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Prva številka župnijskega lista v novem koledarskem letu izhaja v razmerah, ko smo spet v
negotovosti, kaj iz napovednega koledarja bomo sploh lahko uresničili. In vendar bo v tem
Krmarju tudi natančnejša predstavitev letošnjega velikega romanja v Južno Italijo in
Medžugorje, saj vendarle upamo, da bo to zadnji veliki zamah epidemije in da bomo od letošnje
pomladi naprej lažje dihali. Za srečanja skupin v naslednjih treh tednih, ko bomo priča precej
pestremu dogajanju, potrditve ali odpovedi sledijo glede na stanje. Nikakor v župniji ne želimo
nikogar siliti v tvegane stike, hkrati pa je lepo, če smo tako kot pri drugih druženjih, zvesti tudi
pri župnijskih, verskih ali duhovnih dogodkih.

SPREMINJANJE SVETA
Vsepovsod, kjer so ljudje odločeni postati novi ljudje, raste nov svet. Analizirati težave ni dovolj. Priti
morajo novi ljudje.
Z novim gledanjem, z novo naravnanostjo. Ljudje, ki ne mislijo več samo nase, ki nočejo več živeti na
stroške drugih ljudi, ampak se ponudijo na razpolago.
Novi svet ne nastane iz lepega sna o novih strukturah, iz iluzije o nebeških časih, ampak iz trdne volje,
da se bo živelo drugače, drugače skupaj živelo.
Večina ljudi hoče spremeniti svet. Samo ne samih sebe. Ostali se morajo spremeniti. Tisti tam zgoraj,
rečejo tisti spodaj. Tisti tam spodaj, rečejo tisti zgoraj. Moški, rečejo ženske. Ženske, rečejo moški.
Začnemo groziti in ustvarjati pritisk. Tako težko dojemamo, da nihče nima pravice drugih prisiliti k
spremembi. Samo prepričanje, samo razumevanje, samo prijateljstvo lahko pripeljejo do spremembe.
Kdor hoče ljudi spremeniti z nasiljem, je diktator.
Človek je edino bitje, ki zmore samega sebe spremeniti. Samo tako spremeni način skupnega
človeškega življenja. Družbene strukture se same ne morejo spremeniti. Ljudje so jih naredili, jih
ohranjali in nosili. Če se ljudje ne spremenijo, se ne spremeni nič.
Ljubiti pomeni: zgraditi hišo za svoje soljudi, kot da je vsak, ki naj bi v njej stanoval, zate najljubši. Ljubiti
pomeni: ljudem in rečem vdihniti sapo, ki prihaja iz lastnega srca, in jih tako oživeti. P. Bosmans, V tebi je sreča
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Župnijsko romanje v organizaciji agencije Aritours
od četrtka, 9. do ponedeljka, 13. junija, 2022
Na poti med nasadi oljk in modrino morja, prelivajočega se v nebo, odkrivamo varna sidrišča
človekovega kulturnega ustvarjanja. Obdelovanje zemlje okoli stožičastih trulov in molitev v
starodavni baziliki velikega dobrodelnika Miklavža so prebivalci dna italijanskega škornja vedno
združevali v nedeljivo celoto. Spremljalo pa jih je tudi zlo in prav zaradi pomoči v boju zoper to si
je eno od votlin za svetišče izbral nadangel Mihael. Pater Pij je bil stoletja kasneje njegov zvesti
sodelavec in je priprošnjik v stiskah še danes. Vsemu temu se pridružuje eno najstarejših svetišč
evharističnega čudeža, ter Marijino svetišče z nazareško hišico.
1. dan: Ivančna Gorica mimo Benetk in Bologne ter Ancone v LORETO, največje in najbolj
priljubljeno Marijino svetišče v Italiji.
2. dan: San Giovanni Rotondo. Tukaj je deloval eden najpriljubljenejših svetnikov našega časa
pater sv. Pij. Skoraj vse življenje nosil kristusove rane, ob njem pa so se dogajali številni fizični in
moralni čudeži. Popoldne še obisk Monte Sant Angela.
3. dan: Apulija z mestom Alberobello, v pokrajini Trulli in glavnim mestom Barijem, kjer je
pokopan sv. Miklavž. Po večerji prevoz z ladjo čez Jadransko morje.
4. dan: Voden ogled Dubrovnika, nato po dolini Neretve do Medžugorja. Popoldanski obisk
Crnice, kjer se je Marija prvič prikazala otrokom, nato udeležba pri maši romarjev ob zunanjem
oltarju.
5.dan: V zgodnjih urah vzpon na Križevac z molitvijo križevega pota, po zahtrku prosto za osebne
pobožnosti in nakup spominkov. Po kosilu mimo Splita in Zagreba domov.
Cena 479 €. Možnost plačevanja na obroke brez obresti. Za prijavo do konca februarja agencija
podarja zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Več na informacijskem listu in na naši
spletni strani. Predstavitev je smiselna že sedaj, za lažje planiranje poletja in razporeditev
stroškov. Prijave v župnišču.

V trikraljevski akciji so naši koledniki zbrali 850 €.
V primerjavi z drugimi župnijami morda to ni veliko. Zagotovo pa je to
velika vsota, če pomislimo, koliko domov so obiskali. Na podeželju
namreč koledniške skupine hodijo od vrat do vrat in obiščejo vse, pri
nas pa obiščejo le tiste, ki za obisk zaprosijo. Morda v prihodnje tudi
pri nas poskusimo z načinom, kot je uveljavljen pri raznašanju
velikonočnega ognja. Kolednikom in spremljevalcem, predvsem pa
katehistinji, ki je vse skupaj začela, velik Bog povrni.

V adventni akciji so naši otroci zbrali 465 € za lačne otroke.
Hranilniki iz adventnega koledarja in druge oblike zbiranja denarja
bodo pomagali nasititi marsikatera lačna usta otrok.
Bravo, velikodušni otroci!

ČIŠČENJE CERKVE
Bodimo drug
drugemu v
spodbudo. Kar
senca pade na
sosesko, ki ne
zmore niti enega
človeka za
pospravilo našega
svetišča, niti enega
evra za cvetje in
niti sporočila, da
nikogar ne bo.
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Anton, puščavnik
Marjeta Ogrska
b.sl. Friderik Baraga
Boštjan
Neža
Vinko
3. nedelja med letom
nedelja Božje besede
Frančišek Saleški
Spreobrnitev ap. Pavla
Timotej in Tit
Angela Merici
Tomaž Akvinski
Konstancij
4. nedelja med letom

PO 31. 1. Janez Bosko
TO 1. 2. Brigita
SR 2. 2. Jezusovo darovanje
svečnica
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20.00: Jožefine
Janez Strmole
Terezija in Jože Koželj
v zahvalo
19.00: Starši birmancev (7. in 8. r.)
Nika Omahen Makić obl.
Alojz Bahorič
Alojz Nadrah, 20. obl.,Črnelo
živi in pokojni farani
Vera Skubic
Lojzka Skubic
Stanislav Strnad
Angela Zupančič
Jože Čož
Tončka Ilar
živi in pokojni farani

18.30: Srečanje ŽPS
16.15: Starši prvoobhajancev
20.00: Biblična skupina
19.00: Priprava na krst
Pohod k Sv, Duhu na Polževo
Krstna nedelja

Rafael Šuštaršič
Milka Kotar

18.30 Francka Zaletelj
18.30 Tilka Kralj
18.30 Jože Kastelic
Pospravilo jaslic in čiščenje
skp živi in pokojni farani
cerkve, starši birmancev
NE 6. 2. 5. nedelja med letom 8.00 Francka in Feliks Zaletelj
10.00 Daniel Ceglar
Čiščenje cerkve in pastoralnih prostorov:
• 22. in 29. januarja: Ulica Juša Kozaka
• 5. februarja: starši bodočih birmancev (7. in 8. razreda); pospravilo jaslic v cerkvi
• 12. in 19. februar: Ulica Cankarjeve brigade
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3. 2. Blaž
4. 2. Oskar
5. 2. Agata

MESEC VERSKEGA TISKA je in 16. januarja je nedelja, posvečena edicijam kot so Družina,
Ognjišče, Najst, Mavrica, Božje okolje, Cerkev danes, Beseda med nami, Magnificat, če
omenim samo najbolj poznane. Za vsakega je obilo dobrega branja. Vsekakor pa je
Družina, ki letos obhaja 70 let izhajanja, tisti tednik, ki bi spadal v vsako krščansko
družino. V njej je združen najširši nabor vsebin za vse generacije. V Družini lahko
razširimo duhovni, kulturni, družbeni, cerkveni, praktičen, zabaven in še kakšen pogled.
Naslednji teden bo v Družini dvostranska reportaža o naši župniji. Založba naši župniji
podarja več brezplačnih izvodov. Naj bodo to spodbuda, da bi se še več naših faranov
udomačilo z osrednjim katoliškim tiskanim medijem. Naročniško razmerje vsak ureja sam.

☺ TATOO – »A zelo boli, ko ti delajo tatoo?« – »Hja, odvisno od lokacije.« – »Jaz sem iz Ivančne.«
☺ VODNJAK ŽELJA – Romantični večer je in zakonski par stoji pri vodnjaku želja. Mož se nagne
čez rob, vrže kovanec v vodo in si po tihem nekaj zaželi. Potem se nad vodnjak skloni tudi žena
(sicer bolj močno) in pade v vodnjak. Nato mož reče: »Pa to je neverjetno. To dejansko deluje.«

Jezusovo darovanje – svečnica, 2. februar
Po judovski postavi je morala vsaka mati 40. dan po rojstvu dečka v
tempelj v Jeruzalem, da bi dala Bogu dar za očiščevanje – ovco ali dve
grlici. Marija, najčistejša Devica, tega obreda, tega daru ni
potrebovala, toda ker je bil v njenem narodu po postavi to vsesplošen
običaj, je hotela biti poslušna in nam dati lep zgled verske zavzetosti.
Ni je bilo sram, da tako kot revne matere daruje dve grlici.
Veliko se jih danes sramuje javno priznati, da so kristjani. To je rja na duši. O takih pravi Gospod: »Kdor
pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih« (Mt 10,33).
A. Martin Slomšek
Med praznikoma Jezusovega krsta in Jezusovem darovanju v templju velja ponovno vabilo, da
se, ob lastnem godu ali rojstnem dnevu ali ob istih obletnicah naših dragih, pridemo zahvalit
tudi v cerkev. Saj je moje življenje najprej Božji dar. Tisti dan ali v tistem tednu priti k sv. maši
je lahko čudovita zahvala za to da sem danes tukaj prav takšen, kakršen sem.
Mlajčki, z skoraj vsemogočimi rojstnodnevnimi letnicami, so pač samo folklora ob hišnih
vogalih, predstava za javnost. Pa se niti ne spotikam ob mlada drevesca, dokler je naokoli
toliko smrekovih gozdov. Želim le, da bi mogli čim bolj ponotranjiti in pri izviru obnavljati
hvaležnost za bivanje teh nekaj let na zemlji (rojstni dan) in za večnost (god), v katero me bo
pospremila krstna milost.

Maša ob
svetnikih
sredozimcih
Nekdaj je
bila večina
maš zelo
zgodaj
zjutraj. Še
posebej je to
veljalo za zornice, ki so potekale ves advent že pred zoro. Čeprav so pripomogle k
slovesnejšemu vzdušju v predbožičnem času, jih otroci niso radi obiskovali. Po maši so
morali prezebli in lačni še celo uro čakati na začetek pouka. Toda tudi patrom, ki so v trdi
zimi prihajali maševat na podružnice, ni bilo lahko. Ob sredozimcih, to so: sv. Boštjan, sv.
Neža in sv. Vincenc in godujejo prav v teh dneh, ko je menda najbolj mrzlo obdobje leta,
se je p. Gabrijel Humek zgodaj zjutraj odpravil maševat k sv. Marjeti. Ko je pustil za seboj
Mleščevo, se je namesto, da bi nadaljeval po poti, usmeril po zmrznjenem snegu
naravnost čez polje. V temi in megli je popolnoma izgubil orientacijo. Šele čez dolgo je
zagledal luč v naši hiši in se napotil proti njej. K nam je prišel ves premražen in tudi
prestrašen. Lep čas je trajalo, da je lahko nadaljeval pot do cerkve in tudi daroval mašo.
Valči

