
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še tihi in cvetni teden sta pred nami in že bomo v velikem tednu in vrhuncu praznovanja naše 
vere. S prehodom na poletni čas bodo večerne sv. maše ob 19. uri.  

Vabim na prvo predavanje v živo, ki bo po več kot dveh letih in sicer ta četrtek, 31. marca ob 19.30. 
Profesor zgodovine in znani publicist Tino Mamič bo spregovoril o vlogi medijev, ki imajo silno 
moč v našem javnem življenju. In kakšen naj bo odziv kristjanov? 

Na tiho nedeljo bo križev pot na prostem od župnijske cerkve do sv. Marjete v Črnelem. 

Začele so se pevske vaje. V cvetnem tednu se dobimo še po komisijah ŽPS, da kar najbolje 
pripravimo velikonočno praznovanje in zlato mašo g. Jožeta, ki bo na binkošti, 5. junija ob 14. Kdor 
ima v domačem arhivu kakšen spomin v obliki fotografije ali kaj drugega, kar je del življenjske poti 
našega zlatomašnika in je to pripravljen deliti naj to sporoči Dejanu Lesjaku ali Joži Vovk ali Petri 
Volkar ali Bojanu Miklavčiču za predstavitev slavljenčevega življenja. 

Na domu umetnika Jožeta Trontlja že nastaja podoba 

sv. Jožefa v velikosti 2,5 metra, ki bo skupaj z ozadjem, 

ki bo prav tako iz orehovine, naš nov glavni oltar v 

župnijski cerkvi. Hvala za darove, ki jih prispevate 

osebno, na nabirke prve nedelje v mesecu in drugače. 

Tudi preproste šalčke s podobo naše cerkve in križa 

pred njo so »potrošnji material« za vsakdanji čaj. Dar, 

ki bo za šalčko večji od 5€ bo za nov oltar. 

Spoved bolnih in ostarelih na prvi petek, 1. aprila bo 

tudi velikonočna. Če želite obisk Božjega usmiljenja, 

tudi tisti, h katerim g. župnik ne hodi redno, sporočite, 

da se oglasi tudi pri vas. 
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Glasovanje o našem zavetniku 

18.novembra 1990 smo se ivanški verniki odločali, kateri svetnik bo stal v našem oltarju. Imeli smo tri 

predloge, odločili smo se za sv. Jožefa. Mnogi smo navijali tudi za sv. Janeza Krstnika. Po prepričanju 

starejših zgodovinarjev (Milkowicz, Črnologar, Pucelj, Kos), ki pa ga sodobnejši niso potrdili, naj bi še 

pred nastankom stiškega samostana ob vznožju ivanškega griča stala cerkvica sv. Janeza. Od tod naj 

bi izviralo ime našega kraja, ki je v starih zapisih imenuje Johannis Hügel. Tudi prvi stranski oltar v 

novozgrajeni stiški samostanski cerkvi, blagoslovljen za božič leta 1181, je bil posvečen sv. Ivanu. No, 

pa saj ni nič narobe, če imamo v nebesih kar dva priprošnjika: poleg sv. Jožefa še pozabljenega sv. 

Janeza.                                                                                                                                       Valči 
 

Mladi iz dekanije Grosuplje bodo v soboto 2. 4. romali na Zaplaz. Tam se bodo priporočili 

zavetniku slovenske mladine bl. Lojzetu Grozdetu. Na romanje gredo z vlakom, ki bo peljal do Velike 

Loke, nato pa bo romanje peš proti Romarski cerkvi na Zaplazu, kjer bo sveta maša, kosilo in čas za 

druženje. Vrnitev domov okoli 14.30.  

Odhod z vlakom: Ivančna Gorica 08:23, peš proti Zaplazu (1h 30) vmes pogovor in RV 

10.30 sv. maša, 11.15 kosilo/malica/pice, igre. 

Sobota, 9. 4. ob 20.00 v Grosuplju velikonočna spoved in druženje mladih iz dekanije. 

NE 27. 3. 4. postna nedelja 8.00 

10.00 

14.00 

pok. Ilovar Škrjanče  
Marija Žlajpah 
Pobožn. križevega pota 

Križev pot ob 14.00 za mlade in 
birmance. 
 
VEČERNE SV. MAŠE SO OB 19.00 PO 28. 3. Milada 19.00 živi in pokojni farani 

      

TO 29. 3. Bertold 19.00 starši in brat Grčman  

SR 30. 3. Janez Klimak 19.00 v čast sv. Jožefu v zahvalo 19.30 pevska vaja - mešani zbor 

ČE 31. 3. Gvido 19.00 • Tone Mulh 7. dan 

• za družino in domovino 

19.30: Postno predavanje: Kako 
do normalizacije medijev. Kaj 
lahko storimo kristjani. Gost večera 
Tino Mamič, urednik Domovine 

PE 1. 4. Tomaž Tol., postni dan 19.00 starši in sin Zaletel  

SO 2. 4. Frančišek Paolski 19.00 Jožefa in Franc Steklačič Romanje mladih na Zaplaz 
Nabirka za nov oltar sv. Jožefa 
 
14.00: Križev pot na prostem 

NE 
 

3. 4. 5. postna tiha  

nedelja 

8.00 

10.00 

14.00 

Jože Brčan 
živi in pokojni farani 
Pobožn. križevega pota 

PO 4. 4. Izidor    

TO 5. 4. Julijana in Eva 19.00 v čast sv. Ani Komisija za oznanjevanje 

SR 6. 4. Irenej iz Srema 19.00 Jože Bonifer in za zdravje 16.15: starši prvoobhajancev 

ČE 7. 4. Herman 19.00 Milan Dremelj komisija za bogoslužje 
20.00. Biblična skupina 

PE 8. 4. Maksim in Timmotej 
postni dan 

19.00 Todor Tošič in Marija 
Mohorčič 

 

SO 9. 4. Valtruda 19.00 Rafael Šuštaršič 20.00: spoved za mlade 
(Grosuplje) 

NE 
 

10. 4. CVETNA NEDELJA 8.00 

10.00 

14.00: 

živi in pokojni farani 
Jožefa in Franc Obrstar 
Pobožn. križevega pota 

Blagoslov zelenja in slovesno 
bogoslužje v čast 
Gospodovemu trpljenju 

Cerkev in pastoralne prostore čistijo: 9. in 15. april: Škrjanče; 23. in 30. april: Spodnja Draga 


