Od 13. septembra do 3. oktobra 2021
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Markova fotografija, levo, je lepo sporočilo na začetku najrazličnejših
začetkov, ki smo jim priča v teh dneh. Naj si gre za uhojeno pot ali pa
so to še odprta prostranstva, pomembno je imeti cilj. Pričujoči Krmar
se dotika kar nekaj naših skupnih poti. Najdemo jih, kot običajno, v
župnijskem koledarju, na predzadnji strani. Tukaj pa še dodatno
dvojno povabilo:
Najprej k volitvam novih članov Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS).
Čeprav smo tudi letos v negotovosti glede tega kaj bomo lahko izvedli,
gremo pogumno naprej. 3. nedeljo v mesecu, 19. septembra boste
lahko prevzeli glasovne lističe. Na njih boste, do naslednje nedelje,
napisali osebe, ki se vam zdijo najprimernejše za sooblikovanje našega župnijskega življenja. Vabim vas,
da to naredite odgovorno. Virusna epidemija bo, slej ko prej, končana. Vse hujša pa je epidemija
nadomestkov, ki prevzemajo in razkrajajo naše krščanske vrednote. Bolj ali manj zavedno postajamo
poganska dežela, Evropa… Zato je toliko bolj pomembno, da bomo na župnijah ohranili poslanstvo luči,
soli, kvasa. Vsake od teh prvin je potrebno zelo malo, brez njih pa nastaja puščava.
Drugo povabilo pa je k obhajanju zakonskih jubilejev. Zaradi znanih razmer že dve leti ne moremo izpeljati
tega lepega dogodka hvaležnosti in klicanja blagoslova v mesecu maju. Zato bomo, tako kot lani, poskušali
to izpeljati v jeseni. Upajmo, da bo prva nedelja v oktobru lepa prav zato, ker se boste med sv. mašo ob
10. uri zbrali tisti zakonski pari, ki letos obhajate 10, 15,… let skupnega življenja. Smo v Letu sv. Jožefa in v
Letu družine. Jubilante zato prosim, če sporočijo svojo navzočnost. Ne bomo počeli nič takega, kar bi
ogrožalo naše zdravje. Prilagodili se bomo navodilom (če bodo omejitve v
številu navzočih v cerkvi, bodo imeli jubilanti pač prednost) in zdravi skupaj
prejeli potrditev in zagotovilo nadaljnjega blagoslova zakonskega življenja.
Pred petimi leti je sodelovalo ali pa se je opravičilo 12 parov.
To je iskreno vabilo, vašo potrditev pa sporočite osebno, po telefonu, epošti… Dobrodošli, slavljenci!

Moje srce se raduje
Moja srce se raduje in moja duša Gospoda poveličuje za to življenje bujno
iskrivo in igrivo
dehteče in kipeče
prašno in strašno
strastno in slastno
srečno in večno!
Tako smo pisali s Kamenjaka. In tako je bilo – življenja, igrivosti, aktivnosti, pogovorov, barv,
občutkov, vonjav, prahu, strasti, sreče in divje večnosti v izobilju! Petje škržatov in oglašanje
galebov, sonce in morje, modra in zelena, rumena. Prvič sem nabirala smilj in ga namočila v več
kozarcev ekstra deviškega olja. Spet smo rezali barvite papirje in izdelovali razglednice. Spet sem
ponoči gledala zvezde in plankton – prvič sem videla, da se je iskril, ne da bi čofotala po vodi,
ampak kar tako, kot kresničke v morju. Ko so fantje plavali v noči, je bilo čarobno, kot bi imeli
bleščeča krila. Enkrat sem šla do vode ponoči sama, ko so že vsi spali. Takrat je bilo strašno. Tudi
zato, ker sem imela v mislih knjigo Ivana pred morjem, ki sem jo na dušek prebrala v dveh dneh.
Toliko vzporednic z romanom Beseda, ki je nimam, ki se me je dotaknil nedavno pred tem! Pa
tudi polno asociacij na resnične zgodbe bližnjih, na spomine, na rane – tudi glas teh v poletnih
dneh in nočeh zveni bolj glasno kot sicer!
Danes, ljubi Bog, te slavim v domači
postelji, v bolečinah po včerajšnji drugi
dozi cepiva. Hvalim te za ta premor, za
ta oddih na valovitem morju življenja, v
času, ko vame po eni strani pljuskajo
spomini, po drugi strani pa že čutim
valovanje vsega, kar prihaja.
Misli in duh plavajo k številnim poletnim
srečanjem, doživetjem, k ljudem, s
katerimi smo bili in smo skupaj – s
Kamenjaka zajadrajo k svežini rek in lepoti čipk na Idrijskem, se pomešajo z gorskim zrakom na
Karavankah, se osvežijo v bližnji Krki, se zaiskrijo ob skavtskih ognjiščih, se skupaj z otroškimi
napojijo v stiškem Ednu, svojo dopolnitev najdejo ob oltarjih, ko duhovniki lomijo kruh za
življenje sveta, pa se spet vrnejo na Kamenjak in od tam preselijo v Izolo, kjer po dveh dneh
velikega veselja in praznovanja s prijateljsko druščino župniku in prijatelju Janezu ob slovesu
stisnem roko: »Veliko Boga je tukaj doma!« On pa: »Res je – in še prinašate ga!« Preden
odpeljemo, se z zvonika oglasi zvok violine, igra ruska glasbenica, potem se spusti na trg pred
cerkvijo in zaigra še tam, na predvečer praznika violina z zvonovi pozdravlja Marijo: »Ave!«
Po še enem družinskem praznovanju dan zatem smo sedaj doma, fantje na oratoriju, deklica
danes v varstvu. Iz zavetja bolniške postelje se misli in duh sprehajajo tudi po načrtih za
preostanek poletja in naprej v septembrske dni – še nekaj taborov, srečanj in praznovanj se bo
zvrstilo, tudi tišina duhovnih vaj, obenem pa usklajevanje šolskih in obšolskih urnikov,
kombinatorika s službama in vsemi prevozi, novi delovni izzivi, odhod prvorojenca v dijaški dom –
pomemben korak v samostojnost bo to in velika sprememba za vso družino.

Ljubi Jezus, pogosto se čudim silni polnosti življenja, ki mi jo daješ okušati. Doživljam, kot piše v citatu, na
katerega me je spomnila knjiga Moje življenje je v tvojih rokah, ki sem jo po malem srkala z morskim
vetričem: »To ni nič drugega kakor hiša Božja in vrata nebeška!« (1 MZ 28, 17) Tudi danes delaš veliko
reči in z apostolom Janezom lahko rečem: »Če bi to popisali eno za drugim, mislim, da ves svet ne bi
mogel obseči knjig, ki bi bile napisane.« (Jn 21, 25)
Veš pa tudi, da večkrat, ko je vsega prepolno, ko valovi prestopajo bregove, tesnoba zajame srce. Tako
tesno se vse različno prepleta – družinsko in gospodinjsko, službeno in družbeno – kot različne tehnike in
elementi v čipki. Zaupam pa, da nastaja celota, to moje Božje življenje, ki ga vsega zaobjemaš in vidiš
samo ti. Morda bo torej tudi v vseh mojih novih okoliščinah šlo? Če ti ponudim svojih nekaj rib in dva
hlebčka kruha in potem ti opraviš svoje?
Hvala ti, Gospod, za trenutek tukaj in zdaj, ko spet ozaveščam – kot vsakič, ko sem šibka sama ali ko v
preizkušnjah spremljam druge, da ni nič samoumevno, da je vse milost. Hvala ti, da nam kažeš pot
življenja, polnost veselja pri sebi in večne radosti na tvoji desnici! (po Ps 16, 11).
Maja Bitenc (Besedilo je bilo prvotno objavljeno v Naši družini 29. 8. 2021)

Sv. Jožef Kupertinski /1603-1663/
Letošnje leto je posvečeno sv. Jožefu - Jezusovem skrbniku. Toda razen
njega poznamo še celo vrsto Jožefov, ki so prišteti med svete in blažene.
Med njimi je tudi Jožef Kupertinski, ki goduje v teh dneh, 18. septembra.
Njemu se bodo na začetku šolskega leta še posebej priporočali študentje.
Bil je namreč zelo neuspešen pri študiju, a zaradi velike vztrajnosti in božje
pomoči, je premagal vse ovire in postal duhovnik. V zamaknjenosti se je
večkrat dvignil s tal in nekaj minut krožil po zraku. Zato ga upodabljajo s
perutmi in ga imajo za svojega zavetnika tudi astronavti.
Valči

Oče naše župnije, msgr. Jože Kastelic je sedaj v duhovniškem
domu v Ljubljani. Tam ima potrebno oskrbo v bolezni, ki je v
zadnjem času napredovala in ga začela tako ovirati, da bi bil
težko doma. Tako je sedaj v varnih rokah v hiši, kjer je še več
drugih duhovnikov.
Za obisk pri g. Jožetu se je treba prej prijaviti, da vodstvo
doma prav razporedi čas srečanja.
To lahko naredite na telefonski številki: 01 200 51 60.
Hiša Mane nobiscum, kot se imenuje, pa je na naslovu:
Lepi pot 26, 1000 Ljubljana.
Vsekakor je lepo in dobro, da smo v molitvi s prvim ivanškim
župnikom sedaj še bolj povezani. Po tem, ko je vse svoje moči
podaril nastanku in izgradnji nove župnije s cerkvijo in
pastoralnimi prostori, sedaj še vedno moli za nas.
Spovedovanje v naši župniji
V g. Jožetu smo imeli, do nedavnega, tudi velik dar spovednika. Zakrament sprave je v naši župniji vedno
mogoče prejeti po župniku Juriju. Mnogim sem na razpolago po dogovoru. Samo sporočite in se
dogovorimo. To je najboljša pot. Načeloma želim biti na razpolago tudi ob sobotah popoldne pred večerno
sv. mašo. Če nisem v cerkvi ali kapeli, me poiščite v župnišču.
Sicer pa bo sv. spoved med nedeljskimi dopoldanskimi bogoslužji načeloma možno opraviti na začetku in
koncu pastoralnega leta ter na začetku postnega časa.
Spovedovanja pred večjimi prazniki, ko je na razpolago več spovednikov, pa ostajajo ob sredah pred vsemi
svetimi, pred božičem in pred veliko nočjo.

