
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Želimo vam obilje sočutja ob trpečih in žalujočih  

ter neizmerne sreče ob dogodkih radosti  

v osebnem in družbenem življenju.  

Praznik vstajenja je praznik ljubezni do življenja. 

Blagoslovljeno veliko noč vam želimo: 

župnik Jurij, oče Jože in sestre Corpus Christi 

 

LETNIK XXXII št. 5. 

11. do 30. april 

2022 



Dragi bratje in sestre, kot župnik želim z vami deliti obrise pastoralnega načrta do 

poletja in naprej v jesen, ki je v naslednjih poudarkih:  

Najprej je to  vračanje po epidemiji v župnijsko življenje. Koga? Vseh, ki jim Kristus in 

Cerkev in bratje in sestre v veri kaj pomenijo. Praznovanja in nedeljska bogoslužja so 

prostor, kjer dobimo moč za vsakdanje krščansko življenje. Brez občestva ne gre. 

Poleg velike noči, ki je naš največji praznik, bo največja slovesnost tega leta obhajanje 

zlate maše očeta naše župnije msgr. Jožeta Kastelica na binkošti, 5. junija.  

Velika pridobitev za našo cerkev bo postavitev novega glavnega oltarja sv. Jožefa.  

V jeseni pa se nam obeta še ena pastoralna ponudba. Začeli bomo s skavti. Z dobrim 

sodelovanjem lahko pri nas v prihodnjih letih nastane nov samostojen steg najbolj 

množične organizacije za otroke in mladino na svetu.  

To so dogodki uresničevanja sinode, ki je proces obnove Cerkve s skupno hojo naprej. 

Dobrodošli. Pogum! 

 

K sinodalnemu razmišljanju nas vabi tudi sestra Jaša. Izkušnja z ovčko Viki, ki je v mrazu 

komaj preživela prvo noč po rojstvu, je sporočilna. Mama ovca malega jagenjčka ni znala 

hraniti s svojim mlekom. A je Viki preživela zaradi sestrine nege in se 

navzela tudi človeških praks. 

Kaj je zame Cerkev? 
Svetišče ali cerkev z malo začetnico je bila zame od otroštva božja 

hiša. V njej prebiva Jezus, resnično navzoč v sveti hostiji. Kot otrok 

sem hodila v cerkev k maši in molitvi. Po močnem doživetju 

Jezusove bližine na duhovnih vajah, se je moj odnos do Jezusa 

spremenil. Postal je bolj živ, resničen, oseben. Začela sem se z Njim 

pogovarjati odkrito in zaupno, vzljubila sem ga nad vse in cerkev je postala 

zame dom, kamor sem z veseljem zahajala na srečanja z Jezusom. Tako je ostalo vse do danes, 

ko se v cerkvi počutim preprosto kot doma.  

Ovčka Viki je, v času epidemije, prve mesece preživela v župnišču. Ko je 

nekoliko odrasla, smo jo dali v stajo z drugimi živalmi. Ko je mogla, je 

ušla iz ograde in takoj stekla k vratom cerkve. Seveda, tukaj je bila 

doma, tukaj je odraščala, zato se je z veseljem tudi vračala tja.  

Izkušnja ljubke živali, ki se ravna le po instinktu, nagonih ali navadah, 

me je spodbudila k razmišljanju o mojem odnosu do cerkve. 

Cerkev smo mi vsi krščeni, to je Cerkev z veliko začetnico. Skupaj smo 

občestvo, bratje in sestre. Vsak od nas se lahko vpraša ali je zame Cerkev 

v Ivančni Gorici moje občestvo, moja družina? Ali se počutim tukaj doma? 

Kaj storim, da bi se drugi počutili sprejeti, ljubljeni? Koliko me skrbi za tiste, ki so se od nas 

oddaljili, naj si bodo mladi ali že ostareli? Vse prehitro so lahko pozabljeni? Pomislimo in 

začnimo pri sebi. Kaj lahko naredimo, da postanemo še bolj povezani in pravi pričevalci za 

Kristusa? Velikonočno praznovanje je idealna vstopna točka.  

                                                                                    sestra M. Jasia 



VELIKONOČNO RAZNOVANJE PRI NAS: 
VELIKI ČETRTEK – slovesno bogoslužje ob 19. uri 

kdor more, je lepo vabljen že h krizmeni maši v ljubljansko stolnico, ki bo ob 9. uri. Ta dan 

obhajamo slovesnost zadnje večerje, pri kateri je Jezus postavil zakrament svetega 

Rešnjega Telesa in mašniškega posvečenja. Oba zakramenta pričata, da je Jezus prišel na 

svet, da bi stregel. Zgled nam je dal, da bi tudi mi vsi tako delali, da bi tudi mi drug 

drugemu stregli. Po Slavi orgle in zvonovi utihnejo do velikonočne vigilije. 

Obred umivanja nog tudi letos izpustimo zaradi epidemioloških razlogov.  
Škofje so sklenili, da bo nabirka pri večerni maši na ta dan za Ukrajino. 
Po sveti maši bomo spremljali Jezusa pri molitvi na Oljski gori. 
 

VELIKI PETEK – obredi bodo ob 19. uri 
 

Na veliki petek se spominjamo Jezusove smrti na križu. Veliki petek bomo v polnosti 

doživeli po obredih velikega petka, strogem postu in tihi zbranosti. 

Ob 15. uri bo v cerkvi pobožnost križevega pota.  

To je edini dan v letu, ko ni svete maše, saj veliki in 

večni duhovnik sam na oltarju križa daruje svoje 

življenje.  

Bogoslužje velikega petka ima tri dele: 

OPRAVILO BOŽJE BESEDE, ČEŠČENJE KRIŽA, OBHAJILO. 

Ta dan so škofje naročili nabirko za Sveto deželo, ki je 

namenjena za podporo kristjanom na Bližnjem vzhodu. 

Takoj po končanih obredih bo molitveno bdenje.  

 

VELIKA SOBOTA  
 

BLAGOSLOV OGNJA pred cerkvijo tudi letos opustimo, ker so epidemiološke razmere še 

občutljive in se izognemo raznosu po domovih. Lahko pa blagoslov ognja opravite doma, 

ko z blagoslovljeno vodo pokropite domači ogenj ali prižgano svečo. 

ČAŠČENJE JEZUSA V BOŽJEM GROBU 

Na veliko soboto bo Najsvetejše izpostavljeno v čaščenje čez dan. Od 10. do 17. ure. 

Velikonočna jedila dobijo svoj pravi pomen le v luči dogodkov svetega tri-dnevja. Zato si 

vzemimo čas pred ali po blagoslovu jedil za molitev pri Božjem grobu.  

Molitvene ure pri BOŽJEM GROBU na 

veliko soboto po skupinah: 

 

• 10.00: člani ŽPS, pevci, karitas 

• 11.00: blagoslov jedil 

• 12.00: otroci  

• 13.00: blagoslov jedil 

• 13.30: podružnice, soseske 

• 14.00: Ivančna Gorica   

• 14.30: kdor more 

• 15.30: birmanci, mladi  

• 16.00: blagoslov jedil 
 



Na veliko soboto poleg tega, da Jezusa počastimo v božjem grobu, pripravimo tudi 
velikonočna jedila. Danes jih bomo nesli k blagoslovu, zaužili pa jih bomo šele pri 
velikonočnem zajtrku. Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, namenjen zavedanju 
Božje dobrote do človeka, da bi ta lažje začutil Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem 
življenju. 
Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo 
je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter evharistije – velikonočne gostije, na katero smo vsi 
povabljeni. 
Blagoslov se začne z besednim bogoslužjem, ki mu sledi nagovor in prošnje za vse 
potrebe. Nato je na vrsti blagoslov jedil, ki so hkrati znamenja z globljo vsebino in 
simboliko:   
Kruh je znamenje Božje dobrote in človekovega dela. V zahodni civilizaciji velja kruh za 
osnovno človeško hrano. Kot znamenje življenja spominja na Kristusove besede o zrnu, ki 
mora v zemlji umreti, da lahko obrodi sad. To zrno je Kristus, ki je moral skozi trpljenje in 
smrt. Jezus je v puščavi kruh tudi čudežno pomnožil. V molitvi prosimo, da bi 
verniki kruh uživali s hvaležnostjo in ga v obhajilu spoštljivo prejemali. 
Meso (šunka) je podoba Jezusa Kristusa, pravega velikonočnega Jagnjeta, ki je bilo 
darovano za naše grehe. Spominja tudi na velikonočno jagnje, ki so ga Izraelci uživali v 
spomin na rešitev iz egiptovske sužnosti. 

K blagoslovu verniki prinesejo (običajno) pet rdečih pirhov, ki 
simbolizirajo pet 
Jezusovih ran, hkrati 
pa so tudi podoba 
groba in simbol 
vstajenja. V jajcu se 

namreč skriva življenje, ki ob določenih 
pogojih zdrobi lupino in pride na dan. Lupina 
je podoba skal, ki so zapirale Kristusov grob, a 
jih je Kristus ob vstajenju odvalil. 
Korenine hrena spominjajo na tri žeblje, s 
katerimi je bilo Jezusovo telo pribito na križ. Ko okušamo njegovo ostrino, se 
spominjamo, da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja. Grenkoba nas spominja na 
Kristusovo žejo na križu, ki je bila predvsem žeja po človeški in Božji bližini. 
 
Bob namesto žegna 

Za veliko noč je bil vedno kdo, ki ni šel k spovedi in obhajilu. Zato ni bil upravičen do 

velikonočnega žegna. Namesto šunke je gospodinja zanj skuhala bob. Dokler niso poznali  

krompirja, je bil bob pri nas eno glavnih živil. Spomladi so komaj čakali, da je zacvetel. 

Kako pomemben je bil, pove tudi to, da so mesecu juniju rekli bobov cvet. Ko je bob 

dozorel, je zimskih zalog že zmanjkovalo in na vrata je trkala lakota. Rekli so: »Ko gre bob 

v cvet, je človek od lakote slep.« So pa potem bob jedli celo leto, če ga je kaj ostalo. 

Izluščili so ga in posušili. Pozimi so ga jedli tudi namesto kruha.  

                                                                                                                                                Valči 

Blagoslov velikonočnih jedil: 

Ivančna Gorica:  

ob 11.00, 13.00 in 16.00 

Malo Črnelo: ob 14.00  

Spodnja Draga: ob 15.00 

 



VELIKONOČNA VIGILIJA bo ob 20. uri   

Za slavje luči prinesite sveče.  

Velikonočna vigilija pomeni veselo čakanje v 
molitvi na Kristusovo vrnitev. Velikonočna vigilija je 
enako kot velika noč. Bogoslužje velikonočne  
vigilije ima štiri dele: slavje luči ter besedno, krstno 
in evharistično bogoslužje. To je najpomembnejše 
in najveličastnejše bogoslužje celega leta. 
 

VELIKONOČNO JUTRO 

 

Vstajenje bo ob 7. uri. Slavje Vstalemu bomo začeli pri praznem grobu in nadaljevali s 

procesijo skozi pokopališče (močna simbolika zmage nad smrtjo) in slovesnim  

velikonočnim bogoslužjem. 

 

Druga sv. maša bo ob 10. uri. 

 

Tako jutranje »vstajenje« in nato velikonočni zajtrk, kot slovesna sv. maša velikonočne 

nedelje ob 10. uri so dejansko nadaljevanje vigilije in slavje naše vere. 

Vstajenje pomeni življenje. Kristus živi. In živega ne iščemo v grobu. Če hočemo srečati 

Jezusa, Vstalega, ga ne bomo našli v preteklosti in tudi ne v mrtvih črkah ali v togih pravilih. 

Srečali ga bomo tam, kjer je življenje. Jezus nas hoče voditi k življenju, izpolnitvi, sreči. 

Zaupajmo življenju, ki ga besede in dejanja prebujajo v nas. Življenje naj kipi iz nas, da bodo 

po njem ljudje spoznali veličino velike noči. 
 

VELIKONOČNI PONEDELJEK, sv. maša bo ob 9. uri. 

 

Ta dan je dela prost in čas za obiske, da podelimo veselje Kristusovega vstajenja tudi z 

drugimi. Zato gremo v »Emavs«.     

   

Les za oltar 

 

Ker se v teh dneh pogovarjamo o lesu za naš novi oltar, si 

preberimo modrost iz stare pratike. Takole piše: »Ako 

hočeš imeti les, da ti bo trajal, ga ne smeš sekati na 

poljuben dan v tednu. Bog obvari! Les, ki ga usečeš za 

dneva, ko so svetega Gala ubili; na dan, ko so nedolžne 

otročiče umorili ali  na dan, ko so svetega Ivana obglavili, 

bo v kratkem črviv.» Kateri pa so ti dnevi? Letos pride sv. 

Janez brez glave na ponedeljek 29. avgusta, sv. Gal na 

nedeljo 26. oktobra  in nedolžni otročiči na sredo 28. 

decembra. Se pravi, da tisti, ki bodo podirali orehe za  

ivanški oltar, ne smejo tega početi ob nedeljah, ponedeljkih in sredah. 

                                                                                                                                               Valči 

Takšen, iz oreha,  postaja novi 

sv. Jožef za naš glavni oltar 



Dežurni bolniški duhovnik, na katerega se lahko obrnete svojci za podelitev zakramentov: 
Tako v prošnji za ozdravitev, kot za sveto popotnico, če se bolnik pripravlja na prehod v novo 
življenje je obisk duhovnika zelo blagodejen. Bolnemu lahko močno pomaga pri sprejemanju 
stanja ali v upanju na živo srečanje z Vstalim Gospodom po smrti. 
POGOVOR Z DUHOVNIKOM, SPOVED, OBHAJILO IN BOLNIŠKO MAZILJENJE 
 

LJUBLJANA: 

• pokličite 041-61-33-78 

• povejte medicinski sestri na oddelku, ki bo poklicala namesto vas, 

• v župnišču bolniške župnije Trubarjeva c. 80  
(v minoritskem samostanu ob cerkvi sv. Petra), 

• ali pustite sporočilo v škatli pri časopisih v kapeli ali v poštnem nabiralniku župnišča 
 

NOVO MESTO: 

• P. Marko Novak OFM, 07/332-16-29, GSM 041 742 721 
Frančiškanski trg 1, 8000 Novo mesto; marko.novak@ofm.si 

 

Skavti v Ivančni Gorici 
V jeseni je predviden začetek 

delovanja skavtske čete, izvidnikov in 

vodnic v Ivančni Gorici. Gre za 

starostno skupino 11 do 16 let. Število 

sprejema novih je omejeno. Za več 

informacij se lahko obrnete tu na  

grosuplje.skavti@gmail.com  
 

Izvidništvo je posebna izkušnja in doživetje, kjer se izvidniki in vodnice učijo skavtskega 

znanja in veščin, pridobivajo izkušnje in premagujejo izzive. Najstniki stari 11 do 16 let so 

pogumni in zvedavi raziskovalci, ki s svojim optimizmom in veseljem delajo ta svet za 

spoznanje boljši. S sanjarjenjem in domišljijo ter pustolovskim duhom so VEDNO 

PRIPRAVLJENI na akcijo! Ne marajo dolgih uvodov in govoričenja, ampak obožujejo aktivna 

dejanja. Vsi izvidniki in vodnice so člani čete, ki deluje kot skupnost razdeljena v manjše 

skupinice, vode in se trudi živeti po skavtskih zakonih. Vsaka četa ima svoje ime, ki jo 

karakterizira in ji daje identiteto. Vodi znotraj čete pa imajo imena po živalih. Vsak vod, naj 

bo fantovski ali dekliški ima svoj klic, svoje »fore«, ki krepijo Skavtskega duha, vodovo 

zastavico in še kaj … Vsak član voda ima funkcijo, ki mu nalaga odgovornost in ga hkrati 

spodbuja in opominja, da je pomemben član voda ter čete. Veja izvidnikov in vodnic se trudi 

učiti iz Knjige narave in spoznavati Božje stvarstvo, se povezati in spoznavati sebe ter živeti 

drug z drugim. Mladi skavti so tisti, ki vedno iščejo nove 

pustolovščine in z navdušenostjo v očeh stikajo po 

travnikih, gozdovih, mestih … Celotna četa se običajno 

dobi enkrat mesečno, sicer pa se otroci tedensko 

srečujejo na srečanjih voda, ki jih vodi vodnik. Na 

poletnih taborih, zimovanjih ali ostalih večdnevnih 

aktivnostih pa na pomoč priskočijo starejši skavti. 

Življenje v četi vedno postreže z novo nepozabno 

izkušnjo in izvidniku ter vodnici pomaga osebno 

napredovati ter duhovno rasti.    

mailto:marko.novak@ofm.si
mailto:grosuplje.skavti@gmail.com


 



 

Čiščenje in krašenje cerkve:  

23. in 30. april: Spodnja Draga;  

7. in 14. maj: Rimska cesta, Vodotučine in Ulica 25. maja  

 

KRSTNE NEDELJE: 24. april, 29. maj in 10. julij (prijava vsaj teden prej, priprava v 

petek pred krstno nedeljo ob 20.30).  
 

VELIKONOČNA SPOVED 
• Na cvetno nedeljo dopoldne.   

• V sredo, 13. aprila od 19.00 naprej. Na razpolago bosta dva spovednika. Za kristjana 
je dobra velikonočna spoved temelj, na katerem lahko zares in iskreno doživimo 
objem zmage vstajenja in moč za vsakdanje življenjske izzive. 
 

POMEMBNEJŠI DOGODKI PRED NAMI  

 

 

Prvo nedeljo v maju obhajamo spomin na posvetitev cerkve.  

Dan pred tem, v soboto, 30 aprila bomo imeli celodnevno čaščenje Svetega Rešnjega Telesa. 

Žegnanje bo letos ravno na 1. maj. Po obeh mašah bomo praznovali tudi s simbolično postrežbo. 

Že v naprej hvala za vse prinesene in postrežene dobrote. 
 

SKUPNO OBHAJANJE OKROGLIH OBLETNIC POROK 

V nedeljo, 8. maja ob 10.00 bomo imeli v župniji skupno praznovanje okroglih obletnic porok. Pari, 

ki ste poročeni 10, 15, 20, 25…let in imate jubilej v letošnjem koledarskem letu, ste lepo vabljeni, da 

v župnišče sporočite svojo udeležbo. Dobrodošli tudi pari, ki ste jubilej obhajali v prejšnjih dveh letih, 

ko nismo mogli skupaj praznovati. Prav skupno obhajanje velikih dogodkov ima posebno težo. 
 

PRVO  SVETO OBHAJILO:  

Na 5. velikonočno nedeljo, 15. maja ob 10.00 bo praznik prvega sv. obhajila. 
  

SREČANJE BOLNIH IN STAREJŠIH bo 22. maja ob 10.00. Medse jih bomo sprejeli že med sv. 

mašo in jim pokazali da jih imamo radi in da so naš zaklad. Po sv. maši pa bo še krajše druženje. 

Domači ali svojci poskrbite za prevoz naših dragih.  
 

ŽUPNIJSKI DAN, 5. junija, bomo letos obhajali 

predvsem kot slavje 50. jubileja duhovništva in 

obhajanje ZLATE MAŠE očeta naše župnije 

msgr. Jožeta Kastelica. Sv. maša bo ob 14.00. 

Po sv. maši bo preprosta pogostitev pred cerkvijo 

za vse, za povabljene pa bo pod velikim šotorom 

na parkirišču zlatomašna gostija za okrog 300 

gostov. Dogodek bo precej podoben obhajanju 

nove maše. Priprave so v polnem teku. Hvala tudi 

za darove, ki jih namenjate za kritje stroškov, ki so s tem povezani.  
  



Za VELIKO ROMANJE od 9. do 13. junija 2022 k biserom južne Italije: Loreto, Monte sant-Angelo, 

San Giovanni Rotondo (pater Pij), Bari, ladijski prevoz čez Jadran, Dubrovnik ter Medžugorje je le 

še nekaj prostih mest.  

 
 

NOV GLAVNI OLTAR SV. JOŽEFA lepo napreduje. Mojster Jože 

Trontelj iz oreha ustvarja »našega« sv. Jožefa, ki dobiva vse lepšo 

podobo. Možakar, v drži pripravljenosti da izpolni Božji - ne svoj načrt, bo 

visok dva in pol metra. Za njim bodo v reliefu orehovine upodobljeni 

nekateri atributi svetnika, po katerih nam je najbližje. Letos bo sredi 

novembra 30 – letnica blagoslova naše cerkve. Do takrat bodo vsa dela 

zagotovo končana in bomo imeli posebno slovesnost blagoslova 

glavnega oltarja cerkve. S tem bo sklenjena tudi vsa glavna oprema 

cerkve – svetišča, na katerega smo lahko ponosni in zanj neizmerno 

hvaležni. Na prve nedelje v mesecu so za stroške novega oltarja 

posebne nabirke. Tudi sicer hvaležno sprejemamo vsak dar za nov 

glavni oltar. Dosedanji kip sv. Jožefa pa bo dobil častno mesto v naši kapeli, levo od oltarne slike.  


