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KIMAVEC – VINOTOK,  14. september – 4. oktober 2020 

Kot da se poletje ne bi hotelo posloviti. Le hladne in vse daljše noči nas spominjajo na to, da smo v jeseni. 

To je čas pobiranja pridelkov, ki so sad dela naših rok. To veselje nas vabi tudi k hvaležnosti Njemu, ki 

daje rast. Brez obilja Božje dobrote ne bi imeli ničesar. Sploh nas ne bi bilo, če nas v življenje ne bi 

povabila ljubeča Božja volja. 

Dragi prijatelji, lepo vabljeni, da obudimo osebno vero. Ta je nujno povezana z medsebojnimi odnosi. Eno 

in drugo lahko na čudovit način obnavljamo in krepimo pri naših bogoslužjih in srečanjih župnijskih 

skupin.  

Zato pridimo skupaj, k sv. maši, na srečanje… S korona virusom bomo pač morali plesati, kot je nedavno 

dejal eden od naših priznanih zdravnikov. Prav je, da upoštevamo nevarnost, ki jo lahko pomeni bolezen 

kovid 19. Odgovorni smo zase in za druge. Skrajnosti pa običajno niso dobre. Tako nas pretiran strah 

lahko povsem ohromi in izolira od drugih. Vse glasnejši pa so tudi »influencarji« = »razsvetljenci«, ki 

trdijo, da bolezen sploh ne obstaja ali da je le ena od oblik prehlada. Taki pa lahko naredijo veliko 

slabega. Vsekakor, lepo vabljeni, da 

se spet vračamo v župnijsko 

življenje. Če bi nastale izredne in 

neobvladljive razmere, pa se bomo 

prilagodili. A dokler je vsakdanje 

življenje v razmahu, ne režimo  

tistih trenutkov, ki so bistveni za 

zdravje duha, duše in s tem tudi 

telesa. 

 



 

UPOŠTEVAJMO PRIPOROČILA STROKE 

Tudi v cerkvi in župnijskih prostorih se poskušajmo držati vseh življenjskih navodil za preprečevanje 

okuženosti. Kmalu bodo na razpolago sodobnejši dozirniki razkužil, ob umivalnikih pri učilnicah bodo 

dozirniki s papirnatimi brisačkami. V zakristiji so na razpolago maske za enkratno uporabo, ki jih lahko 

dobi tisti, ki bi pozabil svojo masko doma. Upoštevajmo razdaljo, ki je priporočena za vse, ki se sicer ne 

družimo v vsakdanjem življenju. 

 

SEDEŽNI RED V CERKVI?  

V cerkvi ni rezerviranih mest. Ne za sedenje, ne za tiste, ki stojijo. »Plačljivi stoli« so preteklost. Seveda se 

vsak navadi na »svoje mesto«, a je potrebna spoštljivost in obzirnost do tistih, ki morda pridejo občasno 

in pred nami sedejo na mesto, ki naj bi bilo naše. Zelo nekrščansko je takega opozarjati ali celo presedati. 

Prav »stalni« bi se morali kjer koli v cerkvi ali kapeli počutiti domače. Posebnost ostajajo tudi prednje 

vrste. Idealno bi bilo, če bi lahko spredaj sedeli tisti, ki veste kdaj vstajati in sedati… Vsekakor ostaja vsa 

svoboda, kar pomeni tudi, da v cerkvi ali kapeli ni sedežnega reda. Vodilo pa naj bo spoštovanje in 

prijaznost.  

 

PRENOSI SV. MAŠ IZ NAŠE CERKVE 

Na srečanju ŽPS smo ugotovili, da bi bil prenos nedeljskih in prazničnih bogoslužij iz naše cerkve zelo 

dobrodošel pri tistih, ki ne morejo v cerkev. Prenos bo že to nedeljo, ki je katehetska, ob 10. uri. Za 

enkrat bodo prenosi na linku:  

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

Ko pa se vas na youtube strani še nekaj naroči na brezplačen prenos, bo link župnijskega kanala: 

https://www.youtube.com/zupnija-ivancna-gorica 

Postopek naročila je preprost: Potrebno je le klikniti na youtube strani (dosedanji link) na rdeči gumb 

zgoraj NAROČI SE. Storimo to čim prej, da bomo imeli stalen in prepoznaven kanal, ki bo bogoslužja iz 

našega svetišča prenašal tudi na domove. Uporabniki optičnega omrežja in novejših TV sprejemnikov 

boste lahko na zelo preprost način omogočili prenos tistim, ki ne morejo biti z nami v cerkvi. 
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Pri Kozmijanih na Krki pred 250 leti 

 

Petkovo zvonjenje v spomin na Kristusovo trpljenje so vpeljali že v 14. stol. Papež Benedikt XIV. pa je 

oktobra  leta 1740 predpisal, da se v vseh stolnih in župnijskih cerkvah zvoni ob tretji uri popoldne. 

Vernikom je priporočil, naj tedaj kleče zmolijo 5 očenašev in 5 zdravamarij za spreobrnjenje grešnikov. 

Vendar tega niso takoj sprejeli povsod. V Stični je bilo to urejeno, v sosednji krški fari pa ne. Ko je opat 

Taufferer, zadnji opat pred razpustom samostana, leta 1770 v posebni Pastoralni instrukciji obravnaval 

življenje duhovnikov in njihove dolžnosti do vernikov, je naročil krškemu župniku tudi, naj  zvonjenje ob 

petkih  vsekakor vpeljejo. Verjamemo, da se je to zgodilo še istega leta za praznik svetih Kozme in 

Damijana ali kakor rečemo skrajšano - o Kozmijanih. 

Valči 

 

 

ČAŠČENJE JEZUSA V ZAKRAMENTU LJUBEZNI - OKTOBER 2020: 

Na prvi petek, 2. oktobra, bomo imeli v cerkvi večer v Jezusovi družbi.  

Ob 19.00 uri bo sv. maša z duhovno spodbudo. 

Ob 19.30 bo krajša molitvena ura. 

Od 20.00 do 21.30 ure bo čaščenje ob slavilni glasbi, ki bo trajalo do 21.30 ure. Ta adoracija bo tudi 

spomin na izkušnjo, ki smo jo imeli z Abendom, saj bo vključenih več instrumentov. Z mladimi pa bomo 

lahko peli in molili vsi, ne glede na starost. 

 

 

 


