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ROŽNIK – MALI SRPAN 22. junij – 12. julij 2020
Z junijem zaključujemo praznovanja. Apostolsko
število prvoobhajancev lahko pomeni, da bodo
toliko bolj Jezusovi in zato srečni in v veselje
tudi svojim bližnjim.
Letos vstopamo v okrogle obletnice
samostojnosti naše države. Veliko lahko
naredimo z molitvijo. Lepo vabljeni v
vseslovensko molitveno verigo 24 urne
neprestane molitve za domovino in našo
prihodnost.
V juliju bo spet obisk bolnikov na domovih na
prvi petek. Prvi julijski nedelji sta žegnanjski za
naši podružnici. Ob 10. uri bo tako sv. maša le
tam in kako lepo bo, če jih malo bolj spoznamo.
Slovesno in veselo pa je tudi pri naših sosedih.
Iz župnije Krka bo v diakona posvečen Janez
Meglen. V Šentvidu pri Stični pa bo imel novo
mašo Matej Rus, ki se je kot bogoslovec rad
oglasil tudi pri nas.

Od 23. do 24. junija bo 24 ur molitve in posta za domovino. Osrednja 24-urna neprekinjena
molitev bo v ljubljanski stolnici in se bo sklenila z mašo za domovino, ki jo bodo 24. junija ob
17.30 darovali slovenski škofje.

V naši župniji pa lahko pokažemo hvaležnost za
svojo domovino s 24-urno neprekinjeno molitvijo
od torka do srede od 20. do 20. ure. Kako se bo
kdo postil in s tem daroval vsaj majhno žrtev za
dobro naše domovine, ve vsak sam. Za molitev pa
se povežimo tako, da se skozi 24 ur razporedimo
pred Najsvetejšim. Verjetno bodo največji izziv
nočne ure, a za tako veliko stvar se gotovo splača.
Vpišite se v razpredelnico na spletni strani ali
razpredelnico pred kioskom, sporočite župniku,
lahko tudi po e-pošti ali SMS sporočilu ... Ta
molitev bo tudi namesto poletnih adoracij ob
prvih petkih. Mnogo je razlogov za klicanje
blagoslova na naš narod, saj smo pred številnimi
preizkušnjami. Molitev zagotovo pomaga, rešuje
in daje moč za skupno dobro.

Občina Ivančna Gorica pa vabi na SVEČANOST V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI, ki bo v
četrtek, 25. junija 2020 pri cerkvi Svetega Duha na Polževem. Ob 11.00 sv. maša, ob 12.00
kultruni program. Lepo vabljeni!

V četrtek, 25. junija 2020, bomo obhajali Dan državnosti ter obeležili
30. obletnico razglasitve samostojnosti Republike Slovenije.
V ta namen bo po župnijah na predvečer praznika
ob 20. uri zvonilo z vsemi zvonovi 5 minut.
Zelo primerno je, da ob tej priložnosti izobesimo slovensko zastavo.

PO 22. 6.

Janez Fisher

20.00 Albin Kastelic

TO 23. 6.

Agripina

20.00 Lojze Lesjak

SR 24. 6.

Rojstvo Janeza

20.00 Marija Retar

Od torkove do
sredine večerne
sv. maše stalna
molitev pred
Jezusom za
domovino v naši
kapeli.

Krstnika - kres
ČE 25. 6.

Dan državnosti

20.00 Marija Kastelic

PE 26. 6.

Jožefmarija Escriva

20.00 Jernej Miklavčič

SO 27. 6.

Ema Kršika

20.00 Albina Zaletelj

19.00 do 19.45:

za srečen zakon
NE 28. 6.

13. nedelja

8.00

med letom

10.00 Ciril Maver

spovedovanje

živi in pokojni farani

PO 29. 6.

Peter in Pavel

liturgično praznovanje že v nedeljo, 28. junija

TO 30. 6.

Prvi mučenci Rimske C.

20.00 Tončka Ilar

SR

1. 7.

Oliver

20.00 Peter Štaudohar

ČE

2. 7.

Ptujskogorska Mati Božja 20.00 Nika Omahen Makić

PE

3. 7.

Tomaž, prvi petek

20.00 v zahvalo in za zdravje

SO

4. 7.

Urh

14.00 poročna: Kristjan Slana in Anja GlavIč

NE

5. 7.

Ciril in Metod
sozavetnika Evrope

skp

živi in pokojni farani

8.00

Ciril Maver

10.00 Marija Kastelic

obisk bolnikov

Ob 10. uri bo sv. maša samo v
Sp. Dragi, kjer bo žegnanje in
blagoslov nove oltarne mize.

(sv. maša v
Spodnji Dragi)
/

PO

6. 7.

Marija Goretti

TO

7. 7.

b. s. Anton Vovk

20.00 Jože Struna

Bog prebiva tam,

SR

8. 7.

Kilijan

20.00 Lojze Lesjak

kamor ga

ČE

9. 7.

Avguštin Zhai in kit. muč. 20.00 Terezija Hrovat

PE 10. 7.

Amalija

20.00 pok. Omahnovi

SO 11. 7.

Benedikt, zavetnik Evrpe

20.00 Ana Kolenc
skp

živi in pokojni farani

pustimo vstopiti.
(Martin Buber)

NE 12. 7.

15. nedelja
med letom

8.00

Nika Omahen Makić Ob 10. uri je žegnanje pri
sv. Marjeti v Malem
10.00 Neža Kozelj
Črnelu.
(sv. maša je samo
v Malem Črnelu)

Čiščenje in krašenje cerkve:
• 27 junij in 4. julij: Ulica 6. junija
• 11. in 18. julij: Livarska ulica; Ulica Viktorja Koleša in Trubarjeva ulica
Župnijska Karitas Ivančna Gorica obvešča vse starše naše župnije ki imajo
šoloobvezne otroke, da imajo možnost pomoči pri nakupu šolskih potrebščin za
osnovnošolce in srednješolce za leto 2020/ 2021. Pisna prošnja naj vsebuje kopije
listin vseh prihodkov družine. Informacije dobite pri župniku ali sodelavki Karitas
vsako nedeljo po osmi maši v Terezijani ob cerkvi.
Ema Grunbacher

Sveti Tomaž v Spodnji Dragi
Ko so začeli graditi samostan v Stični, so menihi pripeljali s seboj tudi kamnoseke, žagarje
lehnjaka, apneničarje, kopače in podobne mojstre. Predpisi so zahtevali, da na območju
samostana ni smelo biti naselij. Zato so gradbenike naselili na robu tega področja v Dragi, kjer so
kmalu zgradili tudi cerkev in jo posvetili sv. Tomažu. Legenda pripoveduje, da je sv. Tomaž izrisal
načrt za prekrasno palačo v Indiji, kamor je po Jezusovi smrti šel oznanjat vero. Zato ga častijo za
svojega zavetnika arhitekti, geometri, zidarji, kamnoseki in tesarji. Tako so mu posvetili cerkev
tudi samostanski gradbeniki v Dragi. Sv. Tomaž je svoj čas godoval 21. decembra. Ker pozimi
praznovanje žegnanj ni bilo prijetno, so jih pogosto prenesli na godove poletnih svetnikov. Tako
smo hodili na žegnanje v Spodnjo Drago ob sv. Roku. Ko so leta 1969 premaknili Tomažev god
na 3. julij, so tudi Dražani dobili pravo žegnanje.
Valči

Cerkev sv. Tomaža v Spodnji Dragi bo ob
letošnjem žegnanju prejela novo oltarno mizo,
ki jo je izdelal rezbarski mojster Jože Trontelj,
oltar pa je dar msgr. Jožeta Kastelica. Podobe na
podnožju so sveti, ki so nam tako blizu po času in
kraju, da še lažje čutimo, kako je sluh svetosti
aktualen tudi danes. Po vsem svetu znana sv.
Terezija iz Kalkute, blažena Lojze Grozde in
Anton Martin Slomšek ter božji služabnik Irenej
Friderik Baraga. Prosite za draško sosesko in vse
nas.

