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30 let Župnijske Karitas Ivančna Gorica
Naša Karitas je bila ustanovljena 18. sept. 1991 na pobudo
faranov in župnika g. Jožeta Kastelica. To je bil čas
ustanovitve nove župnije, gradnje nove cerkve, čas
beguncev ter pomanjkanje hrane in oblačil zanje. Ob
obiskih starejših, bolnih in invalidov smo se sproti učili
zaznavati stisko, pomagali z nasveti, občasno ponudili
prevoz k zdravniku ali dostavo hrane iz trgovine. Našo
dejavnost smo z leti širili in dopolnjevali. S sodelovanjem
Škofijske Karitas Ljubljana pa smo podprli večje projekte.
Več o nas je v zgibanki pod korom. V zadnjem času smo
želeli več narediti za nego bolnika na domu. A je prišla
Župnijsko srečanje bolnih in starejših.
epidemija, ki je korenito spremenila način življenja in tudi
dela sodelavk Karitas. Obiski in druženja so se močno skrčili. Prosilce za hrano obveščamo telefonsko,
voščilnice pa pošiljamo po pošti. A tudi virus bo prešel in priložnosti za dobrodelnost ne bo zmanjkalo.
Vsem, ki ste nas podpirali v teh 30. letih se prisrčno zahvaljujemo in vas vabimo: če slišite le šepet, opomin
srca, da bi se nam pridružili, potem ne odlašajte, utrdite našo skupino in presenečeni boste ob spoznanju
da: DOBRO DELO TUDI DOBRO DENE.
Ema, v imenu Župnijske Karitas
V preddverju cerkve bo v tednu Karitas od 21. do 28. novembra priložnostna razstava ob 30. letnici Župnijske
Karitas. V tem tednu bodo pri večernih bogoslužjih nagovori in prošnje v duhu letošnjega tedna Karitas SRCE,
KI SPREJEMA. V petek, 26. bo po sv. maši pred Najsvetejšim molitev v tednu Karitas. Na nedeljo Karitas, 28.
t.m. bo nabirka za župnijsko in škofijsko Karitas, v preddverju pa so zgibanke in dopisnice, kjer je na različne
načine mogoče pomagati ljudem v stiski. Tudi nabiralnik za Karitas v preddverju sprejema darove.

Začetek v torek 23. 11. 2021, ob 20.00
PREKO zoom POVEZAVE
info in prijave:
renata.strmole@gmail.com

Advent
pri
nas

Prvi del adventnega časa nas vabi k razmisleku o našem pričakovanju drugega Kristusovega prihoda, ki
zagotovo pride, a nihče ne ve kdaj. Pri tem nam bo znatno pomagala dnevna Božja beseda. Za vsako
družino pa je na razpolago tudi adventni koledar z mnogimi sporočili in spodbudami.
Drugi del adventnega časa pa je usmerjen v pripravo na božični praznik. 16. decembra bomo začeli
BOŽIČNO DEVETDNEVNICO. Upamo, da bomo lahko takrat že osvetlili veliko smreko pred cerkvijo pri
kapelici Svete Družine. Bo pa osvetlitev stalnih zunanjih jaslic do božiča ugasnjena. Ob prenovljenem trgu
pred cerkvijo bo božična smreka vidna daleč na okoli. K izviru Luči bo vabila od začetka devetdnevnice do
konca božičnih praznikov.
K božični devetdnevnici lepo vabljeni skupaj z otroki, saj bomo ob svetem bogoslužju spremljali tudi
božično zgodbo, prepevali Kralju, ki prihaja in z lučkami spremljali Jožefa in Marijo na poti v Betlehem.

Bira
Danes komaj še vemo, kaj je bira; svoj čas pa so kmetje vedno ob koncu leta namenili nekaj pridelka za
vzdrževanje župnika. Jeseni 1875 je ajda zelo slabo obrodila, zato so se zmenili, da bodo prispevali proso.
Zadnjega kimovca se je tako stiški kaplan Gregor Jakelj (menihov tedaj v samostanu ni bilo) odpravil z
vozom od vasi do vasi in pobiral žitno biro. Ko pa je prispel na Hudo, je pridivjal tamkajšnji župan Anton
Hauff. Zaplenil je tista dva mernika prosa, ki so ga prispevali Hujci, kaplana pa ozmerjal in mu zagrozil s
tožbo. Hauff je bil češki Nemec, svoj čas zaposlen v fužini v Zagradcu, zdaj pa posestnik na Hudem.
Kaplan se mu je bil zameril, ker mu zaradi nespoštovanja verskih predpisov ni hotel dati dovolilnice za
botra. No, na sodišču se je izkazalo, »da tako starodavne bire nihče ne more braniti« posebno še ker
temelji na dvornem ukazu z 22. grudna 1787, ki pravi, da se zastopniki soseske ali gosposke v to ne smejo
vtikati.
Valči

Pogled na sončni zahod iz župnišča v Ivančni Gorici, 19. novembra 2021

ČLANI ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA V MANDATU 2021 - 2026
• Tadeja Kocjančič (tajnica)
• Petra Volkar (voditeljica komisije za oznanjevanje)
• Peter Kocjančič (voditelj komisije za bogoslužje)
• Joži Pevec (predstavnica komisije za diakonijo)
• Renata Strmole
• Jernej Čeligoj
• Sonja Mulh
• Simona Janžekovič
• Marija Kek
• Andrej Hernec
• Andrej Malovrh
• Bojan Miklavčič
• Darinka Kavšek
• Kristjan Slana

Prenovljena ekipa:
• Helena Podgornik
• Lenart Kek
• Lucija Struna
• Aja Hernec
• Roman Kirn
• Franc Možina
• Dejan Lesjak
• Lina Sekirnik
• Pika Vokal

