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V minulem letu smo obhajali leto sv. Jožefa
in praznovali 30 – letnico samostojne države Slovenije.
Vstopili smo v čas sinode, ko se bomo v naši župniji
hvaležno spominjali tudi 30 – letnice blagoslova naše cerkve
in se pripravljali na zlato mašo msgr. Jožeta Kastelica.

V duhu povezanosti z vsemi temi obletnicami, spomini
in tudi osebnimi praznovanji, vam želimo
blagoslovljen božič,
hvaležno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti
ter zdravja in vsega dobrega v letu 2022!
župnik Jurij, oče Jože, sestre Corpus Christi

PASTIRCI,
KAM HITITE
BOŽIČNICA
na sveti dan
25. decembra 2021
ob 16. uri v župnijski cerkvi
sv. Jožefa v Ivančni Gorici
Božične pesmi
s pastirsko tematiko
v spletu glasbe in besede

BOŽIČ
PRI NASPRAZNIKI
BOČIČNI

v Ivančni Gorici

Božična devetdnevnica nas zbira vsak večer,
razen nedelje, ob 18. uri. Kolikor je le mogoče, se
je udeležimo, saj samo pripravljeni lahko tudi
notranje doživimo radost božičnega sporočila.
Tisti dan, ko bi imel otrok v tednu pred
božičem verouk, ima ob 17. uri v torek, sredo ali
četrtek katehezo in pripravo na sodelovanje pri
devetdnevnici.
Kadar koli, v času devetdnevnice, lahko dobite
kipec fatimske Marije za domov in se ob njem
zberete v molitvi. Lahko tudi za več dni.
Milostni čas, ko lahko prejmemo odpuščanje
in popotnico za spreobračanje bo v nedeljo, 19.
decembra, ko bo celo dopoldne v spovednici
msgr. Jože Kastelic in v sredo, 22. decembra, ko
bo od 18. ure naprej spovedovalo več
duhovnikov.
V sredo, 22. bo dopoldne obisk bolnih in starejših na domovih tistih, ki jih župnik
obiskuje ob prvih petkih. Sporočite, če želite, da se pred božičem župnik oglasi tudi
drugje. K vsakemu bo prišel z veseljem.
Betlehemska luč miru prihaja med nas na 4. adventno nedeljo. Letošnje geslo
ČLOVEK NE JEZI SE ima pomenljivo sporočilo: Stanje v Sloveniji se v zadnjem času
precej zaostruje, družbena klima je slaba, dogodki in različnost mnenj so Slovence še
bolj razdelili kakor poprej. To se odraža predvsem v obnašanju med nami, drug z
drugim smo začeli ravnati zelo grdo, zdi se nam, da je naša pravica drugemu povedati,
kar mu gre, brez olepšav.
Zdi se, da je tako zato, ker drug drugega ne razumemo več kot nekaj za naše življenje
pomembnega, nasprotno, velikokrat se obnašamo, kakor da bi bilo bolje, če drugega
- še posebej, če se ne strinja z nami ali nam dela škodo - sploh ne bi bilo. Toda človek
ob nas je največje bogastvo, ki ga imamo. Vsak človek, ne samo tisti, s katerim nam
je prijetno, vsak je nepogrešljiv za naše življenje. Zato smo se z letošnjo poslanico
LMB odločili poudariti pomen vljudnosti in spoštovanja med nami. Tako se namreč
gradi mir, ki ga oznanja in prinaša božični dogodek, prihod Božjega Sina na svet. Tako
se prižiga luči, ki jih človek človeku ne more dati drugače, kakor da ta luč postane on
sam. In za to je potrebna samo drobna odločitev, da bomo drug z drugim spet ravnali
kot s človekom, ki ima svojo vrednost in svoje dostojanstvo. Začnimo torej z lepo
besedo, ki rodi nekaj lepega. Pozdravljajmo se. Bodimo vljudni drug do drugega. Tako
se bo Bog, ki je Beseda, med nami rodil tudi letos. V naših besedah.

Božično praznovanje bomo začeli v petek, 24. 12. z domačim obhajanjem svetega
večera
Ob 20. uri se bo z uvodnim programom mladih začelo božično bogoslužje svetega
večera. Prepeva razširjen mladinski zbor.
Ob 24.00 se, prav tako z uvodom glasbe in besede mladih, začne osrednje
bogoslužje božičnega praznika – polnočnica. Pel bo mešani zbor, božične pesmi pa
bodo gotovo k sodelovanju potegnile tudi vse navzoče.
Na sam božič bo ob 9. uri pastirska maša. Skrivnostno in praznično obenem je pri
tem jutranjem bogoslužju. Lahko si bomo dali duška z ljudskim petjem in doživeli,
da nas tudi kirurške maske na obrazih ne morejo ustaviti v našem veselju.
Ob 16. uri bo na sveti dan najprej že tradicionalna božičnica. Lani je ni bilo, letos
pa se veselimo, da bomo spet lahko doživeli svojevrstno glasbeno doživetje. Ga.
Darinka Pirc je pripravila priredbe za naše pevce in instrumentaliste. Z naslovom
Pastirci, kam hitite, nam bodo kot solisti ali v duetu, kvartetu ter ob
instrumentalni spremljavi skozi ušesa na srca položili pastirske pesmi. Sodelovali
bodo pevci Joži in Matej Vovk, Katarina Zorec in Martin Meglič, instrumentalisti
Jure Malovrh, Anja Hernec in Urška Petek ter povezovalec Bojan Miklavčič.
Že takoj naslednji dan
po božiču, 26. decembra,
je nedelja Svete Družine,
ko je tudi god sv. Štefana. Naša država pa obhaja dan samostojnosti in enotnosti.
Pri obeh bogoslužjih bo
blagoslov otrok, ki še ne
prejemajo evharistije pri
obhajilu. Ta dan bo tudi
blagoslov soli. Lepo bo,
če jo prinesete s sabo. Po
deseti maši pa bodo tri
skupine kolednikov odšle
na obhod tistih domov, kamor jih boste povabili. Komu v misijonih boste lahko
takrat darovali, pa preberete na zloženkah, na katerih naslovnici je fotografija ene
od naših lanskih skupin trikraljevske akcije.
Na silvestrovo bo 2. sveti večer. Na novega leta dan, ko je praznik Marije Svete
Božje Matere, bosta sv. maši ob 10. in ob 18. uri.
Na praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja je ob 17. uri kateheza za vse
otroke. Ta dan otroci prinesejo šparovčke, v katere so zbirali darove za lačne
otroke. Kdor ne more takrat, naj svoj dar prinese v nedeljo ali k verouku. Ker je
praznik sv. treh kraljev, bo lepo, če bodo otroci odeti v oblačila treh kraljev.
Redni verouk se nadaljuje 11. januarja.

Ko sem bila majhna, smo poleg jaslic vedno postavili tudi božično drevesce (po
domače smo mu rekli krispan, iz nemškega der Christbaum). Vendar smrečica
nekako ni bila pomembna in ni igrala nobene vloge pri božični zgodbi. V poznejših
letih so iz mnogih domov jaslice povsem izginile in je ostala le božična oziroma
novoletna jelka. Otroci smo se božičnega drevesca veselili predvsem zaradi
bonbonov in piškotov, ki smo jih potem skrivaj smukali z vej.
Božično drevo prihaja s severa Evrope in velja za protestantsko šego, ki so se je
katoliki sprva branili.
Prvo božično drevesce na Avstrijskem je stalo pri zibelki nadvojvode Alberta pravnuka Marije Terezije. Rodil se je 3. avgusta 1817. Njegova mati je bila Nemka,
pa je po navadi iz svoje domovine za božič okrasila smrečico tudi na Dunaju. Z Dunaja
se je božično drevesce z nemštvom vred širilo po vseh pokrajinah nekdanje Avstrije.
Že leta 1820 je zažarelo v Pragi, v naslednjih 40 letih je prodrlo do Celovca, Tirolci so
se ga vztrajno otepali do leta 1902. Cerkev te navade nikdar ni gledala prijazno;
nemštvo pa je v tem vedno videlo simbol svojega božičevanja. Preden se je ta novost
prijela na Kranjskem je trajalo še
kar nekaj časa. Jo je pa omenil
A.M. Slomšek že leta 1947 v
Drobtinicah, ko je opisoval
božične navade v različnih
evropskih deželah. Po naših
mestih so prvi postavljali božične
smrečice priseljenci iz nemških
krajev. V ljubljanski bolnišnici so z
njo razveselili bolnike tik pred
1.svet vojno, v kmečke domove
pa je vstopila šele po vojni. Sprva
so jo krasili z jabolki, ki
predstavljajo izvirni greh; šele
kasneje s svečami kot simbolom
Kristusove luči. Sčasoma se je
razvila cela industrija okraskov.
Po naših domovih danes božično
drevo postavimo večinoma na
božični večer v družinskem krogu,
v javnosti pa že mnogo prej in na
vseh mogočim mestih - pogosto
zgolj v reklamne namene.
Valči

Počitek je pomemben za duševno
in telesno zdravje, a tudi za
duhovno. Jožefa je Bog izbral za
Jezusovega krušnega očeta in
Marijinega ženina. Kot kristjani smo
tudi mi poklicani, tako kot v tistih
časih Jožef, da pripravimo »hišo« za
prihod Jezusa. Pripravimo zanj hišo
v svojih srcih, v svojih družinah. Da
pa bi sprejeli Božji klic in za Jezusa
pripravili prostor, moramo znati
počivati v Gospodu. Se umiriti. Vsak
dan moramo najti čas za molitev. Če ne molimo, ne bomo nikoli spoznali najpomembnejše
stvari: Božje volje za nas.
Počivati v molitvi pa je še posebej pomembno za družine. V družini se namreč naučimo,
kako se resnično sprostiti in umiriti, kako moliti. Tu resnično spoznamo Boga, rastemo kot
ljudje vere, se čutimo člani največje Božje družine, Cerkve. V družini se naučimo ljubiti,
odpuščati, biti velikodušni in odprti, ne zaprti in egoistični. Naučimo se iti onkraj svojih
potreb, se srečati z drugimi in z njimi deliti svoje življenje. Zato je torej tako pomembno
moliti v družini. In zato se družine v Božjem načrtu za Cerkev tako zelo pomembne.
Naj nam bo v predprazničnem času izziv prav molitev ob adventnem venčku. Ta naj poveže
družino in nam pomaga pripraviti »hišo« na prihod Deteta. Notranje umirjeni in družinsko
povezani bomo praznične dni mnogo globlje doživeli.

Nedelja Jezusovega krsta nas spomni tudi na naš krst, ko smo postali božji otroci in
udje svete Cerkve. Pri krstu smo dobili ime, s katerim nas kličejo in nas bo z njim po
zemeljski smrti Stvarnik poklical v večnost. V mojem otroštvu smo bili krščeni vsi
otroci v vasi. Zato mi je toliko bolj ostal v spominu krst neke cigančice. Njeni mami
smo rekli »tastara« ciganka, a star je bil le njen mož. Toda ker ga je vedno spremljala
in podpirala, se je zdela stara tudi ona. Potem pa se je nekega dne pojavila s culo, v
kateri je bila majhna črnooka deklica. Vsi smo jo hiteli občudovat, eno izmed vaščank
pa je zanimalo, če je otrok krščen. »Bi jo dala krstiti, a ne dobim botre,« je rekla
mama ciganka. »Bom šla pa jaz za botro«, se je ponudila Pavlova mati. Njen mož je
zmajeval z glavo, a se je nazadnje le vdal. Tisto leto je bila zelo huda zima in veliko
snega. Zato je vpregel konja v sani in odpeljali so se v Stično. Takratni župnik p.
Rafael Ašič je deklico 20. februarja1956 krstil na ime Vilma. Pripisal je še, da je bila
rojena v gozdu pri Stranski vasi. Od tedaj je bila to naša ciganka. Gospodinje so
nalašč zanjo vedno prihranile kak priboljšek in ponošene obleke svojih otrok.
Valči

V letu 2022 bo pri nas ZLATA MAŠA
Veselimo se praznovanja 50-letnice duhovništva očeta naše
župnije. Zlat mašni jubilej monsinjorja Jožeta Kastelica
načrtujemo za binkoštni praznik, to je 5. junija 2022 ob 10.
uri. V upanju, da se bodo epidemiološke razmere do takrat
umirile, bi po liturgičnem slavju imeli še zunanje
praznovanje ob zlatomašniku kot župnijski dan. Molimo
za slavljenca in njegovo zdravje, pa tudi za dobro
pripravo nas vseh.
Ob 30 letnici blagoslova naše cerkve bodo ti dogodki
lepa priložnost za zahvaljevanje in obnovo zavesti, da
rastemo iz korenin.
V kiosku ali pred njim dobite blagoslovljeno vodo,
oglje, kadilo, koledarje, novo božično knjižico Pod
Jožefovim Varstvom, Moje prve jaslice, dvojno
praznično števiko Družine s koledarjem in drugo.
V Sloveniji imamo kar nekaj društev, zavodov, gibanj, ki želijo biti v
podporo življenju od spočetja do naravne smrti. Tokrat v Krmarju na kratko o zavodu BISER za
pomoč osebam v stiski, ki je mednarodna ustanova, pri nas pa ima sedež v Mariboru.
Pred nekaj meseci sta bila v naši župniji mlada sodelavca Zavoda BISER in sta predstavila
njihovo delo. Zahvalili so se nam, ker smo jim ob tej priložnosti darovali 360 evrov prostovoljnih
prispevkov. Več lahko vsakdo najde na www.slovenija1000plus.si Podatek, da so v nekaj letih
svojega delovanja rešili za dva šolska razreda otrok pred splavom, je zelo zgovoren.
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Nenačrtovano noseča
Noseča sem! Kaj naj naredim?
Kako naj partnerju povem, da sem noseča?
Nosečnost v času epidemije novega koronavirusa
Zelo obremenjena in ponovno noseča
Noseča dijakinja
Noseča odvisnica
Kakšno pomoč mi v času nosečnosti nudi država?
Socialne pravice nosečnic
Brezposelna nosečnica – pravice
Noseča študentka – pravice
Kako pride do oploditve in nosečnosti?
Kdaj lahko zanosim?
Kako izračunati dan zanositve?
10 znakov za nosečnost
Kako deluje hitri nosečniški test?
Kako poteka nosečnost?
Noseča študentka – pravice
Brezposelna nosečnica – pravice
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Kako pride do oploditve in nosečnosti?
Kdaj lahko zanosim?
Kako izračunati dan zanositve?
10 znakov za nosečnost
Kako deluje hitri nosečniški test?
Kako poteka nosečnost?
Zaščita zdravja noseče delavke
Pozitivna prenatalna diagnostika
Pričevanje staršev: Barbara in Jože
Nasilje nad nosečnico
Zakonski predpisi o umetni prekinitvi nosečnosti
Potek umetne prekinitve nosečnosti in zapleti
Post abortivni sindrom
Stroški umetne prekinitve nosečnosti
Moški in umetna prekinitev nosečnosti
Priznanje očetovstva
Zdravila in nosečnost

18-00 Feliks Zaletelj
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
18.00 Francka in Feliks Zaletelj
18.00 pok. Strmoletovi
dopoldne obisk bolnikov na domovih
zvečer spovedovanje od 18. ure naprej
18.00 Alojz Bahorič
ČE 23. 12. Ivo
19.00: Pevska vaja za mešani zbor
20.00 Ciril Maver (LC)
PE 24. 12. Adam in Eva
1. sveti večer
00.00 pok. Kraljevi (Zg. Draga)
SO 25. 12. BOŽIČ
Ob 16. uri bo v cerkvi božičnica.
Gospodovo rojstvo 9.00 Pepca in Avgust Dremelj
Pastirske pesmi bomo doživeli v
izvedbi komorne zasedbe pevcev
16.00 živi in pokojni farani
in instrumentalistov.
Sveta
Družina
8.00 Ana in Stane Klemenčič
NE 26. 12.
Štefan
V nedeljo bo blagoslov otrok pri
10.00 Nada Maren
obeh prazničnih bogoslužjih.
Janez
PO 27. 12.
živi in pokojni farani
Tri skupine kolednikov pa bodo
Nedolžni
otroci
18.00 pok. Jurcatovi
TO 28. 12.
odšle na obhod po domovih, kamor
Tomaž
Becket
18.00 za nerojene otroke
SR 29. 12.
jih boste povabili.
18.00 pok. Kavšek, Malo Črnelo
ČE 30. 12. Feliks
18.00 v zahvalo za zdravje
PE 31. 12. Silvester
Milan Kastelic, zadušnica in 7. dan
2. sveti večer
10.00 Alojzija Markovič
SO 1. 1. Marija, Sveta
Božja Mati
18.00 Tone Fortuna
8.00 Danica in Rudolf Kastelic
NE 2. 1. 2. nedelja po
božiču
10.00 živi in pokojni farani
PO 3. 1. Presv. Jezusovo ime
V tem tednu ni verouka, je pa ob 17.00 uri kateheza za vse
otroke ob praznovanju treh kraljev 6. januarja.
18.00 za vse covid bolnike med nami in za zdravstveno osebje
TO 4. 1. Angela
18.00 Ivanka Jeromen
SR 5. 1. Janez Nepomuk
3. sveti večer
18.00 Marija Čož
ČE 6. 1. Gospodovo
Otroci, s kronami, kot kralji,
razglašenje
prinesejo darove za lačne otroke
PE 7. 1. Rajmund, PRVI PETEK 18.00 Aleš Vidic
Rafael Šuštaršič
18.00 pok. Zabukovec
SO 8. 1. Severin
8.00 starši in bratje Hrovat
NE 9. 1. Jezusov krst
10.00 živi in pokojni farani
PO 10. 1. Gregor Niški
20.00: Jožefine
18.30 Milka Kotar
TO 11. 1. Pavlin Oglejski
Redna kateheza za vse skupine
18.30 Martin Golobič
SR 12. 1. Tatjana
18.30 Ana Vidmar
ČE 13. 1. Hilarij
18.30 Angela Černivec
PE 14. 1. Oton
19.30: Mlajša zakonska skupina
18.30 Angela in Alojz Bedene
SO 15. 1. Mihej
8.00 živi in pokojni farani
NE 16. 1. 2. nedelja
Nedelja verskega tiska
med letom
Nabirka 3. nedelje za župnijo
10.00 Martin Golobič
Čiščenje in krašenje cerkve:
24. in 31. 12.: Ulica talcev; 8. in 15. 1. Vrhpolje; 22. in 29. 1. Ulica Juša Kozaka
PO 20. 12. Dominik
TO 21. 12. Peter Kanizij
SR 22. 12. Frančiška Cabrini
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☺ ČIŠČENJE – »Gospod direktor, moja žena vas prisrčno pozdravlja in rada bi, da bi mi jutri dali
dopust, ker načrtuje veliko čiščenje hiše.« Žal mi je, ne morem, ker imamo zdaj veliko naročil!« –
»Najlepša hvala, gospod direktor, vedel sem, da me ne boste razočarali.«
☺ DVOJNO – »Zakaj moški v prisotnosti tašče odklanja pitje alkohola?« – »Boji se, da bi videl dvojno.«
☺ »A DRŽI, DA PRODAJAŠ AVTO?« – »Drži, samo probleme imam z njim. Če parkiram, se vedno
od nekod pojavi policaj in vpraša, če sem že prijavil nesrečo!«

Krščenih je bilo 23 otrok. 13 iz cerkvenega zakona, ostali pa se na to še pripravljajo. Zaradi
epidemije je bil kakšen od otrok krščen tudi starejši od enega leta.
Prvoobhajancev je bilo 17.
Pri sv. birmi je bilo 34 mladih.
Poroke smo imeli lani pri nas samo 3.
V župniji smo cerkveno pokopali 17 oseb, samo 4 so bile pospremljene tudi z zakramentom
sv. popotnice. Škoda je odlašati, ker se hitro zgodi, da je prepozno.
Udeležencev nedeljskih sv. maš je, še zlasti zaradi epidemije, manj. Povprečno stanje
zadnjih nedelj (skupaj s sobotnimi večernimi mašami, ki so tudi nedeljske) je okoli 70 otrok,
80 moških in 130 žensk, skupaj torej okoli 280.

V duhovnem
in pastoralnem
življenju bo velik izziv
za vsakega iz med nas
SINODA, ki bo trajala
še v naslednje leto.
V tem pastoralnem letu bi bilo zelo primerno obnoviti gospodarski svet, saj so
nekateri iz prve sestave že odšli v večnost ali ostareli.
V upanju, da bodo do poletja razmere glede covida obvladljive, za čas od 9. do
13. junija 2022 planiramo tudi veliko romanje v južno Italijo Loreto – San
Giovanni Rotondodo patra Pija - Bari ter z ladjo preko Jadrana v Dubrovnik in
Medžugorje. Več o tem, ko bodo stvari bolj jasne.
ZAHVALA: Prav lepo se zahvaljujemo podjetju Imp armature
Ivančna Gorica za velikodušen dar župnijski Karitas, ki bo sedaj lažje odgovarjala na
stiske ljudi. Veliko različnih firm deluje pod zvonom sv. Jožefa v naši župniji, a so bolj
redki, ki pomislijo na zavetnika delavcev in na podporo župniji v kateri delujejo. Bog
povrni z blagoslovom in poslovnimi uspehi vsem dobrotnikom.

