
 

 

 

  

   

  

 

 

 

 
Čas med velikim in malim šmarnom je čas romanj. Vtisi velikega petdnevnega romanja k biserom 
južne Italije ter obisk Dubrovnika in Međugorja so gotovo še živi. Prav na zapovedani praznik 
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi smo imeli mašo v Lancianu, kjer se je zgodil eden prvih evharističnih 
čudežev (spremenitev hostije v srčno mišico). Glavni cilj jej bil pri patru Piju v San Giovanni Rotondo, 
kjer smo bili prevzeti nad milostmi, ki jih je Bog delal po tem menihu. Tukaj se še danes zbira 
milijone romarjev, tudi po zaslugi mogočnih mozaikov našega p. Marka Rupnika. Pot smo 
nadaljevali v slikovito pokrajino Trulli, ki slovi po istoimenskih nenavadnih stožčastih 
bivališčih v mestecu Alberobello. V Bariju, glavnem mestu Apulije smo imeli mašo prav na grobu 
sv. Miklavža. Zvečer smo se skupaj z avtobusom vkrcali na trajekt, ki nas je do jutra pripeljal v 

Dubrovnik (za nekatere 
je bilo kar razburljivo 
doživetje nočne 
ladijske vožnje, ki je 
bila sicer namenjena 
počitku). Od tam smo 
po ogledu mesta odšli 
v Međugorje, kjer je 
vedno lepo v Marijini 
bližini. Najprej smo bili 
v nedeljo pri maši 
narodov, doživeto pa 
je bilo tudi zadnje 
bogoslužje na koncu 
romanja v kapeli. 
Redovnica, ki skrbi za 
red v svetišču, je bila 

vsa prevzeta nad našim petjem in lepim sodelovanjem pri maši. Bogu hvala in Marijini priprošnji, da 
smo se srečno vrnili domov, obogateni za vsakdanja romanja na naših življenjskih poteh.           
Sprejemamo predloge za naslednja romanja, naj si bo to še letos kakšno enodnevni ali 
popoldanski izlet  ali predlog za naslednje leto. Resnici na ljubo, z obojimi imamo lepe izkušnje. 
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Katehetsko leto se začne na praznik Marijinega rojstva, v 

četrtek, 8. septembra. Takrat bodo lahko dobili spričevala 

tisti, ki so jih lani oddali in jih še niso prevzeli. Vsi 

udeleženci kateheze dobijo ta dan liturgični zvezek.  

Začetek veroučnih skupin po urniku bo v torek, 13. 

septembra.  

KDP I in 1. razred imajo prvo 

srečanje v torek, 13. 9. ob 

16.15 skupaj s starši, da se 

dogovorijo o poteku kateheze 

in sodelovanju. Prvo srečanje 

bo krajše. 
 

Starši 2. razreda, bodočih prvoobhajancev, imajo uvodno srečanje v sredo, 21. septembra ob 

17.30. 
 

Za starše otrok 3., 4., 5., 6. in 7. razreda bo srečanje v sredo, 14. septembra ob 17.30. 

Starši birmancev, 8. in 9. razred, imajo srečanje v četrtek, 15. septembra ob 19.15. 

Katehetska nedelja z blagoslovom otrok in katehetskih potrebščin ter predstavitvijo 

katehetskega leta bo v nedeljo, 18. septembra ob 10.00. 

Vpis otrok h katehezi: 
Udeleženci Kateheze 

Dobrega Pastirja naj se do 

konca avgusta prijavijo 

katehistinji ReNati na tel. ali  

SMS       031 627 854 ali 

renata.strmole@rkc.si 

Otroke pa nato vpišejo v 

župnišču, kot vsi ostali, med 

13. in 15. septembrom med 

14.30 in 18.30 uro 

 

mailto:renata.strmole@rkc.si


Skavtsko leto se začne oktobra. Letos bo skupina izvidnikov in 

vodnic (11. do 15 let), ki tvorijo skavtsko vejo čete, predvidoma 

začela delovati tudi v naši župniji. Če je interes za to ali katero od 

drugih vej (starostnih skupin), se obrnite na vodstvo stega Grosuplje 1. 

Stična mladih bo v soboto, 17. septembra od 10. ure naprej. 7. in 8. 

razred, bodoči birmanci se festivala udeležijo v družbi birmanskih 

animatorjev. 

Duhovno - programski vikend za mlade iz naše župnije  bo v enem 

od domov za duhovne vaje od 23. do 25. septembra. 



O ostalih dogodkih in srečanjih po službah in skupinah več naslednjič. Poleg skavtov, ki 

bodo popestritev in nov izziv med nami, bi vsekakor lahko vzniknila vsaj še ena zakonska 

skupina. Med poročenimi v zadnjih 10. letih bi se gotovo našla skupina zakoncev, ki bi na 

mesečnih srečanjih obnavljali in utrjevali poročne zaveze. Za lastno srečo in dobro otrok, 

pa tudi za zdravo družbo. Krstna nedelja je predvidena za 2. oktober.  

PO 22. 8. Devica Marija Kraljica 19.00 Robert Černelč ZAČETEK ORATORIJA 
Otroci in animatorji 
bodo veseli tudi 
kakšnega priboljška pri 
malici ali kakršne koli 
druge podpore. 
 
* Bodi prijazen! Sreča 

bo potrkala na tvoja 

vrata  

 

* Zelo težko je ujeti 

srečo z roko. S srcem pa 

lahko … 

 

* Misliš le nase? Sreča 
čaka na poti, ki vodi k 
drugim … 

TO 23. 8. Roza 

dan spomina žrtev vseh 
totalitarnih režimov 

10.00 

19.00 
sv. maša za ORATORIJ 
Zinka Sinjur, 7. dan 
Antonija Grubiša 

SR 24. 8. Jernej 19.00 Marija in Todor 

ČE 25. 8. Ludvuk IX. 19.00 Slavka Strmole 

PE 26. 8. Ivana Bichier 19.00 Ludvik Podržaj 

SO 27. 8. Monika 19.00 Marica in Anton Kastelic ter 
Zvone in Leona Hribar 

NE 28. 8. 22. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 
Alojzij Brčan 
živi in pokojni farani 
 PO 29. 8. Mučeništvo Janeza Kr.  

TO 30. 8. Feliks 19.00 v zahvalo 
SR 31. 8. Nikodem 19.00 za zdravje 
ČE 1. 9. Tilen 19.00 Viktor Hrovat 
PE 2. 9. Marjeta, 1. petek 19.00 Tone Mulh 
SO 3. 9. Gregor Veliki 13.00 poročna: Ferlin - Oven 
NE 

 
4. 9. 23. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 
Marija Čož 
pok. Ceglarjevi  

PO 5. 9. Mati Terezija  živi in pokojni farani 

TO 6. 9. Zaharija 19.00 Antonija Grubiša 
SR 7. 9. Regina 19.00 za srečo pri delu 
ČE 8. 9. Rojstvo D. Marije 

mali šmaren 
19.00 Gal Zupančič Začetek katehetskega leta s sv. 

mašo ob 19. uri. 
PE 9. 9. Peter Klaver 19.00 Ludvik Podržaj Dve uganki: 

* Zanj pa res velja / 

napotek ta: / bolje ga je 

dati, / kot pa le 

pričakovati.  
(hemsan) 
* Se na obrazu smuka, / 

iz oči pokuka, / tudi 

brez žganja / z lica 

sence odganja.  
(ajlov arbod) 

 

SO 10. 9. Nikolaj Tolentinski 19.00 Zinka Sinjur, 30. dan 
NE 

 
11. 9. 24. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 
Tilka in Anton Kralj 
živi in pokojni farani 

PO 12. 9. Marijino ime   

TO 13. 9. Janez Zlatousti 19.00 Majda Pečjak 

SR 14. 9. Povišanje sv. Križa 19.00 Peter Kamenšek 
ČE 15. 9. Žalostna Mati Božja 19.00 Marija in Todor 
PE 16. 9. Kornelij in Ciprijan 19.00 Rezka Dremelj 
SO 17. 9. Robert Bellarmino 19.00 Jožefa in Avguštin Kastelic 

NE 
 

18. . 25. nedelja  

med letom 
8.00 

10.00 

pok. Kekovi 
v zahvalo za 60 let zakona 

Čiščenje cerkve:  20. in 27. 8.: Livarska, Viktorja Koleša in Trubarjeva ulica 
                                3. in 10. 9.: Ulica 6. junija 
                              17. in 24. 9.: Jurčičeva ulica 



 

Sodoben način življenja nas očitno sili v vse večji 

INDIVIDUALIZEM. Komunikacijske naprave, kot so »pametni 

telefoni«, nas povezujejo z dogajanjem po celem svetu, med 

bližnjimi pa nas očitno oddaljujejo. Večkrat sem že doživel in 

od drugih slišal, kako se vse manj pozdravljamo med seboj. Če 

na ulici ali v trgovini sredi Ivančne vseh ne pozdravljamo, se še 

razume. Tudi sicer se v množici koga hitro spregleda. Sam 

komaj koga poznam, ko grem po Ivančni in očitno tudi redko 

kdo pozna mene, saj živimo v kraju, ki ima vse značilnosti 

velikega mesta. Da pa sprehajalci ob cerkvi ali tisti, ki tukaj 

posedijo na klopcah, pa tudi nekateri otroci iz naših družin, ki prihajajo k verouku, 

raje pogledajo stran, kot bi pozdravili, pa je znamenje neke krize.  

Pozdravljanje 

Ko se proti večeru ohladi ozračje, se ne  vaški poti 

pojavijo sprehajalci, predvsem mnogo otrok. Večina jih 

hiti mimo ne da bi pozdravili; nekateri celo namenoma 

gledajo v tla ali proč. Potem pa prihiti mimo dekletce 

na rolki. Za iskriv trenutek zavira - toliko, da ujamem 

njen nasmeh in kimanje, pa je že ne vidim več. Potem 

pride za njo starejši brat, ki prav možato glasno in razločno vošči dober dan. Čez nekaj 

dni ju vidim ravno, ko gresta mimo znamenja na križišču. Oba hkrati dvigneta desnici 

in se pokrižata v pozdrav Bogu. Kdor spoštuje Boga, spoštuje tudi ljudi.  

Valči 


