TEDEN DUHOVNOSTI IN KULTURE

»ZA VAS ŽIVIM«
Spomin na življenje in delo župnika
Ivana Krajnca
črensovci
od 8. do 15. septembra 2019

TEDEN DUHOVNOSTI IN KULTURE 2019

»ZA VAS ŽIVIM«
V letu, ko obhajamo 100. obletnico združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom, posvečamo Teden
duhovnosti in kulture našemu pokojnemu župniku Ivanu
Krajncu. Človeku, ki je v srcu nosil dušo prekmurskega
človeka in nam je bil čudoviti zgled v svojem duhovniškem
poslanstvu med nami, pa tudi v tem, kako imeti rad svoj
kraj, svoj jezik, ljudi, svojo kulturo in našo domovino.
V skoraj 25-letnem plodnem delovanju v naši župniji
in občini, si je za svoj program življenja zadal, da med
nami udejanja vrednote, ki so mu bile vse življenje lastne.
Prizadeval si je graditi mostove edinosti, spoštovanja,
hvaležnosti, prijateljstva, solidarnosti ter nas spodbujal
k občestvenemu razmišljanju, medsebojnemu zaupanju
in povezovanju. To povezovanje na verskem, kulturnem
in tudi družbenem področju je presegalo meje župnije
Črenšovci in občine Črenšovci. S svojimi številnimi projekti
na duhovnem in materialnem področju, kot človek z veliko
širino duha, je naši pokrajini in v naših srcih zapustil
neizbrisen pečat, katerega del bodo tudi generacije, ki
prihajajo za nami. Z gotovostjo lahko povemo, da so bili
Črenšovci in vsi mi, ki smo živeli ob njem in z njim, njegovo
življenjsko delo.
Preko njega se je glas o župniji in občini Črenšovci širil čez
meje Slovenije in Evrope, celo v daljno Ameriko, Kanado in
Avstralijo. Svoje številne sposobnosti in talente je uporabil
v dobro vseh nas faranov in občanov in nikoli mu ni bilo
žal časa, ne poti, ne besed in dejanj, ki jih je storil za naš
skupni lepši jutri. S svojo srčnostjo, vedrino in nasmehom
na obrazu, toplo in modro besedo, pa tudi s kitaro v roki
je pritegnil otroke, mlade, starejše, ljudi s posebnimi
potrebami in tudi ljudi z roba družbe. Bil je človek, ki si ga
imel preprosto rad!
Za letošnji Teden duhovnosti in kulture, ki bo potekal od 8.
do 15. septembra 2019, smo izbrali pomenljiv naslov »Za
vas živim«. To so besede, ki jih je večkrat izrekel naš župnik
Ivan in pravzaprav povzemajo njegovo življenje.
Ko se bomo sprehodili po posameznih dneh, ki govorijo o
njegovem velikem opravljenem poslanstvu med nami, smo
povabljeni, da mu na glas in tudi v svojem srcu izrečemo
svojo hvaležnost za to, da je svoje življenje posvetil nam.
mag. Romana Lebar,
predsednica programskega odbora Tedna duhovnosti in kulture 2019

NEDELJA, 8. SEPTEMBER 2019

IVAN KRAJNC
NAŠ VZGOJITELJ IN UČITELJ
730

sveta maša z nagovorom
Zoran Car,
župnijski upravitelj
Starejši mešani cerkveni
pevski zbor Črensovci

župnijska
cerkev v
Črensovcih

900

sveta maša z nagovorom
Zoran Car,
župnijski upravitelj

Slomškova
cerkev na
Gornji
Bistrici

Cerkveni mešani pevski
zbor Gornja Bistrica

1000

Akademija ob začetku
novega šolskega in
veroučnega leta
ter sveta maša
Zoran Car,
župnijski upravitelj

župnijska
cerkev v
Črensovcih

Otroški in mladinski pevski
zbori iz župnije Črensovci
moderatorji:
mag. Marija Horvat,
ravnateljica OŠ Črensovci,
mag. Terezija Zamuda,
ravnateljica OŠ Bistrica

PONEDELJEK, 9. SEPTEMBER 2019

IVAN KRAJNC
GLASNIK VESELJA IN UPANJA
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom

vaško
gasilski
dom na
Srednji
Bistrici

Danijel Lasbaher,
diakon v Črensovcih
v letih 2002 - 2003,
sedaj župnik župnije
Maribor - Tezno
Otroški pevski zbor Angeli
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
Valentina Zadravec in
Danijela Huber Tkalec

»Ako izgubimo veliko materialno bogastvo, utrpimo
veliko škodo. Ako izgubimo zdravje, utrpimo še večjo
škodo in ako izgubimo vero pa izgubimo vse.«
— Ivan Krajnc —

TOREK, 10. SEPTEMBER 2019

IVAN KRAJNC
V SLUŽENJU ZA FARANE
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom
Branko Jurejevčič,
kaplan župnije Metlika
vaško
gasilski
dom
v Žižkih

Ljudske pevke iz Žižkov
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
Marija Hozjan in
Mirjana Graj Slana

SREDA, 11. SEPTEMBER 2019

IVAN KRAJNC
GRADITELJ
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom
Mitja Štefan Franc,
vodja salezijanskega
mladinskega centra v Celju,
rojak iz Gornje Bistrice
Slomškova
cerkev na
Gornji
Bistrici

Cerkveni mešani pevski
zbor Gornja Bistrica
1900 vaško družabno srečanje
moderatorja:
Helena Graj in
Tomislav Gruškovnjak
»Živel sem za vas, delal za vas,
molil za vas in trpel za vas.«
— Ivan Krajnc —

ČETRTEK, 12. SEPTEMBER 2019

IVAN KRAJNC
NAŠA VEZ Z IZSELJENCI
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom

vaško
gasilski
dom na
Dolnji
Bistrici

mag. Simon Štihec,
diakon v Črensovcih
v letih 2003 - 2004,
sedaj župnik
župnije Dobrovnik
Njegov glas Bistrica
1900 vaško družabno srečanje
moderatorja:
mag. Romana Lebar in
Simona Kustec Šandor

PETEK, 13. SEPTEMBER 2019

IVAN KRAJNC
NAJRAJE SEM Z MLADIMI
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom
Boris Tibaut,
župnik župnije
Velika Polana,
rojak iz Žižkov

kapela v
Trnju

Starejši mešani cerkveni
pevski zbor Črensovci
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
Metka Sobočan Sarjaš in
Eva Sarjaš

V hvaležnosti Bogu za Božjo poklicanost,
za neizmerni dar duhovništva in vseh milosti,
je župnik Ivan s celotno župnijo
25. junija 2016 praznoval srebrno mašo.

SOBOTA, 14. SEPTEMBER 2019

IVAN KRAJNC
NAŠ KULTURNIK
IN ČASTNI OBČAN
1730 duhovno kulturni program
1800 sveta maša z nagovorom
Aljaž Baša,
diakon v Črensovcih
v letih 2017 - 2018,
sedaj kaplan v župniji
Murska Sobota
župnijska
cerkev v
Črensovcih

Cerkveni mešani pevski
zbor dr. Franceta Cigana
Črensovci
1900 vaško družabno srečanje
moderatorki:
Marjetka Tikvič in
Gabrijela Novak

»Vendarle si ob večerih vzemimo čas za skupno
srečanje, za molitev in sv. mašo, kajti ti večeri bodo
prinesli obilje blagoslovov za vsako družino.«
— Ivan Krajnc; iz lanskoletnega vabila za TDK —
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Zavod svete družine Črensovci
www.zupnija-crensovci.si
Programski odbor TDK 2019
Zoran Car, direktor zavoda
Foto Gyurica
Miha Horvat

NEDELJA, 15. SEPTEMBER 2019

IVAN KRAJNC:
»ZA VAS ŽIVIM«
PROŠČENJE V ČAST
POVIŠANJU SV. KRIŽA
730

proščenjska sveta maša
prof. dr. Slavko Krajnc,
župnik župnije Prihova,
rodni brat pokojnega
župnika Ivana
Starejši mešani cerkveni
pevski zbor Črensovci

1000

župnijska
cerkev v
Črensovcih

slovesna proščenjska
sveta maša z nagovorom
prof. dr. Slavko Krajnc,
župnik župnije Prihova,
rodni brat pokojnega
župnika Ivana
Cerkveni mešani pevski
zbor dr. Franceta Cigana
Črensovci in otroški ter
mladinski pevski zbori iz
župnije Črensovci

po
proščenjsko druženje
maši
moderator: Zoran Car,
župnijski upravitelj

»Želim si samo eno: nebesa.
Priti v nebesa, to je moje edino hrepenenje.«
— Ivan Kranjc —

rojen 22. 09. 1964 v župniji
Sveti Bolfenk v Slovenskih goricah
22. 06. 1990 posvečen v diakona
29. 06. 1991 posvečen v duhovnika
1991 - 1992 kaplan v Slovenj Gradcu
1992 - 2002 kaplan v Črensovcih
2002 - 2008 župnik v Črensovcih
2008 - 2010 stolnik župnik v Murski Soboti
2010 - 2018 ponovno župnik v Črensovcih
umrl 19. 11. 2018 v Črensovcih
pokopan 21. 11. 2018 v Črensovcih

SPORED DOGODKOV - TDK 2019
DATUM

DOGODEK

DUHOVNI
VODJA

nedelja,
8. september

IVAN KRAJNC
NAŠ VZGOJITELJ
IN UČITELJ

Zoran Car,
župnijski
upravitelj

ponedeljek,
9. september

IVAN KRAJNC
GLASNIK
VESELJA IN
UPANJA

Danijel
Lasbaher,
župnik župnije
Maribor - Tezno

torek,
10. september

IVAN KRAJNC
V SLUŽENJU
ZA FARANE

Branko
Jurejevčič,
kaplan v župniji
Metlika

sreda,
11. september

IVAN KRAJNC
GRADITELJ

Mitja Štefan
Franc, vodja
salezijanskega
mladinskega
centra v Celju

četrtek,
12. september

IVAN KRAJNC
NAŠA VEZ Z
IZSELJENCI

mag. Simon
Štihec, župnik
župnije
Dobrovnik

petek,
13. september

IVAN KRAJNC
NAJRAJE SEM Z
MLADIMI

Boris Tibaut,
župnik župnije
Velika Polana

IVAN KRAJNC
sobota,
NAŠ KULTURNIK
14. september
IN ČASTNI
OBČAN

Aljaž Baša,
kaplan v župniji
Murska Sobota

IVAN KRAJNC:
»ZA VAS ŽIVIM«
farno proščenje

prof. dr. Slavko
Krajnc, rodni
brat pokojnega
župnika Ivana

nedelja,
15. september

