VELIKI TRAVEN

maj 2020

V prejšnjem Krmarju, ki je bil predvsem v spletni obliki, sem omenil, da pričakujem po veliki noči
sproščanje ukrepov zaradi pojemanja epidemije in vračanje 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«.
To se sedaj uresničuje. Na sploh se razmere urejajo. Cerkve so bile uradno zaprte za skupna bogoslužja,
nikoli pa posvečeni prostor ni zaprl vrata za posameznike. Sedaj nastopa čas, ki bo pokazal, ali nas je
epidemija še bolj povezala ali oddaljila od Boga.
V družinah je bilo nešteto priložnosti za izkazovanje ljubezni, pa tudi za potrpežljivost, umiranje sebi in
rast v odnosih. Naj bo Jezusov zgled služenja,
odslej še bolj naše vodilo, tako doma, kot v vseh
okoljih. Marija, ki nas v mesecu maju vabi v svojo
šolo, bo gotovo naša pomoč.
V cerkvi se držimo pravil, ki veljajo za vse zaprte
prostore in se lahko mirno in veselo zbiramo k
bogoslužju. Nikogar ne silimo, vsak naj sam
presodi, zagotovo pa je cerkveno okolje nadvse
prijazno, tako do telesnega, kot do duhovnega
zdravja. Ganljivo je bilo ponedeljkovo prvo
bogoslužje in vsak dan bolj čutimo, kako
pomembno je doživljati, skupnost, bratstvo v
živo. Prenosi ali celo posnetki so res le izhod v
sili. Biti na gostiji le pred ekranom ima bistveno
pomanjkljivost. Vsakemu je jasno – katero.

OŽIVLJANJE ŽUPNIJSKEGA UTRIPA: BOGOSLUŽJA V CERKVI se dogajajo ob priporočilih, ki sicer veljajo
(razkuževanje ali umivanje rok, nošnja maske in primerna razdalja). Pri nas se vsega lahko držimo.
Hkrati imamo še dodatne prostore, kot so Terezijana, kapela , preddverje in prostor pred cerkvijo.
Povsod je ozvočenja in je mogoče nemoteno spremljati bogoslužje. Ta celoten prostor lahko sprejme
tudi nadpovprečen obisk bogoslužja. Več o navodilih za skupna bogoslužja je na naši spletni strani.
ZAKRAMENTI:
Prvo obhajilo bo v manjših skupinah in po izbiri junija ali v jeseni.
Spovedovanje je do nadaljnjega zunaj spovednic. G. Jože bo v nedeljo 17. maja spovedoval v kapeli.
Krstna nedelja bo na binkošti, zadnjo nedeljo v maju.
Pri porokah in pogrebih veljajo splošne omejitve, a je udeležba mogoča.
Duhovnikov obisk bolnikov je za enkrat vezan samo na sveto popotnico.
KATEHEZA: V juniju bomo imeli srečanja za vse skupine. Podrobnosti še sledijo.
SLUŽBE: Redna srečanja skupin so do nadaljnjega preložena. Pevski zbori se še ne sestajajo. Lahko pa
na našem zelo prostornem koru kakšen od pevcev pomaga pri ljudskem petju.
Čiščenje in krašenje cerkve je mogoče opraviti na varen način, zato je spet v teku.
PRAZNOVANJA IN DRUŽENJA:
Žegnanjsko nedeljo smo premaknili in jo bomo obhajali 24. maja, ko bo tudi predstavitev nove
pridobitve - obnovljenih in nadgrajenih orgel. Pred oltarjem bomo imeli še en igralnik, ki bo med
drugim v pomoč pri ljudskem petju in družinskih mašah, koncertih in podobno.
Romanje v Italijo in v Međugorje po istem programu je prestavljeno za eno leto.
Srečanje starejših in zakonskih jubilantov bo v jeseni.
Župnijskemu dnevu se bomo letos odpovedali, žegnanji na podružnicah pa bosta lahko, če bo maša
zunaj na prostem.

Tako kot na mnogih domovih, smo tudi v župnišču in cerkvi v zadnjih dveh mesecih marsikaj postorili, za
kar sicer tako rado zmanjka časa. Nekatere stvari bodo vidne, nekatere ne. Omenim samo nekatere, ki
zadevajo skupne prostore. Od pregleda, popravila ali obnove štirinajstih wc-jev, dvajsetih armatur, do
prenove razsvetljave na koru, dokončani obnovi učilnic v Emavsu in atriju ter temeljiti obnovi hiške Sv.
Družine na dvorišču. V načrtu je še obnova razsvetljave cerkve, namestitev stalne kamere in sistema za
prenose bogoslužij in obnova kupole na cerkvi. Seveda je vse povezano s stroški, ki so krepko presegli
stanje v župnijski blagajni. Ta se je v zadnjih dveh mesecih predvsem praznila, ker ni bilo glavnega vira –
mašnih nabirk. Zaupam v vašo, že preizkušeno velikodušnost, in se še enkrat zahvaljujem tistim, ki ste tudi
v času karantene našli pot za podporo vašemu duhovnemu domu, ki je gmotno popolnoma odvisen od vas.
Je pač naš dom.

PO

11. 5.

Pankracij

18.30

Janez Boljka in Peter Štaudohar
Nika Omahen Makić

TO

12. 5.

Leopold Mandić

18.30

Tončka Ilar
Trpinčkovi

SR

13. 5.

Fatimska Mati B.

18.30

Strmičevi in Omahnovi (Zaboršt)
Jože Struna

ČE

14. 5.

Bonifacij

18.30

PE

15. 5.

Zofija

18.30

starši Karlinger
Tončka Ilar
Ciril Maver 7. dan

Mesec maj nas vabi, da se več
družimo z Marijo. Naj bodo to
šmarnice ob 18.30, jutranja ali
večerna molitev, morda celo
skupna družinska pesem Mariji v
čas. Mnogo priložnosti je, da se
skozi ves mesec bolje povežemo
z njo, jo prosimo, da nas spremlja
na naših poteh, nas varuje in
nam vliva poguma v vsakršnih
preizkušnjah.

SPOVEDOVANJE

Tone Fortuna

SO

16. 5.

Janez Nepomuk

18.30 Francka in Jože Kavšek (Mleščevo)

NABIRKA 3. NEDELJE

Mačkov Martin

NE

17. 5.

6. VELILKONOČNA
NEDELJA

PO

18. 5.

Janez I.

8.00

Stanislav in Ana Klemenčič

10.00

živi in pokojni farani

18.30

pok. Kekovi
Tončka Ilar

prošnji dan
TO

19. 5.

Krispin

18.30

SR

20. 5.

Bernardin

18.30

21. 5.

VNEBOHOD

namena, za enega mašuje g.
msgr. Jože Kastelic.

Nika Omahen Makić

Od 1. junija naprej je večina
dni za mašne
namene
še prostih.

Tončka Ilar

prošnji dan
ČE

oznanjena dva mašna

Strmičevi in Omahnovi (Zaboršt)
Lojze Lesjak

prošnji dan

Tiste dni, kjer sta

18.30

za zdravje
Janez Omejec

PE

22. 5.

Marjeta Kasijska

18.30

Marija Kastelic
Jože Struna

SO

23. 5.

Socerb

18.30

Alojz Brčan
Terezija Hrovat

NE

24. 5.

7. VELILKONOČNA

8.00

živi in pokojni farani

NEDELJA

10.00

Ivanka Jeromen

PO

25. 5.

Beda Častitljivi

18.30

za ozdravljenje notranjih ran

TO

26. 5.

Filip Neri

18.30

Jožefa Topolovec

SR

27. 5. Alojzij Grozde

18.30

za odvisnike

ČE

28. 5. Margareta Pole

18.30

za zakonca Podbršček

»ŽEGNANJSKA NEDELJA«

PE

29 5. Maksim Emonski

18.30

France Dimic

SO

30. 5. Kancijan

18.30

za Petro

NE

31. 5.

8.00

živi in pokojni farani

10.00

Slavko in Miro Kastaneto

BINKOŠTI

20.00: priprava na krst

KRSTNA NEDELJA

Cerkev čistijo in krasijo:
• 16. in 23. maj: Ljubljanska cesta (brez blokov) // 30. maj in 6. junij: Mrzlo polje, Hudo, Stranska vas

Trije dnevi pred Gospodovim vnebohodom so prošnji dnevi. Zelo jih potrebujemo. Živimo
v utopiji, da vse potrebno za življenje prihaja s polic trgovin in veleblagovnic. A tam, na
policah ne raste nič. Tam ne raste žito, iz katerega pečemo kruh, tam ne raste sadje in
zelenjava, tam ne raste trava za krmo živini, tam ne rastejo gozdovi in njihovi sadeži. Vse to
raste iz matere zemlje, v katero pada seme, ki mu dež in sonce dajeta rast. Ko se zavemo,
da je vse to dar zemlje in neba, se zavemo, da ni samo po sebi umevno, da bomo po setvi
tudi pobirali sadove. Zato v teh dneh z velikim zaupanjem v Božjo dobroto prosimo: Treska in
hudega vremena, reši nas, o Gospod! Virusov in vsakršne bolezni, reši nas o Gospod. Daj in
ohrani sad zemlje, prosimo te usliši nas! Vabljeni k prošnjim dnevom od 18. do 20 maja!

Cerkev ni carinska postaja.
Cerkev je Očetova hiša,
z vselej odprtimi vrati,
v kateri je prostor za vsakega
z njegovim težavnim življenjem.
(papež Frančišek)

Binkošti, slika sv. Duha v naši kapeli
Med vojnama je imel stiški samostan v Ljubljani na Poljanski ul. 6 internat za svoje dijake in
študente, ki so obiskovali gimnazijo oziroma bogoslovje. Imenoval se je Slomškov dom. Za
kapelo v tem domu je leta 1935 akad. slikar Slavko Pengov naslikal podobo »Sv. Duh navdihuje
Devico Marijo, sv. Benedikta in sv. Bernarda.« Zaradi vojne je bil internat ukinjen, slika pa je se
je znašla v samostanu v Stični. Ko je bila v Ivančni Gorici ustanovljena začasna cerkev, je v njej
Pengovova slika postala oltarna slika. Z novo cerkvijo in novim patronom se je slika Sv. Duha
preselila v našo kapelo.
Valči

