    - Bazilika Matere Usmiljenja 
v Mariboru: vsak dan ob 9. in 
19 uri, 
Pri tem smo povabljeni, da sta-
rejšim, ki sami z novim tehno-
logijami ne znajo toliko posto-
pati, pomagamo in omogo-
čimo, da bodo tudi oni lahko 
na daljavo sodelovali pri bogo-
služjih. 

PO 16. 3. b. sl. Danijel Halas po namenu 

TO 17. 3. Jerca Milan in starši Štrubelj 

SR 18. 3. Ciril Jeruzalemski Lojze Lesjak 

ČE 19. 3. JOŽEF, Jezusov 

rednik 
za zdravje v čast sv. Jožefu 
Nika Omahen Makić 

PE 20. 3.  Marija Jožefa Franc Kralj 

SO 21. 3. Serapion Alojz Trontelj, 30. dan 
Alojz Brčan 

NE 
 

22. 3. 4. POSTNA 

 NEDELJA 

Ignac Zupančič, starejši 
živi in pokojni farani 

PO 23. 3. Rebeka po namenu 

TO 24. 3. Katarina Švedska Marija Očak 

SR 25. 3. GOSPODOVO 

OZNANJENJE 
Marija Čož, 30. dan 
v čast Brezmadežni 

ČE 26. 3. Evgenija Nace in starši Ilovar 

PE 27. 3. Peregrin Anka Tschzden in 
Ivan Klemenčič 

SO 28. 3. Milada Terezija Hrovat 

NE 
 

29. 3. 5. POSTNA 

TIHA  NEDELJA 

živi in pokojni farani 
Ciril Maver 

PO 30. 3. Bogoljub po namenu 

TO 31. 3. Gvido Antonija Ilar, 30. dan 

SR 1. 4. Tomaž Tolentiski Nika Omahen Makić 

ČE 2. 4. Teodozija Jože Bonifer 

PE 3. 4.  Rihard Marija Kastelic 

SO 4. 4. Izidor Sevilski Jožefa in Franc Steklačič 

NE 
 

5. 4. CVETNA 

NEDELJA 

Jože Brčan 
živi in pokojni farani 



Dnevna Božja beseda 
Ko ne moremo prisostvovati pri sveti maši evharistično lahko živimo tudi s prebi-
ranjem in premišljevanjem dnevne Božje besede, ki jo lahko najdemo na spletu 
ali pa si na svoj mobilni telefon naložimo aplikacijo Sveto pismo. 
 
Mašna besedila z Božjo besedo za vsak dan lahko prebirate tudi v molitveno-bo-
goslužni reviji Magnificat, ki je lahko z vami tudi z jutranjo in večerno molitvijo, 
vsakodnevno meditacijo in življenjepisom svetnika. 
 
Ko ne moremo prejeti obhajila 
 
Kadar nismo osebno prisotni pri sveti maši in ne moremo prejeti obhajila, lahko 
uporabimo duhovno obhajilo. To je mogočna molitev, ki jo preredko uporab-
ljamo. Duhovno obhajilo je lahko različno, sv. Janez Marija VIanney je nekoč re-
kel: »Ko ne moremo iti v cerkev, se obrnimo k tabernaklju. Noben zid nas ne 
more ločiti od dobrega Boga.« 
 

3. POSTNA NEDELJA 

 (A): Jn 4,5-42 
"Daj mi piti!" (v. 7) 
"Jaz sem, ki ti govorim." (v. 26) 

V dneh, ko nas močno okupira novi virus, smo v veliki nevarnosti, da spregle-
damo bistveno. Kljub virusu nas žeja vsak čas spominja, da je voda neobhodno 
potrebna za življenje. Ne le navada, skoraj moda je, da imamo poleg telefona pri 
roki tudi plastenko vode. Pomislil sem, da bi na to steklenico lahko napisal tisto, 
kar mislim, da mi najbolj manjka za srečno življenje. Ob Samarijanki se čutim na-
govorjenega, da Jezusu izpovem svoje najglobje hrepenenje. Ob njej tudi čutim, 
da je bila nemirna žena, ker je pri lažnih izvirih iskala vodo za svojo žejo po lju-
bezni. Jezus pa pristopi k njej kot edini "ženin", ki to žejo lahko resnično poteši. 
Opoldne se sicer ni hodilo po vodo, torej je očitno, da se je žena želela umakniti 
družbi drugih žena in govoricam. Moram priznati, da poznam to skušnjavo tudi 
jaz. A opoldne je svetloba najmočnejša. Jezus se da videti in tudi žena prične bolj 
jasno videti sebe in svojo notranjost. No, tega pa tudi jaz ne smem zamuditi! 
Jezus se pokaže potrebnega, on prvi pokaže, da potrebuje ženo; ni po moško "sa-
mozadosten" (spet lekcija zame). Je to samo finta, da se približa ženi? Tudi, saj je 

naravno, da so žene usmiljene do potrebnih, a je bil tudi zares žejen - in kot ni v 
puščavi iz kamna naredil kruha, si tudi tu ne bi pomagal s svojo Božjo vsemogoč-
nostjo. Jezus prizna: "Žejen sem!" To pa so iste besede, ki jih slišim iz njegovih 
ust tudi na križu. Zato jih lahko razumem kot Jezusovo duhovno žejo po ženinem 
odrešenju. Jezus ima veliko hrepenenje tudi po mojem odrešenju in moji sreči. 
To pa je identično hrepenenje, ki ga tudi jaz nosim najgloblje v sebi; v vodnjaku 
svojega srca, ki je kdaj tako globok, da ne morem več to te vode. 
Jezus se mi razodeva, a ob njem se razgaljam tudi sam. Vedno bolj. Kot Samari-
janke ni "razkrinkal", da bi jo obtožil (čeprav je imela že pet mož in niti šesti ni za-
res njen mož; vsaka podobnost z današnjimi situacijami nikakor ni slučajna), mar-
več ozdravil njeno zgodbo življenja, tako želi tudi v tem postu storiti z menoj ... 
Morda pa še s kom izmed vas, ki to berete - naj vas ne bo strah! Teh "šest mož" 
mi ne da miru. Kar kličejo mi po "sedmem" (Bog je šest dni ustvarjal, sedmi dan 
pa počival) - in to je lahko le Kristus, ki ni konkurent zemeljskim možem in že-
nam, ampak njih dopolnitev, saj se v zakramentu svetega zakona pridruži, da 
lahko "zakonska trojica" v polnosti zaživi. 
Kot teologa me pa je presenetilo, da je žena pričela debato o teoloških vpraša-
njih in to z Jezusom samim. In to o najtežjem teološkem problemu, kako lahko 
Bog in človek vstopata v odnos. S tem je želela Jezusa sicer speljati stran od sebe, 
svoje notranjosti, a vresnici je pričela pogovor prav o odnosu, ki se je že pričel 
med njo in Jezusom. In končno se lahko Jezus povsem razkrije: "Jaz sem, ki govo-
rim s teboj." (Jn 4,26) "Jaz sem" je ime za Boga v stari zavezi. Tako pove, kdo se ji 
je približal in kdo govori z njo. Ob tem je začutila, da je resnično ljubljena in začu-
tila potrebo to povedati drugim. Jezus jo je povsem "razorožil", a sedaj nima več 
potrebe, braniti se. Samo ljubezen nas prav "sili", da oznanjamo evangelij. Pred-
stavljam si, da je v navalu "zaljubljenosti" pustila vrč pri Jezusovih nogah - simbo-
lizira ženino preteklost; kot predmet pa je Jezusu končno omogočil, da se je tudi 
telesno odžejal. Ni kaj, strokovnjak za "dve muhi na en mah"!!! 
Vse me potrjuje, da evangelij ni v pravilih, predpisih, obveznostih, moralizmih, 
ampak v oznanilu, da nas ima Bog rad - vedno in v vsakem stanju. Nato pa se od-
pre pot rešitve tudi iz brezizhodnih situacij. 
Morda je prav, da teh temeljnih oznanil ne pozabim v teh časih strahu, samoizo-
lacije - nasprotno, še več časa imamo o njih razmišljati. Verjamem, da Kristus želi 
uporabiti to stanje, da nas česa osvobodi ... Česa že?! No, tu pa vam ne bom da-
jal več potuhe in premišljeval namesto vas. Nadaljujte sami! 
In: Ostanite zdravi ter blagoslovljeni! 

nadškof Marjan Turnšek  


