
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred nami so pestri časi. V svetovnem merilu, v vesoljni in krajevni Cerkvi in v naši župniji. V 

postnem času osebno in v skupinah premislimo, kaj lahko 

prispevamo k SINODI. Ta nas vabi, da se v čim večjem 

številu različnih generacij pogovarjamo, tako o dobrih, 

kot tudi o šibkih straneh verskega življenja v skupnostih, 

katerim pripadamo. Skupaj naj bi pozorno prisluhnili 

izkušnjam, željam ter predlogom. Skupaj naj bi tudi 

predlagali 

spremembe v 

delovanju 

župnijske ali druge 

skupnosti – tako glede bogoslužja, verouka, 

karitativnega delovanja, kot tudi odnosov do civilne 

družbe. Predmet pogovora je lahko vse, kar je 

povezano z vero posameznika ali skupnosti.  

 

Marec zaznamujeta praznika sv. Jožefa  in 

Gospodovega oznanjenja, ki uokvirjata TEDEN 

DRUŽINE. Pri nas bomo imeli tri-dnevnico pred 

praznikom našega zavetnika. Na praznik, sv. Jožefa, 

ki je letos v soboto, bo slovesno bogoslužje ob 10. 

uri vodil up. škof msgr. Andrej Glavan. Tako bomo, 

po dveh letih omejenega javnega življenja, letos spet 

lahko skupaj praznovali. 
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POSTNI ČAS PRI NAS 

Otroci, naročeni na Mavrico, so prejeli postno kocko, ki bo spodbujala narediti 

dobro delo vsak dan. Polo za kocko smo naročili tudi za ostale naše otroke in jo 

lahko dobi, kdor želi.  

Pobožnosti križevega pota bodo ob petkih in nedeljah. K sodelovanju povabljene 

tudi družine in župnijske skupine. 

Sam sem po dogovoru vedno na razpolago za sv. spoved ali pogovor. 
 

PEPELNICA, strogi post in začetek svetega postnega časa.  

Bogoslužje s pepeljenjem bo ob 18.30. 
 

POSTNA POSTAVA 

Cerkev svojim vernikom za postni čas določa posebne oblike spokornosti: 

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na 

dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.  

Priporočljivo je, da v postnem času postu in zdržku dodamo kako dobro delo: 

a) molitev – npr. udeležba pri sveti maši, osebna ali družinska molitev, obisk cerkve 

ali kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota, spokorno romanje … 

b) zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave in cigaret, zdržek od televizije in 

računalnika, in namesto tega več časa posvetimo stikom z bližnjim. Omejitev v 

hrani, pijači, cigaretih je z namenom, da s prihranjenim denarjem pomagamo 

pomoči potrebnim … 
 

Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju (PDVŽ): 

Vsak teden bomo prejeli gradivo, ki ga pripravlja p. Milan Bizant. Srečali se bomo 

lahko vsak ponedeljek na zoom-u ali v živo ob torkih v župnišču. Če želite odriniti na 

globoko, bo skupina prava spodbuda za osebno delo. Lahko se nam pridružite ali še 

koga povabite. Prvo uvodno srečanje bomo imeli v ponedeljek 28. 2. ali v živo v 

torek 1. 3. 2022 po maši. Info in prijave renata.strmole@rkc.si ali 031 627 854. 

 

Maša po internetu 
 

Mnogi starejši ljudje so dolga leta vztrajali z obiskovanjem nedeljske službe božje 

četudi so težko zmogli pot do cerkve. Otroci so že davno prenehali hoditi  k maši, 

vnuki niso niti začeli. Potem pa je prišla korona in otežila obisk cerkve. Toda hitro se 

je razvedelo, da lahko svojega župnika spremljajo pri nedeljski maši tudi od doma. 

Mladi so se seveda radi izkazali, kako obvladajo internet. V nedeljo ob desetih 

prisedejo k staršem in jim poiščejo prenos maše. Potem  pogosto obsede zraven, da 

bi pomagali, če bo kaj narobe. Ali pa si dajo opraviti kje v bližini in tako so nehote 

pri maši tudi mnogi, ki sicer ne najdejo poti v farno cerkev. 

Valči 
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PO 28. 2. Roman 18.30 Začetek Postnih duhovnih vaj v vsakdanjem življenju (zoom) 

TO 1. 3. Albin 18.30 pok. Bervarjevi 19.00: Postne D.V. v živo 

SR 2. 3 Pepelnica 18.30 Terezija in Jože Koželj 16.15: starši prvoobhajancev 

ČE 3. 3. Kunigunda 18.30 Todor Tošić 19.00: Odbor za zlato mašo 

PE 4. 3. Kazimir, postni dan 

prvi petek 
18.30 Franc Janežič 18.30. pobožnost križevega pota 

SO 5. 3. Hadrijan, prva sob. 18.30 Franc Kralj  

NE 6. 3. 1. postna nedelja 8.00 

10.00 

14.00 

Cvetka Jerše 
Francka Zaletelj 
Pobožn. križevega pota 

SPOVEDOVANJE 
Slomškovo bralno srečanje otrok 
Izročitev Sv. pisem birmancem 
Nabirka za glavni oltar sv. Jožefa PO 7. 3. Perpetua in Felicita / živi in pokojni farani 

TO 8. 3. Janez od Boga 18.30 Jožefa in Anton Pevec  

SR 9. 3. Frančiška Rimska 18.30 v čast sv. Bakhiti za brata 
Štefana 

 

ČE 10. 3. 40 mučencev iz Arm. 18.30 Jožefa in Janez Malovrh 20.00: Biblična skupina 

PE 11. 3. Konštantin, postni dan 18.30 Jože in Terezija Blatnik 19.30: Mlajša zakonska skupina 

SO 12. 3. Justina 18.30 za srečno zadnjo uro Duhovni vikend za birmance na 
Kureščku od 11. do 13. marca. 
9.00: Slomškovo bralno srečanje 
za odrasle 

NE 
 

13. 3. 2. postna nedelja 8.00 

10.00 

14.00 

Anton Ržen 
starši Rojc 
Pobožn. križevega pota 

PO 14. 3. Pavlina / živi in pokojni farani 20.00: Jožefine 

TO 15. 3. Ludovika 18.30 v čast sv. Luciji (oper. oči) Redna seja ŽPS 

SR 16. 3. b. sl. Danijel Halas 18.30 Marija Čož Začetek tridnevnice k sv. Jožefu 

ČE 17. 3. Patrik 18.30 Frančiška in Milan Lokar 20.00. 1. zakonska skupina 

PE 18. 3. Ciril Jeruzl. postni dan 18.30 Jože Struna 20.00: Priprava na krst 

SO 19. 3. Jožef,  

Jezusov rednik 
10.00 

 
Jožef Kastelic 
za srečno zadnjo uro 

Praznično bogoslužje vodi škof 
msgr. Andrej Glavan 

NE 
 

20. 3. 3. postna nedelja 8.00 

 

10.00 

14.00: 

Angela in Ignac Zupančič 
 
Nika Omahen Makić 
Pobožn. križevega pota 

Nabirka 3. nedelje 
 
10.00: Krstna nedelja 

Čiščenje cerkve in past. prostorov:  
12. in 18. marec: Pot v Resje, Ob potoku ter 26. marec in 2. april: Gorenja vas 

KRSTNE NEDELJE:  
20. marec, teden družine in 24. april, bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja 

PRIPRAVA ZLATE MAŠE IN JUBILEJA 30 LETNICE BLAGOSLOVA NAŠE CERKVE: 
V četrtek, 3. marca, bo po sv. maši srečanje vseh, ki ste pripravljeni na kakršen koli način 
sodelovati v pripravi obhajanja zlate maše očeta naše župnije g. Jožeta in jubileja 30 – 
letnice blagoslova naše cerkve. Ker je le še 3 mesece do slavja, si bomo razdelili vloge na 
treh področjih: dogodki za osvežitev spomina (razstava, spominski večer…); potek 
zlatomašnega slavja in nato program pred cerkvijo ter  postrežba gostov in ostalih 
navzočih. Prav vsak, ki je pripravljen kaj pomagati, je dobrodošel. 

SLOMŠKOVO BRALNO SREČANJE: 

➢ Za otroke bo v nedeljo, 6. marca, ob 9. uri. 

➢ Odrasli se dobijo v nedeljo, 13. marca, ob 9. uri.   

Srečanji bosta v pevski sobi spodaj. 



Župnija Ivančna Gorica bo končno dobila tudi svoj novi 

glavni oltar z upodobitvijo sv. Jožefa. Mojstrsko delo je 

zaupano umetniku Jožetu Trontlju, ki je čudovito 

opremil že oltarni prostor v naši cerkvi in kapeli. 

Sedanjemu kipu bomo izbrali drugo častno mesto v 

kapeli ali preddverju. Nova podoba našega 

zavetnika se navdihuje v kipu sv. Jožefa, 

Jezusovega varuha, ki se nahaja med svetiščem sv. 

Jožefa in baziliko Marijinega oznanjenja, v 

Nazaretu (slika na levi). Torej na prostoru, kjer je, po 

izročilu, Sveta Družina res živela. Seveda ne bo šlo 

za kopijo. Sodobna upodobitev mladega moža, ki 

se v drži pripravljenosti pogumno odziva na Božji 

načrt, bo povsem naša. V ozadju kipa naravne 

velikosti bodo reliefne upodobitve tistih stvarnosti, 

katerih zavetnik je sv. Jožef. Tudi Slovenskih dežel in 

naše župnije… Vse bo izdelano iz orehovine. Mogoče,   

vsaj kip, uspemo postaviti že do zlate maše. 

Nabirke prve nedelja v mesecu marcu, aprilu in maju bodo za nov glavni oltar sv. Jožefa. 
 

Postni čas 

Že od prvih stoletij so se  kristjani pripravljali  na veliko noč s postom. V srednjem 

veku je bil post za današnje pojme izredno strog. Prepovedano je bilo celo uživanje 

jajc in jajčnih jedi. Dovoljena so bila samo bolnikom in porodnicam. Tudi romarji, ki 

so bili bolehni in že dolgo na poti, so imeli olajšavo, da so lahko jedli meso. Olajšava 

je bila zapisana v njihovih romarskih potnih listih.  V postnih tednih se je tako 

nabralo veliko jajc, saj kokoši tedaj najbolj nesejo. Zato so jih potem za veliko noč  

delili znancem in prijateljem. Ko je kasneje Cerkev dovolila uživanje jajc v postu, je 

ta navada ostala in si brez pirhov sploh ne znamo predstavljati praznikov. Za Kranjce 

je zapisal Valvazor, da se zelo trudijo, da bi poslušno živeli po božjih zapovedih. 

Tako so se naši predniki tudi posta strogo držali in za nič na svetu ne bi jedli mesa v 

tem času. Za otroke ni bilo posebnih sprememb, saj smo tudi sicer uživali predvsem 

mlečno kašo in močnik. Odrasli, ki so morali trdo delati, pa niso tako lahko zdržali 

brez zabeljene hrane. Posebno težko so se moški odpovedali tobaku in pijači. V 

postni postavi za leto 1942 sporoča ljubljanski škof pooblaščen od svetega očeta, da 

velja v vojnem času strogi post samo  na pepelnično sredo in na veliki petek. Vse 

druge postne dni je dovoljeno uživati tudi meso, kajti verniki morajo zaradi vojnih 

razmer, ko je preskrba s prehrano težavna, jesti kar pač imajo. 

Valči 


