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Poletje se počasi poslavlja. Oratorijski utrip bo zaznamoval predzadnji teden avgusta. Kaže na običajni
potek veselega druženja mladosti ob igrah, katehezi, pesmi in molitvi. Zelo privlačen je osrednji lik
oratorija: Carlo Acutis, ki je kot 15 – letnik zapustil ta svet, a ostaja z močno zapuščino, ki privlači. V
četrtek bodo med nami tudi njegove relikvije.
Da bi lahko sproščeno in veselo začeli novo leto tudi na pastoralnem in katehetskem področju, vabim vse
odrasle, ki še odlašate, da se čim prej cepite. Izjemoma so lahko pri nekaterih zdravstveni zadržki, ko
medicina komu odsvetuje cepljenje, a to so redki primeri. Škoda pa je, na račun posameznih
»razsvetljencev«, ki razglašajo nepotrebnost ali celo škodljivost cepljenja, ogrožati sebe, svoje bližnje in
obremenjevati vso družbo. Z marsičem se lahko Slovenci ponašamo, žal pa ravno na področju boja s
pandemijo kažemo, da nas svojeglavost nekaterih, vse pušča zadaj, tam, kjer si ne želimo biti…
Pastoralno in katehetsko leto bomo začeli pogumno. 26. septembra
naj bi bila tudi izbira novih članov ŽPS. Že danes naj vsak pri sebi
premisli, kje vidi svojo vlogo in koga bi si želel, da ga v župniji zastopa.
Župnijski list Krmar bo poslej bolj »svoboden« kar se oblike tiče.
Večkrat se bodo pojavljale umetniške fotografije mojstra s tega
področja, p. Branka Petauerja. Vedno pa so dobrodošli tudi prispevki
vas faranov, v sliki ali besedi ali z nasveti. Ker je župnijski list objavljen
tudi na spletni strani, lahko doseže mnoge. Krmar želi obveščati,
spodbujati in spominjati. Hvala, ker ga nekateri podprete tudi z darovi,
saj je s tiskom kar nekaj stroškov.

Naša pisateljica Valči, ki tako lepo skrbi za obnavljanje
spomina na našo, ne ravno davno, a pomembno preteklost
mlade župnije, nam tokrat obuja sveži spomin na prvo mašo v
Ivančni Gorici. Pri prvi maši so bili v glavnem stičani, ker je bil
zanje najet poseben avtobus, da jih je peljal na novo
podružnico. Vse je bilo izpeljano zelo na hitro, skoraj na skrivaj
v času, ko so bili ivanški funkcionarji na dopustu. Dogodka tudi
ni zabeležil noben takratni medij.

50 let od prve maše v Ivančni Gorici
Letos mineva 50 let od prve svete maše v Ivančni Gorici. Nekdanja Kraljeva gostilna je namreč
postala tedaj peta podružnica stiške fare. Pri preureditvi prostorov je pomagal tudi takratni študent
bogoslovja, poznejši prvi ivanški župnik msg. Jože Kastelic. 22.avgusta leta 1971 popoldne je tedanji
stiški kaplan p. Anton Nadrah najprej hišo blagoslovil, da so iz nje zbežali "vsi hudiči", ki jih v njej ni
bilo malo, saj je bila prej tukaj 200 let gostilna, pivci pa so jih pogosto klicali. Zvečer je bila maša, ki
se jo je udeležilo kakih sto ljudi. Čeprav so z mešanimi občutki prestopili nekdanji gostilniški prag, so
potem vztrajali leto za letom dokler nismo v Ivančni Gorici, 18 let kasneje, dobili svojo župnijo in
kmalu nato tudi novo cerkev.
Valči

SREČANJA OB NEDELJSKI BOŽJI BESEDI
Če bi želel vpeljati v svoje vsakdanje življenje molitev ob božji besedi in v tem vztrajati ob podpori
skupine, te vabim v skupino, kjer z osebno molitvijo, srečanji in pogovori, hodimo skozi liturgično leto ob
nedeljski božji besedi in predvsem s poudarkom na zvestobi eksamnu - »splošnem in posebnem«...
Srečanja so ob četrtkih v župnišču v Ivančni Gorici vsakih štirinajst dni od septembra do junija.
Prvo že 9. 9. 2021 ob 20.00
Več informacij in prijava: ReNata Strmole
renata.strmole@rkc.si
telefon: 031 627 854
nekaj misli udeležencev si lahko prebereš tu, več pa na spletni strani župnije:
o Kakšno bogastvo je ves teden premišljevati isti evangelij sem ugotovila šele s pomočjo te skupine. V
času karantene se s skupino nismo redno dobivali, pa sem svoj odmev ali dnevno spodbudo podelila s
svojo družino in ob tem doživela kakšen zaklad in globina je v mojih otrocih.
o Vsak dan začnem z molitvijo ob nedeljski božji besedi. Ob jutranji kavici jo smem podeliti z možem, ki
me vedno bolj preseneča kako pozorno potem posluša nedeljsko pridigo.

Urnik župnijske kateheze otrok je postavljen. Tako bo lažje urejati obšolske dejavnosti.

Začetek veroučnega leta bo za vse otroke 8. septembra, na praznik Marijinega rojstva ob 18.00, nato bo
ob 19.00 sv. maša. Takrat otroci dobijo potrdila (namesto spričevala) o sodelovanju v minulem
»koronskem« letu. Po urniku pa se kateheza začne 14. septembra.
Srečanje za starše vseh udeležence Kateheze Dobrega Pastorja bo v četrtek, 9. septembra ob 17.15.
Srečanja za starše prve in druge triade ter srečanje za starše naslednje generacije birmancev sporočimo
naknadno. Če bo le mogoče, bodo v septembru.

Za hec:
ZVOČNIK – Zaljubljeni radijski tehnik šepeče svoji dragi na uho: »Med nama se pretakajo valovi sem ter tja
– kakor po etru. Jaz sem oddajnik in ti sprejemnik.« – Dekle odgovarja: »Res je, dragi. In čez osem mesecev
dobiva še zvočnik!«
DENAR – Dečka se sprehajata po cesti. Eden zagleda bankovec za 100 €: in reče: »Aha, to pa je od moje mame.«
– Drugi ga zmedeno pogleda in reče: »Kako pa, da si tako siguren?« – Prvi: »Moj očka pravi, da ni nobene druge
ženske na tem svetu, ki bi metala vstran denar kot ona.«
FINANCE – Žena obišče moža v zaporu. Ta ves potrt v pogovoru z njo vpraša: »Kako pa zdaj v teh časih shajate s
financami?« – Žena ga potolaži: »Kar dobro. Naslednja tri leta lahko brez težav živimo od nagrade, ki je bila
razpisana za tvojo aretacijo.«

