
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

ZLATA MAŠA msgr. Jožeta Kastelica, 5. junij, 2022 
Dva škofa, 35 duhovnikov, redovnice in množica vernikov, domačih in iz župnij, kjer je 

zlatomašnik služboval se je na binkošti zbrala v naši cerkvi na zahvalnem bogoslužju. Veličastno 

in ganljivo, splet hvaležnosti in zaskrbljenosti. Tako kot je v življenju velikih ljudi. 

Hvala vsem, ki ste se lahko vključili v neposredno pripravo. Za ureditev cerkve in okolice so 

poskrbeli najzvestejši; neskončne dolžine spletenih vencev so naredile praznične vse prostore, 

ponosnemu mlaju smo že peli hvalo, za njim pa je zavzeta ekipa že prekaljenih starejših in mlajših 

možakarjev, z bogato obloženimi kruhki in obiljem peciva bi lahko že pred cerkvijo vse nasitili; 

pevci, solisti, instrumentalisti in njihovo vodstvo, ki je izzvalo čudenje nad mogočnostjo in lepoto 

glasbe; tehniki so poskrbeli za bližino spomina na zlatomašnika tako na gostiji, kot v pevski sobi, 

kjer so ljudje zavzeto spremljali posneti pogovor s slavljencem; strežba mladih pred cerkvijo in 

pod šotorom pod budnim spremstvom mentorjev je bila brezhibna. In še veliko skritih, a zelo 

pomembnih del, ki so omogočila takšno praznovanje. Hvala vsem, ki ste darovali čas, moči, 

LETNIK XXXII št. 8.  

 13. junij do 17. julij, 2022 

 



denar, hrano, pijačo. Bog vam povrni. Še enkrat pa tudi opravičilo vsem, ki ste bili mogoče 

spregledani tako pri vabilu na zlato mašo, kakor v tej zahvali. Vsekakor je bilo zlatomašno slavje 

priložnost za sodelovanje, ustvarjanje, spominjanje in zahvaljevanje. 
 

Nekoč na Telovo v naših krajih 

Na Telovo so ljudje vedno prosili za blagoslov polj, da bi jim prizanesla suša, toča in 

podobne naravne nesreče. Vsak kraj pa je imel še svoje posebne navade. Leta 1886 je v 

reviji Kres pisalo, da so v stiški fari na Telovo ob poti, kjer je šla procesija,  postavljali 

mlaje. S tem naj bi prepodili gosenice z drevja. Na smreke so obesili vence iz borovničevja, 

ki so jih potem shranjevali doma, da ob hudi uri ni udarila strela. Seveda pa so tudi 

zavzeto molili.                                                                                                                         Valči 

V juniju s papežem Frančiškom še posebej molimo za 

krščanske družine po vsem svetu, da bi na konkreten način 

živele zastonjskost ljubezni in svetost v vsakdanjem 

življenju. 

Prek posnemanja Svete Družine smo poklicani ponovno 

odkriti vzgojno vrednost družinskega jedra, saj ta zahteva utemeljitev v ljubezni, ki vedno 

prenavlja odnose tako, da odpira obzorja upanja. V družini se lahko doživlja iskreno občestvo, 

ko je ta hiša molitve, ko so čustva resna, globoka in čista, ko odpuščanje prevlada nad 

nesoglasji, ko trdoto vsakdanjega življenja mehča medsebojna nežnost in jasno sprejemanje 

Božje volje. Na takšen način se družina odpre veselju, ki ga Bog podarja vsem tistim, ki znajo 

dajati z veseljem. Istočasno pa najde duhovno moč, da se odpre navzven, k drugim, v služenju 

bratom in sestram, k sodelovanju pri ustvarjanju vedno novega in boljšega sveta in je zato 

sposobna postati prinašalka pozitivnih spodbud. Družina evangelizira z zgledom življenja. Res 

je, da so v vsaki družini problemi, zaradi katerih se včasih prepira. »Oče, prepiral sem se.« 

»Človeški smo, slabotni smo in vsi se včasih prepiramo v družini.« Eno stvar bom rekel. Če se v 

družini prepiramo, naj se ne konča dan, ne da bi se pomirili. »Prepiral sem se.« »Preden se 

konča dan, se pomiri, saj  je hladna vojna naslednjega dne zelo nevarna in ne pripomore k 

ničemur«. 

V družini so tri besede, ki jih je potrebno vedno ohranjati: Smem?, hvala, oprosti. Če so v 

družini, v družinskem okolju te besede, gre družina dobro naprej. 

papež Frančišek 

Dekanijsko srečanje družin v soboto, 18. junija 2022 na Polici 
10.00–10.30  zbiranje na parkirišču pred farno cerkvijo sv. Jakoba; pijača, pecivo, toaleta  

10.30–11.00  program v farni cerkvi: pesem, programa za otroke,  za starše: nagovor: Mirjam 

in Luka Mavrič. Ob 11.30  zbor na parkirišču na Blečjem vrh, začetek pohoda na Kucelj (tam bo 

malica iz nahrbtnikov, igre za otroke).  01.45  zaključek na Blečjem vrhu v cerkvi sv. Benedikta, 

pete litanije Matere Božje in sklep. 

Prijave sprejemajo župniki do ponedeljka, 13. junija. Vsaka družina naj prijavi število odraslih 

udeležencev ter posebej število otrok in njihovo starost. 
 



 

PO 13. 6. Anton Padovanski   Pred kioskom lahko naročite 
brezplačen izvod revije  
Božje okolje 

TO 14. 6. Valerij in Rufin 19.00 Štefanija Šoštarič 

SR 15. 6. Vid 19.00 Stanislav Strnad 

ČE 16. 6. SV. REŠNJE TELO IN KRI 19.00 pok. Klavsovi Župnijsko romanje do 20. junija 
PE 17. 6 Rajner 19.00 Marija in Todor  
SO 18. 6. Marko in Marcelijan 14.00 por.: Miha Piškur in Nina Mergole 10.00: Dekanijsko srečanje družin 
NE 19. 6. 12. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 
pok. Kekovi 
Alojz Bahorič 
Marija Ozimek 

10.00: Zlata maša v rojstni župniji  
Stična – msgr. Jože Kastelic 

PO 20. 6. Adelbert  živi in pokojni farani Pred kioskom lahko vzamete 
program različnih duhovnih vaj 
skozi poletje – za vsakega nekaj. 
 

iz priloge Naša družina 

TO 21. 6. Alojzij Gonzaga 19.00 Albin in Alojzija Tomšič 

SR 22. 6. Janez Fisher, Tomaž More  19.00 Nika Omahen Makić 

ČE 23. 6. Rojstvo Janeza krstnika 19.00 Alojzij Lesjak 

PE 24. 6. Srce Jezusovo 19.00 pok. Kraljevi (Zgornja Draga) 

SO 25. 6. Marijino brezm. srce 

Dan državnosti 
19.00 Štefanja Šoštarič  

NE 
 

26. 6. 13. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 
Robert Černelč 
Franc Možina (Zgornja Draga) 

 

PO 27. 6. Ema Krška  živi in pokojni farani 

TO 28. 6. Irenej 19.00 France Dimic 

SR 29. 6. Peter in Pavel 19.00 Peter Štaudohar in za zdravje 
ČE 30. 6. Prvi mučenci rimske C. 19.00 Štefanja Šoštarič  
PE 1. 7. Oliver, 1. petek 19.00 pok. Blatnik in Kutnar 

SO 2. 7. Evgenija, 1. sobota 14.00 poročna maša s krstom: Matej Zupančič in Eva Travnik 

NE 
 

3. 7. 14. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 
za zdravje 
Sp. Draga: Ana Bonifer 

10.00: Žegnanje pri sv. Tomažu v 
Spodnji Dragi 

PO 4. 7. Urh  živi in pokojni farani Prvo in drugo nedeljo v juliju sta 
žegnanji na naših dveh podružnicah. 
Zadnja leta sta spet bolje obiskani, 
kar je lepo in prav, saj sta svojevrstni 
priči vere naših prednikov. Ta dan ob 
10. uri  ni sv. maše v župnijski cerkvi. 

TO 5. 7. Ciril in Metod 19.00 Štefanja Šoštarič 

SR 6. 7. Marija Goretti 19.00 Jože Barbo 

ČE 7. 7. božji služabnik Anon Vovk 19.00 Tone Mulh 

PE 8. 7. Kilijan 19.00 pok. Kraljevi (Zg.Draga) 

SO 9. 7. Avguštin Zhao, kit. muč. 19.00 Janez Kocjančič 

NE 
 

10. 7. 15. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 

pok. Rženovi 
Malo Črnelo: Marija in Alojz Nadrah 

10.00: Žegnanje pri sv. 
Marjeti v Malem Črnelem 

PO 11. 7. Benedikt  živi in pokojni farani 

 

TO 12. 7. Mohor in Fortunat 19.00 Kristina Omahen 

SR 13. 7. Henrik 19.00 Marija in Todor 

ČE 14. 7. Bogdan 19.00 Angela Černivec 

PE 15. 7. Bonaventura 19.00 Tone Mulh 

SO 16. 7. Karmelska Mati Božja 19.00 Danijela in Rudolf Kastelic 

NE 17. 7. 16. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 

pok. Jurcatovi 
Ana in Jože Sinjur 

Čiščenje cerkve in pastoralnih prostorov:  
11. in 18. junij: Mleščevo; 25. junij in 2. julij: Ljubljanska cesta (bloki); 9. in 16. julij: 
Ljubljanska cesta (ostalo); 23. in 30 julij: Mrzlo Polje, Hudo, Stranska vas 

 



 

Kdo je očrnil vas Črnelo 
 

Naša vas stoji na  rdeči ilovici in se je v davnih časih imenovala Črleni potok, kajti črlen je 
nekdaj (še za časa Trubarja) pomenilo rdeč. Ko so začeli pisati po nemško, so zapisali 
Gross oziroma Klein Rottenbach. Taka je tudi prva omemba kraja leta 1228, ko so grofje 
Čreteški stiškemu samostanu nekaj kmetij v vasi podarili, nekaj pa prodali. Čez stoletja je 
spet prišla v veljavo slovenščina, ampak namesto Črleno so zapisali Črnelo. Sredi vasi je 
nekoč stal dvorec - Hoff, najbrž le malo boljša na pol lesena domačija. Tega so leta 1256 
samostanci odkupili za 40 mark oglejskega denarja. (Toliko je veljalo 24 navadnih kmetij.) 
Kasneje so ga porušili in na njegovem mestu zgradili najprej skromno cerkvico v 
romanskem slogu, v teku stoletij pa je sv. Marjeta z raznimi dozidavami dobila današnji 
videz.                                                                                                                            Valči 

 
Odmevi in vtisi iz praznovanja 
ZLATE MAŠE »očeta« naše župnije 
se še zbirajo. V župnišču bomo 
veseli vsakršnega gradiva, ki nam 
bo pomagalo ohraniti tudi 
dokumentiran spomin na 
zlatomašnikovo življenje, delo in 
praznovanje zlate maše 

• G. Marko Bitenc je pripravil 
foto-knjigo (album), kjer je na 
desetine fotografij iz nedeljske 

slovesnosti. Foto knjiga se za 35 € lahko naroči v župnišču. 

• Pogovor z zlatomašnikom, ki ga je kot intervju vodila ga. Joži Vovk in se je v 
nedeljo vrtel v spodnjih prostorih, bo kmalu mogoče najti tudi na naši spletni in 
youtube strani. Ustvarjalci dokumentarca, ki smo ga gledali med gostijo pod 
šotorom, pa bodo dodali še nekaj gradiva in predstavitev pripravili za jesenki čas, 
ko bomo imeli spominski večer z zlatomašnikom. Potem bo objavljen tudi na naših 
straneh. 

• Pripravlja se tudi članek za tednik Družina. 


