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PROSINEC - SVEČAN, od 11. januarja do 14. februarja 2021
V letu, ki je posvečeno sv. Jožefu, smo. Tudi v Krmarju bomo skušali s kakšno mislijo in spodbudo vsakič
poglobiti odnos do moža, ki je imel nadvse pomembno vlogo. Vsi štirje evangeliji Jezusa imenujejo
»Jožefov sin«.
V tem tednu bomo pospravili letošnje jaslice in božično razsvetljavo.
Ja, svečnica je že tu. Praznik Luči, vabilo k darovanju samega sebe.
Sv. Nikolaj iz Flue je molil: Moj Gospod in moj Bog, vzemi mi vse,
kar bi me oviralo, da ne pridem k tebi, in daj mi vse, kar mi bo
pomagalo, da pridem k tebi. Vzemi mene meni in daj mene
popolnoma tebi! Letos god sv. Jožefine Bakhite ne bomo mogli
praznovati z množičnim romarskim shodom. Bo pa priložnost, da nas
v župniji zgled sodobne svetnice spodbudi k zaupanju. Tudi sama se
je znašla sredi epidemije in je nesebično stregla bolnikom in
preživela. Praznično bogoslužje 8. februarja bo ob 10. uri vodil naš g.
Primož Meglič.
V tem tednu, 11. februarja bo god Lurške Matere božje, ki je tudi
svetovni dan bolnikov.
Božični odmev: Za praznične božične in ostale dni smemo reči, da
smo jih v cerkvi obhajali zelo lepo. Ob lepih domačih jaslicah družine
Hernec ter cvetličnih aranžmajih Darinke in Joži, ob vrhunski
glasbeni spremljavi tria Katarine Zorec, Mateja Vovka in Martina Megliča, ki je bil tudi v vlogi organista in
ob vaši navzočnosti – v živo ali preko prenosa. Zakaj koga ni bilo z nami ne na tak ne na drugačen način, ve
vsak zase. Zagotovo smo pri nas imeli zelo lepo praznovanje. Hvala za vsakršno sodelovanje in darovanje.

Kako je z obiskom sv. maš sedaj?
Zdravi ste povabljeni v cerkev. Prostora je ob pravi in varni razporeditvi v rezervi še veliko - še zlasti
prednji del cerkve je skoraj prazen. Tudi sicer je velika ladja naše cerkve »čista«, ker so med tednom sv.
maše v kapeli. Vsak pa se mora, po zdravi pameti, odločiti sam, kot se odloča za vse druge ponudbe. Na
gostijo vseh gostij se ne sili, povabljeni pa smo – zagotovo.
APOSTOLSKO PISMO PATRIS CORDE SVETEGA OČETA FRANČIŠKA OB 150-LETNICI
RAZGLASITVE SV. JOŽEFA ZA ZAVETNIKA VESOLJNE CERKVE
Z očetovskim srcem: tako je Jožef ljubil Jezusa, ki ga vsi štirje evangeliji imenujejo: »Jožefov sin«.
Evangelista, ki sta izpostavila njegov lik, Matej in Luka, povesta malo, a vendar dovolj za razumevanje,
kakšen oče je bil in kakšno poslanstvo mu je zaupala Božja previdnost.
Vemo, da je bil preprost tesar Marijin zaročenec »pravičen mož« vedno pripravljen izpolniti Božjo voljo,
kakršna se kaže v njegovi postavi in po kar štirih sanjah. Po dolgem in napornem potovanju iz Nazareta v
Betlehem je videl Mesija, ki se je rodil v hlevu, ker drugje »zanju ni bilo prostora«. Bil je priča češčenja
pastirjev in modrih, ki predstavljajo eni izraelsko ljudstvo in drugi poganska ljudstva.
Imel je pogum, da je sprejel zakonito očetovstvo Jezusa, ki mu je dal ime, kot mu ga je razodel angel:
»Daj mu ime Jezus: kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov«. Kot je znano, je dati ime nekemu človeku
ali neki stvari pri antičnih ljudstvih pomenilo dati mu pripadnost, kot je to storil Adam v pripovedi iz Prve
Mojzesove knjige.
Štirideset dni po rojstvu je Jožef v templju skupaj z materjo daroval Dete Gospodu in presenečen poslušal
Simeonovo prerokbo o Jezusu in Mariji. Da bi Jezusa obranil pred Herodom, je kot tujec prebival v Egiptu.
Ko se je vrnil v domovino, je živel skrito v majhni in neznani vasi Nazaret v Galileji – od koder, kot se je
govorilo, »ne pride noben prerok« in ne »more biti kaj dobrega« – daleč od Betlehema, svojega rojstnega
mesta, in od Jeruzalema, kjer se je dvigal tempelj. Ko sta med romanjem v Jeruzalem izgubila
dvanajstletnika, sta ga z Marijo v tesnobi iskala in ga našla v templju, ko je razpravljal z učitelji postave.
Sv. Jožef v spanju. Ena izmed
znanih upodobitev, ki smo jo
v teh dneh prejeli tudi v
našem župnišču. Papež
Frančišek večkrat kako težjo
zadevo napiše na listek in
položi podobnemu sv. Jožefu
čez noč pod glavo. Papež
pravi: »Sv. Jožef zagotovo
pomaga«.

Sveti Jožef - zavetnik doma
V ivanški cerkvi skoraj vsako nedeljo ponavljamo pesem z malce arhaičnim besedilom
Sveti Jožef ti vsekdar nam bodi skrben gospodar. Pa si poglejmo njeno zgodovino. Leta
1870 je bilo konec papeške države, katere ozemlje je bilo priključeno novo nastali državi
Italiji. V tistih težkih časih je papež Pij IX. izbral sv. Jožefa, ki je bil skrbnik sv. Družine, da
zaščiti vesoljno cerkev. Petdeset let pozneje je papež Benedikt XV. pozval katoliški, svet
naj se spet opravljajo slovesnosti v spomin na čaščenja sv. Jožefa kot varuha cerkve.
Tedaj je trkal na vrata brezverski socializem. Temu klicu so se pridružili tudi Slovenci.
Tako je marca 1921 časopis Bogoljub objavili prevod pesmi z originalnim naslovom
»Schutzherr des Hauses« - Zavetnik doma. Prevod oziroma prepesnitev je delo s.
Elizabete Kremžar (1878 -1921), prednice ljubljanskih uršulink, ki je bila v tistem času
cenjena pesnica. Z njenimi verzi še po sto letih slavimo sv. Jožefa.
Valči

O sv. Jožef ti vsekdar
nam bodi skrben gospodar !
Izlij nebeški blagoslov
na vso družino pod naš krov,
da bo ljubezen naša vez,
da z nami bo pomoč z nebes.
Naj k Bogu pelje naša pot,
krepost naj vodi nas povsod.
O sv. Jožef bodi ti
med nami danes in vse dni !
Glej srečo svojo, hiše te
izročim zaupno ti v roke.

Odvrni milostno vsekdar,
kar bi nam moglo biti v kvar.
Zakleni mene, moje vse
v srce presveto, prosim te,
da v Bogu skrito in sveto
življenja dnevi nam teko.

