
 

 

LETNIK XXX, št. 13 

VINOTOK,  5. do 25. oktober 2020 

Če bi od nas odšla draga oseba, mar ne bi želeli ostati v stiku z njo? Ali bi samo govorili o njej? Mar jo ne 

bi poklicali, pisali SMS… in se veselili ohranjanja vezi? Bog nam daje veliko poti, da ostanemo v stiku z 

Njim. Najpreprostejša je molitev. Najvišja in najmočnejša oblika molitve je liturgija sv. maše.  A je 

odločilnega pomena tudi osebna molitev, ki vključuje govorjenje, poslušanje in bivanje v tišini pred Božjo 

navzočnostjo. 

Molitev rožnega venca, kateremu je še posebej posvečen mesec oktober, je govorjena molitev, ki vodi 

skozi skrivnosti odrešenja. V njej prosimo, se zahvaljujemo, se izročamo. V zgodovini se je molitev 

rožnega venca izkazala kot silna moč, ki lahko premaga vojsko ali izprosi čudež. 

Poznamo tudi zelo lepo molitev ob Božji besedi (lectio divina), ki je še posebej močna, saj takrat pustimo, 

da nas oblikuje branje in nato premišljevanje svetopisemskega odlomka, kar vodi v pogovor z Bogom in 

nato v poslušanje srca, kaj mi Bog odgovarja. Obe obliki pomenita premišljevalno molitev.  

 

 

 

VABILO: V župniji skupaj molimo vsak dan: 

➢ 18.15: rožni venec Božjega usmiljenja 
➢ 18.30: klasični, marijanski rožni venec 
 

 

»Molitev, naj to vemo ali ne, je srečanje 

Božje žeje in naše žeje. Bog je žejen, da bi 

mi bili žejni Njega« (KKC 2560) 



 

Papežev molitveni namen za oktober je: POSLANSTVO LAIKOV V CERKVI 

Molímo, da bi bili v moči krsta verni laiki,  

zlasti ženske, v večji meri vključeni v odgovorne službe Cerkve. 

»Opogumljam vas, da obnovite veselje tistega prvega srečanja z Jezusom in iz tega veselja črpate 

zvestobo in obnovljeno moč.« papež Frančišek 

Pred kapelo je vsak mesec na plakatu oznanjen molitveni namen papeža Frančiška. Lepo je, če ga 

vključimo v osebne in skupne molitve. Nameni so aktualni in prav z molitvijo lahko močno pripomoremo 

k prenovi Cerkve in boljšega sveta. Kako pomembna je prav vloga laikov, torej vseh, ki živite sredi sveta, 

pove tudi izkušnja jezuita p. Franca Kejžarja: 

»Ko sem v začetku 90-ih študiral v Franciji, sem neke nedelje maševal v dveh župnijah nedaleč od Pariza, 
ki ju je upravljal isti župnik. Bil je že zelo v letih. V eni župniji z okoli 1800 prebivalci kraja je k edini 
nedeljski maši prišlo 8 vernikov, od teh 1 otrok, nobenega mladega. V drugi župniji, kakšnih 5 km stran, je 
je bila cerkev polna. Govorili so, da največ po zaslugi laikov iz dveh ali treh mlajših družin, ki so zelo 
zavzete in so tudi pri tej maši vse pripravili, vodili petje, branje in vse drugo. En onemogli duhovnik, dve 
različni podobi: brez aktivnih laikov in z zavzetimi in aktivnimi laiki.« 

 

 

100 LETNICA ROJSTVA 

SV. JANEZA PAVLA II. 

 

18. maja 1920, pred 100 leti, se je v Wadowicah na 

Poljskem rodil Karol Jozef Wojtyla, sveti papež 

Janez Pavel II. Jubileja se bomo spomnili s slovesno 

sveto mašo 25. oktobra, po tem, ko bomo v četrtek, 

22. oktobra obhajali njegov god. Na ta dan je imel 

slovesno sv. mašo ob začetku papeževanja. 

V naši cerkvi imamo relikvijo, kapljico svetnikove 

krvi in smo zato s svetnikom še bolj povezani. 

Papež Frančišek ga je prištel med svetnike katoliške 

Cerkve – kot apostola našega časa, zavetnika nove 

evangelizacije in mladih, ki so 'upanje Cerkve'. 

 

 

 

 

 

 

Molitev darovanja ali posvetitve 

Molivec se vsak dan osebno daruje ali 

posvetiti Bogu s svojimi besedami ali z 

naslednjo molitvijo: 

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan. 

Izročam ti svoje molitve, misli,   

besede, dejanja, radosti in bolečine 

skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa, 

ki se v evharistiji vedno znova  

podarja za odrešenje sveta. 

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa, 

danes moj vodnik in moja moč, 

da bom mogel pričevati  

za tvojo ljubezen. 

Z Marijo, materjo našega Gospoda  

in Cerkve,  

prosim še posebej za namen, 

ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče. 

 



 

 



 

Črnelski zvonovi  

Včasih so rekli, da Črnelci ne vedo kakšna so pesta pri kolesih 

njihovih voz, ker so vedno z ilovico povita. Na črnelskih potih 

je bilo namreč toliko blata, da so se kolesa  vanj ugrezala do 

pest. Celo črnelski zvonovi so baje peli: »Sam ilovc, sam  

ilovc…« Svojčas je imela Sv. Marjeta v zvoniku tri zvonove. 

Dva so med 1. svetovno vojno prelili v topove. (Nova so 

nabavili šele leta 1921 oziroma 1925). Ostal je le najmanjši 

zvon, ki so ga leta 1793 ulili pri Samassi v Ljubljani.  Med 2. 

svetovno vojno je bil prestreljen in ni več imel pravega glasu. 

Poškodovan  je bil tudi zvonik. Leta 1958 so soseščani 

poškodovani zvon prodali in s tem denarjem popravili ter 

prekrili zvonik.  V grušt so za zanamce vstavili časovno kapsulo. 

Valči 

 

OBISK SVETIH MAŠ V IVANČNI GORICI 

Če nas virus spet ne prisili v omejevanje,  se bomo kmalu ob nedeljah spet zbirali v običajnem 

številu. Vsekakor upoštevajmo navodila kot so, da prihajamo v cerkev zdravi, si razkužujemo 

roke, nosimo masko, ohranjamo razdaljo do tistih, s katerimi sicer nismo skupaj v zasebnem 

življenju. Tudi telefonske številke oddajajmo ob nedeljah (praktično je, če jo napišete že doma). 

 

Za tiste, ki ob nedeljah ne morejo k bogoslužju zaradi zadržanosti ali ker spadajo v rizično 

skupino, velja nedeljska maša v soboto zvečer ali tudi katera koli od sv. maš med tednom. 

  

Začeli smo tudi s prenosi bogoslužij preko youtube kanala. Nekatere stvari še še izpopolnjujejo, 

a tistim, ki ne morejo biti z nami v cerkvi, prenos omogoča stik z občestvom. Raziskave v Ameriki 

so pokazale, da so bili prenosi maš nekaterim celo spodbuda, da so nato lažje prišli tudi sami v 

cerkev, ker so videli, da je tam lepo. Dobrodošel bi bil še kakšen tehnik, ki bi prenos zagnal in ga 

na koncu zaključil. Precej preprosto je. 

 

 

 

 

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

