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msgr. JOŽEF KASTELIC
ZLATOMAŠNIK
V službi Gospodu:
Stična: nova maša 1972
Šentvid pri Stični (1972 –1974)
Dobrepolje (1974 –1979)
Bloke, Sveta Trojica (1979 –1986)
Grosuplje(1986 -1989) in
Šmarje Sap (april –avgust 1988)
Ivančna Gorica (1989 –2010)
Vabim vas,
da na binkoštno nedeljo,
5. 6. 2022, ob 14. uri
skupaj obhajamo
ZAHVALNO ZLATO MAŠO
v cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici.

Jože Kastelic

PO 23. 5 Socerb
TO 24. 5. Marija Pomagaj
SR 25. 5. Beda Častitljivi
ČE 26. 5. GOSPODOV
VNEBOHOD
PE 27. 5. Alojzij Grozde
SO 28. 5. Avguštin Centerbur.
NE 29. 5. 7. velikonočna nedelja
PO 30. 5. Kancijan
TO 31. 5. Obiskanje D. Marije
SR 1. 6. Justin
ČE 2. 6. Marcelin in Peter
PE 3. 6. Karel Lwanga
prvi petek
SO 4. 6. Kvirin, prva sobota
NE 5. 6.
BINKOŠTI
PO 6. 6.
TO 7. 6.
SR 8. 6.
ČE 9. 6.
PE 10. 6.
SO 11. 6.
NE 12. 6.

•

Marija Mati Cerkve

Robert
Medard
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Bogumil Poljski
Barnaba
NEDELJA SVETE
TROJICE
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Feliks in Francka Zaletelj PROŠNJI DNEVI DO VNEBOHODA
Frančiška in Jože Erjavec
v čast sv. Jožefu
evharistija s KDP
20.00: prva zakonska skupina
starši Topolovec
Marija in Todor
20.00: priprava na krst
pok. Strmčevi (Zaboršt)
živi in pokojni farani
krstna nedelja
Miro in Slavko Kastaneto
Tone in Nace Fortuna
pok Kraljevi (Zg. Draga)
ZAKLJUČEK ŠMARNIC
Marija in Todor
pok. Omahnovi (Zaboršt)
dopoldne obisk bolnikov na domu
za zdravje
v čast sv. Jožefu
živi in pokojni farani
ZLATA MAŠA
po namenu zlatomašnika
msgr. Jožeta Kastelica
Miha in starši Kocjančič
binkoštni ponedeljek
Ivica Zupančič
Marija in Todor
pok. Mehletovi (Sp. Draga)
starši in sestre Zanoški
mlajša zakonska
Tone Mulh
Alojzij Brčan
pok. Glavičevi (Hrastov dol)

Čiščenje cerkve in pastoralnih prostorov:
4. junij: člani ŽPS in drugih skupin v župniji ter 11. in 18. junij: Mleščevo
, ki bo od pozne jeseni naprej v tronu
novega glavnega oltarja naše cerkve, dobiva vse jasnejšo
podobo. Čaka ga še tretja fina obdelava. Ob
nastajajočem kipu dobi človek občutek, da bo Jožef vsak
čas spregovoril. Podobnost z Michelangelovim
Mojzesom, ki je tudi v podobnem pol sedečem položaju,
je povsem ustrezna.
Hvala za vsakršen dar za nov oltar. Do postavitve novega
glavnega oltarja v jeseni, bomo ohranili tudi namenske
nabirke ob prvih nedeljah v mesecu.
Seveda pa bo prva junijska nabirka, ki bo na dan zlate
maše, ofer v zahvalo in priznanje slavljencu g. Jožetu
Kastelicu.

»SAMO ŠE V BOGA ZAUPAM« To je stavek iz mojega
dnevnika zapisan 17. junija 1966. Izrekla ga nisem jaz,
ampak sošolec Jože Kastelic – letošnji zlatomašnik.
Bilo je dan pred našo maturo na gimnaziji v Stični.
Vzeli smo jo silno zares, čeprav nazadnje sploh ni bilo
tako težko.
Toda neskončno zaupanje v Boga je sošolca Jožeta
spremljalo tudi pozneje v življenju, sicer se ne bi lotil
v letih svojega dušnega pastirstva toliko zahtevnih
podvigov, katerih vrhunec je bil ustanovitev in
vodenje župnije ter izgradnja cerkve sv. Jožefa v
Ivančni Gorici.
Valči

KDO JE POVABLJEN NA PRAZNOVANJE ZLATE MAŠE
Na zahvalno zlato mašo ste povabljeni vsi. Zlatomašnik je nekatere povabil tudi s
posebnim »uradnim« vabilom, kar pomeni tudi vabilo na gostijo. To bo po slavju v
cerkvi pod šotorom na parkirišču za cerkvijo. Med povabljenimi so sorodniki,
duhovniki, redovnice, predstavniki javnega življenja in osebe ter družine, s katerimi je
bil g. Jože bolj povezan. Med povabljenimi so tudi tisti, ki so sedaj del aktivnega
občestva v župniji (ŽPS, pevci…). Vabila so bila nekatera poslana po pošti, nekatera se
še delijo osebno (po meni ali sodelavcih, saj je jasno, da g. Jože ne more sam
raznašati vabil). Nekatere, ki prihajajo k njemu na obisk zlatomašnik vabi še sproti in
nekaj vabil bo še osebno izrečenih na dan zlate maše. Zlatomašnik se zelo trudi po
spominu poiskati vse, ki bi si jih želel tudi na gostiji, a je množica teh res velika in
preprosto se zgodi, da bo kdo spregledan, pa četudi bi morda sodil na vrh seznama. V
njegovem in svojem imenu se že v naprej opravičujem in prosim, da tega nihče ne bi
jemal kot nehvaležnost ali prezir. Mnogi povabljeni so dobili tudi prilogo, v kateri so
podatki za potrditev udeležbe. Nekaj dni pred rokom za sporočilo je le malo odziva.
Tako se utegne zgodi, da bo od 300 povabljenih ostalo precej nezasedenih mest ali pa
se bo na gostiji znašel presežek, ki ga boste najlažje reševali domačini.
Kjer je na kuverti vabila napisana ena oseba, gre pa za zakonca ali ožjo družino, so
seveda povabljeni vsi.
Z dobrohotnostjo bomo vse lepo izpeljali. Zaupam vam.
Župnik Jurij

