Krapci za mežnarja
Pod sosesko sv. Marjete v Črnelu je v letih med vojnama
sodilo 42 posestnikov - celozemljakov, ki so bili obvezani, da dajo drugi teden po vseh svetih mežnarju bero:
en mernik turšce ali 19 litrov ajde. Vsak soseščan pa, ki
je bil na Nedolžnih otročičev dan lastnik hiše, je dal mežnarju za božič pol hlebca kruha. Na Veliko soboto zjutraj
je mežnar prinesel blagoslovljen ogenj. Zapisano je, da
je tedaj dobil pri vsaki hiši krapec, pirh ali klobaso. Pa
sploh še vemo, kaj je to krapec? Pri peki potice je štrukelj, v katerega zvijemo opotičeno testo, na obeh koncih nekoliko tanjši. Zato te končke gospodinja odreže in
speče posebej. Včasih iz njih oblikuje ptičke podobne
tistim, ki krasijo poprtnik o božiču. Tak krajček se je imenoval krapec. Seveda je mežnar nabral tega kruha za tri
jerbase. Doma so ga posušili in potem še dolgo drobili v
kavo ali mleko. Tudi pirhov in jajc je bilo kmalu preveč,
klobaso pa je dal le malo kdo. Tako je počasi prešlo v
navado, da so mežnarja raje nagradili z denarjem. Leta
1930, ko je župnik p. Benedikt to zapisal, so denar dajali
samo obrtniki iz tistega dela Mleščevega, ki je sodilo
pod Ivančno Gorico in torej pod zvon sv. Marjete.
Valči

Tisti, ki nimate dostopa do interneta, poskušajte
dobiti informacije pri tistih, ki ga imajo, saj bo v
tem posebnem času, verjetno pa tudi kasneje, na
spletni strani največ sprotnih oznanil in obvestil.
Župnija Ivančna Gorica ima prenovljeno spletno
stran, ki je še kako dobrodošla v času epidemije,
ko smo izrazito vezani na domove (naslov je isti).
Zahvala gre Stanku Pečjaku, ki se je angažiral pri
postavitvi prve spletne strani in skrbel za njeno
vzdrževanje ter pomagal pri postavitvi nove.
Posebna zahvala velja Primožu Ovčarju, ki je vsa
leta spletno stran urejal in nanjo nalagal vsebine.
Sedaj pa si zahvalo zasluži Jan Janžekovič, ki je
prevzel glavno uredniško in tehnično breme prenovljene strani in pomaga tudi pri postavitvi prenosov bogoslužij. Bog vam povrni!
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Dragi bratje in sestre, pred bližajočo se veliko nočjo se vsi nahajamo obdani s koronavirusom. Ta v nas vzbuja tesnobo ob misli na številne bolnike, ki bodo zaradi tega
morda odšli k Očetu. V Sloveniji ravno v velikonočnih praznikih pričakujemo previs k
popuščanju epidemije in naznanilu vračanja v običajno vsakdanje življenje. A upam in
želim, da ne v prejšnje tirnice, kajti velika priložnost bi bila zamujena, če se iz te izkušnje ne bi nekaj naučili. Vsak najprej na osebni ravni, ko lahko sedaj bolje vidi, kaj
je v življenju res pomembno in kaj velikokrat krade dragoceni čas našim odnosom in
našemu delu. Čeprav so v družinah v teh dneh lahko kdaj tudi napeti trenutki, je to
priložnost, da odkrijemo, kako pomembni smo drug drugemu. Ko gre za šolanje in
službe se kaže, da bo v prihodnje mogoče več stvari narediti doma, ne da bi pri tem
trpela kvaliteta. Mnogih spoznanj bomo lahko deležni. Vsa pa bodo v pomoč tudi pri
procesu spreobračanja. Mnogim je že. Upam da bo korona preizkušnja mnogim še
pomagala, da se bodo od življenja brez Boga z ljubeznijo spreobrnili k Bogu! Naj bo ta
pandemija za ves svet in za vse nas priložnost za odrešenje! Sredi teme, v kateri se
nahaja naša družba, bolj kot kdaj koli prej, potrebujemo velikonočno vigilijo, ki bo
naše življenje napolnila z upanjem, saj se bo v njej Bog razodel v polnosti.
Zato vas, dragi bratje in sestre, vabim h kar se da osebnemu doživljanju letošnjih velikonočnih praznikov. Oblika bo drugačna, izrazito družinska ali za koga tudi samotarska, a vseeno bomo med seboj povezani. Veliki petek je potreben, a ni cilj. Za kristjane je odgovor na vsakršno preizkušnjo Jezusova zmaga, ki je tudi naša zmaga.
BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE! Župnik Jurij, oče Jože, sestre SCC

Podatek, ki je sam po sebi zgovoren in da
misliti: Danes je na svetu število umrlih s
korona-virusom: 60,379 (in je pol sveta v
karanteni), medtem pa je na svetu v tem času:
11.007.819 splavov
2.896.523 smrti zaradi lakote
2.126.933 smrti zaradi raka
1.968.475 smrti otrok, mlajših od 5 let
1.294.619 smrti zaradi kajenja
647.718
smrti zaradi alkohola
435.351
smrti zaradi virusa HIV / aidsa
277.710
samomorov
254.023
smrti zaradi malarije
125.920
smrti zaradi sezonske gripe
80.046
smrti mater pri porodu
60.379
smrti za korona virusom
Vir: https://www.worldometers.info/

•
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•

Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.
Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje.
Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje.

VELIKA SOBOTA
o Blagoslov in delitev ognja letos odpade.
o Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Blagoslov iz naše cerkve v prenosu na youtubu bo ob 14.00, na TV
SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.
o Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila. V cerkvi je na razpolago blagoslovljena voda.
o Prenos velikonočne vigilije iz naše cerkve bo ob 20.00.
LINK ZA SPLETNI PRENOS BOGOSLUŽIJ IZ NAŠE CERKVE IN POSNETKE MINULIH BOGOSLUŽIJ

https://www.youtube.com/channel/UC_Sf2jmvb5TezwnAgunLdoQ

VELIKI TEDEN 2020
VELIKI ČETRTEK
Od 9. do 17. ure bo v naši kapeli izpostavljeno Najsvetejše.
Od ure, ko bi bila sicer krizmena maša v stolnici pa skozi
ves dan, ko se spominjamo postavitve evharistije in duhovništva. Na spletni strani, po telefonu ali v tabeli v preddverju se boste lahko vpisali za molitveno dežurstvo za izbrani čas (pol ali celo uro). Prav z vpisom bo poskrbljeno,
da bo hkrati lahko v kapeli največ 5 ljudi, da se zadosti za
potrebno distanco ob upoštevanju vseh drugih napotkov
za zaščito in preventivo. Resnici na ljubo, v kapeli in cerkvi,
ki sta sicer odprti cele dneve, nikoli ni gneče (več o odprtju
cerkve na spletni strani).
Prenos bogoslužja velikega četrtka iz naše cerkve bo ob
18.00.
VELIKI PETEK
Obred velikega petka s prenosom iz naše cerkve bo ob 18.00. V duhu se povežemo z
molitvijo žalostnega dela rožnega venca oziroma molijo križevega pota ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Lepo vabljeni k spremljanju križevega pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.
Veliki petek zaznamujejo tudi prošnje. Letos bodo še posebej aktualne:

VELIKA NOČ, 12. APRIL 2020
Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem
zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:
Blagoslov velikonočnega zajtrka: Znamenje križa. Sledi Oče naš. Nato molitev:
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako
prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in
sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
• Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonoč-

nega praznika.
• Ob 10.00 bo prenos velikonočnega bogoslužja iz naše cerkve.
• Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1,
predvidoma ob 11.35 in nato prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.
• Škofje naročajo naj župniki po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih povabijo župljane
k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni
račun župnije (naš je vedno naveden spodaj na zadnji strani Krmarja). Več o tem na
spletni strani. Vsekakor pa Bog povrni vsem, ki ste že prispevali svoj dar, saj župnija
brez vas ne more živeti in obstati. Običajno sta potrebni kar dve nedeljski nabirki
samo za kritje le tekočih mesečnih stroškov. Lahko pa svoj dar oddate tudi v nabiralnik pred kioskom ali v poštni nabiralnik ali drugače. Ljubezen je iznajdljiva.

