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GRUDEN - PROSINEC, od 21. decembra 2020 do 10. januarja 2021
Pandemija, epidemija, naša občina ravno v teh dneh med bolj okuženimi, vse več jih zboli v naši sredi. A
zajamramo? Veliko ne pomaga, kolektivna psihoza žalosti pa zagotovo škodi. Zato pa nam Cerkev podarja
praznike, ki prinašajo tolažbo, upanje in veselje. Ja, tudi in predvsem v takih časih. Božič bo in še bolj bo
podoben tistemu prvemu. Ne zaradi obilno obloženih miz in vsemogočih daril, pač pa zaradi priložnosti,
da še bolj začutimo, kako potrebujemo drug drugega in kako ne moremo brez Boga. Jezus je naše
največje darilo. In ker je svet premagal, lahko premaga tudi naše strahove, nemoč in obup. Pravzaprav ga
moramo le povabiti in zanj pripraviti prostor. Seveda najprej v domu našega srca. Tako bo prišel tudi v
naša domovališča, hiše in stanovanja. Začutili ga bomo v župniji in videli, da nas ves čas blagoslavlja in
spodbuja na vsakem koraku.

Blagoslovljene praznike, ko naj
nas spomin na Jezusov prihod
opogumlja, da se bomo veselili
slehernega dne tudi v novem
letu 2021.
Župnik Jurij, oče Jože, sestre
SCC in sodelavci

BOŽIČ 2020 V IVANČNI GORICI
Kot veliko noč, bomo tudi božične praznike obhajali v posebnih razmerah. Bog že ve, zakaj je to lahko
tudi dobro. Vsekakor je to priložnost za ponotranjenje skrivnosti našega odrešenja. Letošnji božič bo
»betlehemski«, saj ob Jezus ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem rojstvu. Jezusa pa s
postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede povabimo na svoje domove in On bo okrepil naša
srca ter naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem,
ki so blage volje.
Uradna priporočila, zahteve in dovoljenja so v zadnjih dneh na državni in cerkveni strani povzročila pravo
zmedo. V naši župniji bomo poskusili čim bolje, to pa pomeni čim lepše in čim varneje hkrati, skupaj
praznovati po shemi, ki je kompromis dveh skrajnosti. Namreč med tem da cerkev ostane zaprta za vse in
med tem, da bi bilo v cerkvi več ljudi, kot je lahko še varno in to dovoljujejo navodila NIJZ-a. Kompromis
bo v tem, da bosta potekali dve obliki bogoslužja:
1. MAŠA S PRENOSOM - Sveta maša, ki se bo prenašala preko našega youtube kanala. Povezava je na linku
župnijske spletne strani. Sicer pa: pri tem bogoslužju so navzoči le sodelavci. Pri takem bogoslužju je
dovoljeno tudi petje.
2. MAŠA Z VEČ VERNIKI - Sveta maša, kjer je lahko navzočih več vernikov. To je 1 oseba ali ena družina ali
člani skupnega gospodinjstva na 30 m2. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina cerkve,
prezbiterija in pevskega kora, pri nas tudi kapele in Terezijane (tlorisna površina). Pri taki sv. maši pa,
zaradi ustvarjanja aerosola, ni dovoljeno petje.

POVZETEK NAVODIL ZA BOGOSLUŽJA
(več na župnijski spletni strani ali na povezavi https://katoliska-cerkev.si.):
Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
o
V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo
predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.
o
Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega
gospodinjstva niso okuženi.
o
Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno
fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke.
o
Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
o
Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
o
Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju
nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj
verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
o
Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
o
Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred
cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).
o
Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo
#Ostanizdrav.

Božič se ne začne imenitno, ampak zelo revno. Božič ni zgodba z
naslovnice – in nihče, ki božič vzame resno, ne postane zvezdnik.
In tudi iskanje se hitro konča, če misliš, da si ga našel. Angeli in
pastirji so se že zdavnaj odpravili. Ostaja revščina, ki konča na
križu …
Da božič ne ostane le zgodba, ki se je zgodila, moramo božič
uresničevati. Da božič po tolikih letih še vedno živi in se vedno
znova dogaja, to je zasluga ljudi, ki zavestno rečejo svoj »Da.« in
zaupajo sanjam – vsem Herodom in vsem morilcem deteta
navkljub. To je zasluga ljudi, ki so se iz Egipta v Nazaret prekopali
tako kot krti.
En krt ne more zrušiti kraljeve palače – ampak že mala krtina na luksuzno urejeni travici našega sveta lahko koga
vznemiri … Na nas je, če se bomo pustili odvrniti – in tako prepustiti svet drugim – ali pa bomo vedno znova
zajemali iz te božične revščine; če bomo iz zgodbe, ki se je zgodila, naredili resničnost.
Po: A. Schwarz, Moj resnični božič

Stopamo v leto 2021 po porodu Device
Na novega leta dan obhajamo praznik božje matere Marije. Na njeno božje
materinstvo nas spominja tudi starodavni napis v našem kraju. Ko smo hodili v
šolo, smo se pokrižali ob vsakem znamenju ob poti. Nikoli pa nismo tega storili
ob opatovem znamenju na križišču sredi Ivančne Gorice. Nič svetega nismo
občutili ob njem, saj so se podobe svetnikov že zdavnaj porazgubile.
Znamenje je sestavljeno iz dveh delov. Spodnji ovalni del naj bi bil miljnik, ki
naj bi ga v 3 .ali 4. stol. postavili nekje med današnjo železniško postajo in
avtocesto ob trasi stare rimske ceste. Oblika in velikost stebra ne izključuje te
možnosti, ki pa se tudi ne da neizpodbitno dokazati.
Stiški opat Lavrencij naj bi ga dal prenesti v križišče poti, ki so bile pomembne v
njegovem času. Vsekakor pa ga je nadgradil s pravokotnim nastavkom z
vdolbinami za podobe svetnikov in piramidno strešico ter ga opremil z
latinskimi in nemškimi napisi. Eden od njih nam pove, da je dal znamenje
izklesati »iz živega kamna« leta 1583, a ne po Kristusu, temveč po porodu
Device - ANNO VIRGINEI PARTUS 1583.
Valči
Dr. Fr. Stele: Znamenje pri Stični, Mladika 1931/1
M. Grebenc: Dokumentirana Stična, Meddobje , Buenos Aires 1983, str.289
Dr. M. Zadnikar: Stiški samostan, zbirka Vodniki, 3.izdaja, 1977

Kdo torej lahko pride k maši v cerkev? Poleg sodelavcev, organista, ministranta, bralca in ostalih, gotovo
tudi tisti, ki so darovali za mašni namen. V tednu po božiču pa bodo posebej povabljeni prvoobhajanci (v
ponedeljek, 28. 12.) z družinami, birmanci s straši (v sredo, 30. 12) in ostali otroci ter udeleženci KDP (v
torek, 29.12).

Obhajilo izven bogoslužja
Še naprej boste lahko prejemali sveto obhajilo tudi po sv. maši na vse praznike. Kdor ne more iz kakršnih
koli razlogov biti pri maši, lahko v uri po končanem bogoslužju pride v cerkev in prejme Zakrament
Ljubezni.

Obisk jaslic
Jaslice v cerkvi, kapeli in tiste na dvorišču pod kozolčkom lahko obiščete v prazničnih dneh skozi ves dan
do večerne maše. Tudi tukaj je treba upoštevati navodila o razkuževanju, distanci in se izogibati druženju.

Trikraljevska akcija
Koledniki, ki bodo bodisi iz ene družine ali iz skupnega mehurčka, vas bodo obiskali v soboto, 26.
decembra po sv. maši. Njihovo voščilo in darove za otroke v misijonih si boste lahko izmenjali že pred
vrati hiše ali stanovanja. Vpišite naslove domov ali jih sporočite katehistinji Renati ali župniku.

Darovi za cerkev, župnijo
Dva meseca in pol župnijo vzdržujejo tisti, ki prihajajo k obhajilu po prenosu nedeljskih maš in nekateri, ki
ste darovali preko župnijskega TRR-ja, ki je objavljen v vsakem Krmarju in na župnijski spletni. V
prazničnih dneh boste lahko darovali med darovanjem v času bogoslužja, ali v nabiralnike v preddverju.
Tam bodo naslednji nabiralniki: za cerkev in za jaslice v enem, pred kioskom za vse kar boste »kupili«,
skavti imajo lesen nabiralnik za svojo dobrodelno akcijo, pred svečniki v preddverju in pred Marijo
Pomagaj pa so možni stalni prispevki »v zahvalo in priprošnjo«. Že v naprej Bog povrni za velikodušnost
in za vse dobrote in darove, ki jih zaradi Božjega imena namenjate župniji.

Oglje in kadilo, blagoslovljena voda, dvojna božična številka Družine, listni stenski koledarji… Vse to je v
preddverju. Svoje prispevke oddajte v nabiralnik pred kioskom z napisom HVALA.

Zaradi negotovih razmer tokrat ne bo napovednika dogodkov čez leto. Prilagajali se bomo razmeram in
skušali najti najboljšo obliko povezanosti in sodelovanja. Vsekakor je to tudi preizkušnja naše vere in naše
pripadnosti občestvu, to je zavezanosti prijateljem s katerimi živimo tukaj in sedaj. Epidemija bo
zagotovo minila, pomembno je, kaj bo ostalo. Zato držimo skupaj in si pomagajmo. Ljubezen je
iznajdljiva.

LETO SVETEGA JOŽEFA

Kot ljubljeni oče, oče v nežnosti, poslušnosti in
sprejemljivosti; oče ustvarjalnega poguma, delavec,
vedno v senci: s temi besedami papež Frančišek
nežno in ganljivo opisuje sv. Jožefa v apostolskem
pismu »Patris corde«, ki je bilo objavljeno 8.
decembra 2020 ob 150. letnici razglasitve ženina
Device Marije za zavetnika katoliške Cerkve. Blaženi
Pij IX. je namreč z dekretom Quemadmodum Deus,
ki ga je podpisal 8. decembra 1870, zahteval ta
naziv za sv. Jožefa. Za obhajanje te obletnice je
papež od danes do 8. decembra 2021 napovedal
posebno »leto« posvečeno Jezusovemu krušnemu
očetu. V ozadju apostolskega pisma je pandemija
covid – 19, ki nam je dala razumeti, piše Frančišek,
pomen navadnih ljudi, tistih ki so, daleč od središča
pozornosti, vsak dan potrpežljivi in vlivajo upanje,
sejejo soodgovornost. Prav kakor sv. Jožef, »mož, ki
je ostal neopažen, mož vsakdanje obzirne in skrite
prisotnosti. In vendar je njegova vodilna vloga brez primere v zgodovini zveličanja«.

Gotovo bo v tem letu še poseben pomen dobila tudi naša župnija, ki je posvečena sv. Jožefu in
bo skupaj z drugimi svetišči deležna posebnih milosti.

DRUGAČE OD PRIČAKOVANJ

Božič je rojstvo človeka – kot vsako rojstvo nekaj skrivnostno čudežnega, čudovitega in
mogočnega ter obenem preprosto življenjskega, krhkega in ranljivega. Božič je rojstvo Boga –
nekaj dolgo pričakovanega in prerokovanega, nekaj presenetljivega, edinstvenega in
neverjetnega. Božič je narobe svet. S tem, kako se je Jezusovo učlovečenje zgodilo – skromnemu
neporočenemu paru, v odročnem kraju, v hlevu med živalmi, brez strokovnega spremstva, s
prvim sporočilom o dogodku obrobnim pastirjem – Bog na glavo postavlja človeško logiko. Ta
velika novost zame predstavlja veliko upanje: da Gospod prihaja tudi in predvsem tja, kjer je
hladno, temno, težko, tesnobno, umazano, negotovo; da zanj tudi uboga štala mojega srca, misli
in odnosov ni ovira.

Nenavadna zgodba Marije in Jožefa tudi meni pomaga posebej takrat, ko gre v življenju drugače,
kot bi pričakovala ali načrtovala, izrekati svoj »Zgodi se.« Tako kot Marijo ob spočetju,
betlehemske pastirje ob rojstvu in Mariji ob praznem grobu tudi mene nebesa ob različnih
vznemirljivih doživetjih spodbujajo: »Ne boj se.« Najbolj neposredno povezano z Jezusovim
prihodom na svet je na primer sprejemanje spočetij, kadar so se zgodila ob času, ki je bil bolj
stvar Božje kot človeške previdnosti, in različnih porodnih izkušenj: ob paleti različnih občutij sta
bili prisotni tudi hvaležnost in predanost ob zavedanju, da On ve bolje in vidi širše ter da poskrbi.
Odkar je Bog postal človek, je vse človeško obenem Božje in duhovno. V Sinovem življenju, v
katerem veje dih Očeta in Duha, se umiri moje srce, v tem odnosu ljubezni je tudi vir mojega
življenja, ljubezni in moči. V tem prostoru smo skrivnostno eno telo skupaj z vsemi, ki so na
zemlji, in tistimi, ki so že v nebeškem Jeruzalemu, in ta enost je včasih prav otipljiva. Tako je bilo
na primer ob nedavnem praznovanju okrogle obletnice, ko mi je mož podaril knjigo z zapisi
mojih bližnjih in sem v njej prebrala pismo prijateljice, ki je umrla en teden prej in katere
fotografija nas spremlja v dnevnem prostoru; obenem sem bila obdarovana z mozaično podobo
angelovega oznanila, da je bil Jezus obujen. Večnost sem čutila tako blizu kot še ob nobenem
slavju doslej.
To mi daje temelj, smisel in tolažbo: da je Jezus v meni in jaz v njem – in z menoj vse, kar
doživljam in počnem; vse, kar je bilo in kar pride; vse moje delo in odnosi; vsi, ki jih nosim v
mislih in srcu. Zaradi
Gospodovega učlovečenja,
življenja in vstajenja vem, da je
luč močnejša od teme, da
življenje premaga smrt in da
ljubezen z vsem, kar je živeto v
njej, nikoli ne mine. V tej
perspektivi vsakdanje
konkretne stvari dobijo nov
obraz.

Maja Bitenc (prvotno objavljeno v
letošnji božični Družini)

Betlehemska lučka
Čez poletje je ob cesti zrasla krasna nova hiša z oranžno fasado, srebrnimi balkoni in slapovi
cvetja na oknih. Jesen je odnesla rože, sneg pa je zakril bohotne balkone. Toda že mesec dni
pred novoletnimi prazniki je hiša doživela pravi festival svetlobe. Vsi zidovi so bili oviti v
raznobarvne zavese luči, ki so migetale, se prižigale in ugašale, skratka hotele pritegniti
pozornost na vsak način. Potem pa je prišel Sveti večer. V križišču na drugi strani ceste stoji že
stoletje lesen križ v spomin na kdo ve kateri žalostni dogodek. Otroci iz soseščine so prinesli k
njemu betlehemsko lučko. Vsakdo, ki je šel mimo, ji je za nekaj trenutkov naklonil svoje misli in
se spomnil, da se je to noč rodil Jezus. Bilo je, kakor da ni kričeče fasade na drugi strani. Drobna
lučka iz Betlehema ji je ukradla vso pozornost in zatemnila ves njen blišč.
Valči

POSLANICA

Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu
ne upamo priti bližje.
Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista,
ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas
drug drugemu približa. Ko namreč v
temi nekomu osvetli obraz, ta ni več
strah, ampak človek.
Zato vam prinašamo Luč, ki se je v
Božiču spustila med nas. To je naš
korak bližje vam v teh mrzlih časih.
Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti
ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite
naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim
pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot.
Prižgimo luč. Obdržimo bližino!

Luč miru iz Betlehema lahko tudi letos prevzamete v preddverju cerkve od sobote, 19. 12.
naprej. Nekaj sveč je še od lanske zaloge, lahko pa boste za prenos in vzdrževanje žive luči
(plamenček ne sme ugasniti) darovali tudi za sveče Karitas in s tem pomagali ljudem v stiski.

