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VELIKA NOČ - od 29. marca do 18. aprila 2021

KRISTUSOVO VSTAJENJE naj vam krepi vero, budi upanje in
vnema ljubezen. To vam želimo župnik Jurij, oče Jože in sestre.

VELIKI TEDEN
Program praznovanja v naši župniji je v nadaljevanju. Upoštevajmo vsa navodila. Razkužil je dovolj, če
kdo pozabi masko, jo lahko dobi v zakristiji. Bodimo prilagodljivi pri iskanju prostora z varno razdaljo (vsi
pač ne morejo sedeti v zadnjih vrstah). Ozvočeni so tudi prostori okoli cerkve: kapela, Terezijana,
preddverje in prostor pred cerkvijo, kjer je po trenutnih navodili v večji razdalji mogoče zbiranje tudi več
vernikov. Če se v naslednjih dneh epidemiološko stanje zelo poslabša in bodo uvedeni strožji omejitveni
ukrepi, boste o tem obveščeni na naši župnijski spletni strani:
http://www.zupnija-ivancnagorica.si
Če pa se zgodi ustavitev javnega življena, boste na isti spletni strani vedno našli povezavo za neposredni
prenos bogoslužij iz naše cerkve preko youtube kanala. Prenosi obredov bodo v vsakem primeru po
razporedu, kot je v nadaljevanju. Tisti, ki se čutite v naši cerkvi doma, veste, da imamo zares lepe in
bogate obrede. Tudi letos bo tako, čeprav prilagojeno razmeram. Zdravi in tisti, ki niste iz rizičnih stanj,
lepo vabljeni v cerkev.
Za DOMAČA BOGOSLUŽJA pa nekaj predlogov za tiste, ki ne boste mogli priti v cerkev. Na veliki
četrtek imamo navadno tudi obred umivanja nog. Letos bi ga lahko opravili po družinah, ko bi npr. oče
umil noge ženi in otrokom, potem pa bi skupaj spremljali prenos bogoslužja iz cerkve.
Doma naj si verniki za veliki petek pripravijo križ, ki ga zagrnejo in ga med obredom češčenja križa
odkrivajo skupaj z duhovnikom v cerkvi (od kjer bodo spremljali bogoslužje) ter ga potem počastijo.
Na veliko soboto naj si za vigilijo pripravijo lepo svečo, ki jo bodo na začetku vigilije prižgali. Tudi sobo,
stanovanje naj imajo bolj skromno osvetljeno, da bo svetloba sveče prišla bolj do izraza, pri slavi pa naj
prižgejo vse luči. Oskrbite se z blagoslovljeno vodo, s katero se bodo po obnovitvi krstnih obljub
pokropili ali pokrižali. Blagoslovljeno vodo v plastenkah lahko dobite v preddverju cerkve.

VELIKONOČNA SPOVED
• Na cvetno nedeljo dopoldne sta na razpolago dva spovednika.
• V torek, 30. marca od 18.00 do 19.45 bo na razpolago več spovednikov. Za kristjana je dobra velikonočna spoved temelj, na katerem lahko zares in iskreno doživimo objem BOŽJE LJUBEZNI.

VELIKI ČETRTEK – slovesno bogoslužje ob 19. uri
Ta dan obhajamo slovesnost zadnje večerje, pri kateri je Jezus postavil
zakrament svetega Rešnjega Telesa in mašniškega posvečenja. Oba
zakramenta pričata, da je Jezus prišel na svet, da bi stregel. Zgled nam
je dal, da bi tudi mi vsi tako delali, da bi tudi mi drug drugemu stregli.

Po Slavi orgle in zvonovi utihnejo do velikonočne vigilije.
Obred umivanja nog letos izpustimo zaradi epidemioloških razlogov. Po sveti maši bomo spremljali Jezusa
pri molitvi na Oljski gori.

VELIKI PETEK – obredi bodo ob 19. uri
Na veliki petek se spominjamo Jezusove smrti na križu. Veliki petek bomo v polnosti doživeli po obredih
velikega petka, strogem postu in tihi zbranosti.
Ob 15. uri bo v cerkvi pobožnost križevega pota.
Čeprav je to sredi popoldneva, je to dan, ko pretreseni zremo v dokončno darovanje Božjega Sina.
To je edini dan v letu, ko ni svete maše, saj veliki in večni
duhovnik sam na oltarju križa daruje svoje življenje.
Bogoslužje velikega petka ima tri dele:
OPRAVILO BOŽJE BESEDE, ČEŠČENJE KRIŽA, OBHAJILO.

Takoj po končanih obredih bo molitveno bdenje.

VELIKA SOBOTA
BLAGOSLOV OGNJA pred cerkvijo letos opustimo, ker ga ni mogoče nositi po domovih. Lahko pa
blagoslov ognja opravite doma, ko z blagoslovljeno vodo pokropite domači ogenj ali prižgano svečo.

ČAŠČENJE JEZUSA V BOŽJEM GROBU
Na veliko soboto bo Najsvetejše izpostavljeno v čaščenje čez dan. Od 10. do 17. ure. Letos zaradi
posebnih razmer ne bo razporeda po skupinah, razen za otroke. Velikonočna jedila dobijo svoj pravi
pomen le v luči dogodkov svetega tri-dnevja. Zato si vzemimo čas pred ali po blagoslovu jedil za molitev
pri Božjem grobu. Molitveno srečanje otrok pa bo ob 12.00 uri.
Na veliko soboto poleg tega, da Jezusa počastimo v božjem grobu, pripravimo tudi velikonočna jedila.
Danes jih bomo nesli k blagoslovu, zaužili pa jih bomo šele pri velikonočnem zajtrku. Ta jedila imajo
poseben pomen: šunka predstavlja Kristusovo telo, hren žeblje, s katerimi je bil Kristus pribit na križ.
Rdeči pirhi simbolizirajo kaplje Kristusove krvi, pa tudi novo življenje, ki se prebije iz lupine – kamnitega
groba. Okrogla potica nas spominja na trnovo krono. Bodimo pozorni na to, da otrokom ob njihovi
pripravi razložimo njihov pomen. Ko jih bomo odnesli k blagoslovu, se vsaj za nekaj trenutkov v molitvi
ustavimo tudi pred Božjim grobom, v katerem počiva Jezusovo mrtvo telo.

Jajce je od nekdaj veljalo za simbol življenjske
moči in je zato našlo mesto tudi med jedmi v
žegnu ob veliki noči. Ko pa se danes sprehodimo
mimo izložb, se zdi, da sta najpomembnejša
simbola v teh dneh čokoladna zajec in jajce. Baje
sežejo prve omembe velikonočnega zajca v
evangeličanskih deželah tja v 17.stoletje, a sploh
ne vemo zakaj. Običaj, da zajec prinaša pirhe,
se pojavi šele v 19.stol. približno takrat kot
Božiček. Hkrati so ju tudi začeli vlivati v čokolado. Čokolado v obliki jajc so prvi začeli oblikovati v Angliji.
Leta 1893 pa je slaščičar iz Bruslja, ki se je slučajno imenoval Jaques Lapin (la lapin pomeni v francoščini
zajec), prišel na misel, da bi izpihane jajčne lupine napolnil s čokoladno maso. Tako je beljak in rumenjak
porabil za slaščice, lupina pa je služila kot dragocena pakirna posoda. Dandanes namesto jajčnih lupin
uporabljajo folijo in plastiko, da zaščitijo občutljivo čokoladno maso.
Valči

Blagoslovi jedil bodo letos samo v župnijski cerkvi v Ivančni Gorici.
Zaradi omejenega števila ljudi, ki se smejo zbrati v majhni cerkvi ali na prostem (do 10 oseb),
bi se hitro lahko znašli v prekršku.
Blagoslovi bodo ob: 11., 13., 14., 15. in 16. uri.

VELIKONOČNA VIGILIJA bo ob 20. uri
Za slavje luči prinesite sveče. Slovesno bogoslužje začnemo
letos v cerkvi.
Velikonočna vigilija pomeni veselo čakanje v molitvi na
Kristusovo vrnitev. Velikonočna vigilija je enako kot velika
noč.
Bogoslužje velikonočne
vigilije ima štiri dele: slavje luči ter besedno, krstno in evharistično
bogoslužje.

VELIKONOČNO JUTRO
Vstajenje bo ob 8. uri. Procesije letos zaradi že omenjenih razlogov ne bo. Slavje Vstalemu bomo začeli
pri praznem grobu in nadaljevali s slovesnim velikonočnim bogoslužjem.

Danes, na ta veliki praznik, je pred nami velika naloga. Resnično moramo spoznati veličino Kristusovega
vstajenja. Premagan je bil greh, potrjeno je vse, kar nas Kristus uči. Torej pričujmo drugim o njegovi
veličini, veselimo se! Darujmo svojo radost in veselje drug drugemu. Kajti: Kristus je vstal! Kristus živi!
VELIKONOČNI PONEDELJEK

Sv. maša bo ob 9. uri.

POMEMBNEJŠI DOGODKI PRED NAMI
Krstne nedelje bodo 18. aprila, 16. maja in 14. junija. Prijava mesec prej, priprava pa v petek pred
krstom.
Zaradi negotovih razmer z epidemijo bomo tudi letos prilagodili utečena praznovanja. V maju ne bo
obhajanja obletnic porok in srečanja starejših. Bosta pa dogodka v zgodnji jeseni, če se stvari umirijo. V
času običajnega župnijskega dne bo letos praznik sv. birme in sicer v soboto, 5. junija ob 10. uri.
Birmanska devetdnevnica se začne na god bl. Lojzeta Grozdeta, 27. maja.
Še prej bo praznik sv. evharistije in zakramenta sprave za otroke 2. razreda. 14. maja začnemo
devetdnevnico, praznovanje prvega svetega obhajila pa bo na binkošti, 23. maja ob 10. uri.
Letos v Sloveniji obhajamo tudi tridesetletnico lastne države. Ob mnogih slovesnostih širom domovine,
bo v letu, posvečenem sv. Jožefu, zavetniku slovenskih dežel, pred našo cerkvijo postavljeno posebno
obeležje. Več na zadnji strani.

ORATORIJ 2021
bo od 16. do 20.
avgusta

Osrednji lik bo mladi Karel, ki je
lani postal blaženi. Tako
sodoben, ker so ga imeli za
računalniškega genija in tako
svet, da bo vsem, ne le otrokom,
vabilo v objem evharistije, ki jo je
sam neizmerno ljubil.

Vodenje oratorija prevzemata novi voditeljici Lara Miklavčič in Lucija Struna. V pomoč pa ostajata tudi
dosedanji voditeljici Sara Koščak in Tjaša Miklavčič, katerima se v imenu otrok in staršev zahvaljujem za
večletno zavzeto vodenje oratorijev.

Velikonočna poslanica slovenskih škofov 2021
V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje do postaje mejnikov – enkrat v
blagodejnosti, drugič v preizkušnjah –, da bi ohranili življenje in mladim omogočili dostojno prihodnost.
Zaradi neuničljivega upanja smo se pred tridesetimi leti odločili za samostojno Slovenijo. To smo hoteli,
ker smo tega vredni.
Že dobro leto pa premagujemo velike težave zaradi epidemije novega virusa. Kaj nas še čaka, ne
moremo vedeti. Eno je gotovo: dobrotnost, solidarnost in služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri
varuhih zdravja in blagostanja, molitve in bogoslužij, še zmeraj hodijo med nami kot angelski znanilci
vstajenja. Ti dobrotniki nam ohranjajo upanje.
Mnogi naši bližnji so že morali napraviti zadnjo stopinjo – do groba. Čeprav smo žalostni, svoja
hrepenenja po nesmrtnosti utemeljujemo na veliki noči, ker verujemo, da se vse preizkušnje stekajo v
Kristusovo zmago nad smrtjo.
Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: »Skrivnosti trpečih src ne poznajo zatona. Odrešilne so in zato
tudi večne.«
V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in
tistim, ki živite v tujini; posebej pa bolnim in trpečim.

V LETU SVETEGA JOŽEFA

Biti oče pomeni vpeljati otroka v izkustvo življenja, resničnosti. Ne ga
zadrževati, ne ga zapirati, ne ga posedovati, ampak ga usposobiti za
odločitve, za svobodo, za odhode. Morda je izročilo zaradi tega Jožefu
poleg vzdevka oče dalo še vzdevek »najčistejši«. Ne gre za zgolj čustveno
oznako, ampak za povzetek zadržanja, ki izraža nasprotje posedovanja.
Čistost je svoboda od posedovanja na vseh področjih življenja. Šele ko je
ljubezen čista, je v resnici ljubezen. Ljubezen, ki hoče posedovati, na
koncu vedno postane nevarna, zapira, duši, onesrečuje. Bog je človeka
ljubil s čisto ljubeznijo, ko ga je pustil svobodnega tudi za to, da se zmoti
in se postavi proti Njemu. Logika ljubezni je vedno logika svobode in Jožef
je znal ljubiti na izredno svoboden način. Samega sebe ni nikoli postavljal
v središče. Znal je stopiti iz središča ter postaviti v središče svojega
življenja Marijo in Jezusa.

Srede v tednu so posvečene sv. Jožefu.
V tem letu jih bomo v naši župniji še posebej posvetili odkrivanju
veličine moža Device Marije in Jezusovega rednika ter njegovemu
češčenju.

Nova oblačila za veliko noč

Nekdaj so verjeli, da stoje med veliko in belo nedeljo vrata v raj na stežaj odprta. Zato gre tisti, ki
umrje v tem tednu, naravnost v nebesa. Najbrž pripomoreta k temu tudi spoved in kesanje v
dneh pred prazniki. Velikonočna spoved ni bila le obvezna, ampak sama po sebi umevna.
Pomembna pa ni bila samo priprava na duši, ampak tudi na zunaj. Za veliko noč se je prebudila
narava, ljudje pa so pobelili in temeljito pospravili stanovanja ter uredili okolico domovanj. Tedaj
so morale tudi ženske in otroci dobiti novo obleko ali vsaj kako malenkost kot so čevlji in ruta.
Rekli so: »Če ne boš imel novega nič, bo celo leto zanič.« Novo oblačilo je namreč simboliziralo,
da bodo v prihodnjem letu imeli vsega v izobilju. Seveda s tem ni bilo mišljeno, naj gredo ljudje v
cerkev, da bi pokazali nova oblačila. Dandanes ni vprašljivo ali bo obleka nova, pač pa pogosto
njena dostojnost.
Valči

V nedeljo, 4. julija ob 10. uri, letu Gospodovem 2021, v letu sv. Jožefa, zavetnika slovenskega naroda, v
zahvalo za 30 let demokracije in samostojnosti Slovenije ter v spomin na prvo sv. mašo za slovenske
vojake, bo na travniku pred našo cerkvijo blagoslov spomenika v obliki križa. Postavila ga bo občina
Ivančna Gorica. Sveto mašo in blagoslov bo imel nadškof Stanislav Zore ob navzočnosti predsednika vlade
in ministra za obrambo, veteranov osamosvojitvene vojne ter vseh drugih, ki smo hvaležni za našo mlado
državo.

