
Predšolski verouk 
Predšolska srečanje smo poimenovali biblične urice. 
Morda se komu zdi, da predšolski otroci takšnih 
srečanj še ne potrebujejo. Morda res ne, pa vendar 
smo kristjani povabljeni, da poglabljamo in živimo 
svojo vero in tako vzgajamo tudi naše otroke vse od 
rojstva dalje. Zagotovo smo zato starši prvi kateheti 
v naših družinah, pomoč pri vzgoji pa je tudi 
dobrodošla, mar ne? 
S tem namenom se enkrat mesečno srečujemo tudi z 
otroki na bibličnih uricah, da bi morda še na 
drugačen, bolj otroško igriv način spoznali našo vero, 
verske resnice, liturgijo, cerkvene praznike… Seveda 
je vse prilagojeno otrokom, zato se na srečanjih 
prepletajo tako pripovedovanje zgodb (tudi s 
pomočjo slik) in molitev kot tudi igra, likovno 
ustvarjanje, petje, ples… 
Biblične urice so namenjene vsem predšolskih 
otrokom. Otroci od 3. do 6. leta starosti se jih lahko 
udeležijo sami, za otroke mlajše od treh let pa je 
priporočljivo, da se jih udeležijo skupaj s starši -  tako 
se otroci počutijo bolj varno. 
Če ste pripravljeni eno uro na mesec nameniti 
prijetno-poučnemu druženju otrok, vas prav lepo 
vabimo, da se nam pridružite. Srečanja bodo v 
župnišču vsako tretjo sredo v mesecu ob 17.30 v 
zgornji učilnici. Prisrčno vabljeni! 
Informacije: Sabina Jamnik, Lidija Brkovič in 
Barbara Jamnik. 
 
Martinovi animatorji 
V skupino Martinovih animatorjev vabimo vse, ki 
želite delati z otroki in mladimi. V skupino se lahko 
vključite vsi, ki ste končali 6. razred osnovne šole. 
Starost navzgor ni omejena. Srečujemo se pred 
otroškimi mašami med tednom in v soboto zvečer. 
Pogovarjamo se o animatorstvu, o temi za življenje. 
Animatorji izpolnjujemo standard MAD: 
Maše - reden obisk nedeljskih svetih maš, 
Akumulator - udeležba vsaj enih duhovnih vaj letno, 
Dejavnost  - projekti mladinske pastorale v župniji.  
Informacije: Vlasta in Mirko Merzel. 

Mavrično katehetske igre - kviz 
Mavrica je slovenska katoliška revija za otroke, 
starše, katehete in vzgojitelje. Otrokom na zanimiv 
način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti; 
predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s 
starši; šolarjem širi obzorja, budi radovednost; 
starejše povezuje z Mavrično-katehetskimi igrami in 
spodbuja ustvarjalnost. Otroke vabim, da se nam 
pridružite pri prebiranju revije Mavrica in s tem 
pridobite znanje za veliki mavrični kviz. Bodite 
pogumni in se prijavite. Revijo Mavrica bomo 
prebirali tudi v župnišču na Igu. Za termin srečanj se 
bomo dogovorili septembra, po prijavah. 
Informacije: Katja Krnc. Mavrico lahko naročite tudi 
na dom. Celoletna naročnina je 39,90€. 
 
Ministranti 
Ministrantska služba je v župniji zelo pomembna, 
kajti za potek mašnega slavja, posebno slovesnega, je 
prisotnost ministrantov nujno potrebna. Ministrant je 
strežnik. Ministrant s svojim streženjem pripomore, 
da bogoslužje postane lepo. Tako ministrant služi 
duhovniku in s tem tudi Bogu. Kdor želi, da bi postal 
ministrant, se lahko pridruži skupini ministrantov, 
kjer se bo naučil vse, kar potrebuje za dobro 
opravljanje ministrantske službe v župniji. Srečanja 
ob sobotah ob 9. uri. Informacije: Simon Virant, 
kaplan. 
 
Mladinska skupina 

Z letošnjim šolskim letom bomo ponovno pričeli z 
mladinsko skupino. Za termin srečanj se bomo 
dogovorili po prvem srečanju, ki bo skupaj s sveto 
mašo 14.9.2018 ob 19.00 uri. Informacije: Simon 
Virant, kaplan. 
 
Mladinski pevski zbor 
Mlade pevce in pevke, ki bi si želeli sodelovati pri 
mladinskemu pevskem zboru, vabimo, da se nam ob 
začetku šolskega leta pridružite. S pevskimi vajami 
smo začeli in so vsak ponedeljek ob 18. uri v 
župnišču. Vadili bomo predvidoma eno uro tedensko 

z namenom, da pripravimo program, s katerim bomo 
enkrat mesečno sodelovali pri sveti maši. Vabljeni 
vsi, ki želite svoj prosti čas zapolniti z razvijanjem 
pevskega talenta ob druženju s prijatelji. Informacije: 
Brigita Gregorčič Lenarčič. 
 
Otroške maše 
Otroške maše bodo potekale dvakrat mesečno. 
Njihov termin bo objavljen v Naši župniji in na 
spletni strani župnije. Zasnovane bodo na prebranem 
evangeliju in njegovi razlagi, prilagojeni za otroke. 
Informacije: Vlasta in Mirko Merzel. 
 
Otroški zbor - Martinov zborček 
Martinov zborček je namenjen otrokom, ki želijo s 
petjem obogatiti nedeljske svete maše. Vanj se lahko 
vključijo otroci od 6. leta starosti. Vaje so vsako nedeljo 
ob 9. uri v župnišču. Ob 10. uri gremo skupaj k sveti 
maši. Informacije: Mirko Merzel. 
 
Pritrkovalci 

Ižanski pritrkovalci vabijo v svoje vrste nove člane, 
ki bodo pomagali z ubranim pritrkovanjem 
polepšati župnijske praznike. Informacije: Roman 
Smole. 
 
Skavti  
Skavti spoznavamo naravo, se učimo uporabnih 
veščin in želimo postati dobri kristjani in pošteni 
državljani. Če ste stari od 8-10 let se lahko vključite 
v krdelo volčičev in volkuljic, če ste stari od 11-16 
let se lahko priključite v četo izvidnikov in vodnic. 
Klan vabi med popotnike in popotnice mlade od 16 
do 20 leta. Srečanja vsake veje bodo praviloma 
vsakih 14 dni ob petkih ali sobotah na Škofljici ali 
Igu. Več informacij boste dobili na uvodnem 
srečanju. Naš pozdrav: Bodi pripravljen! 
Informacije: Volčiči in Volkuljice: Maruša Mazej; 
Izvidniki in Vodnice: Jaka Šauer; Popotniki in 
Popotnice: Ana Merzel. 
 



Slomškovo bralno priznanje 
Vse ljubitelje knjig, od najmanjših do starejših, vabimo, 
k sodelovanju pri Slomškovem bralnem 
priznanju. Pripravili bomo seznam knjig, ki bodo 
razdeljene v štiri skupine, po starosti bralcev. Seznam 
bo na spletni strani SKU in v župnišču na Igu. Vsak 
bralec pa lahko doda tudi knjigo po svojih željah in sledi 
Slomškovi spodbudi: »Le kaj pametnega si izvolite v 
branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno 
srce in pamet kalili.« Branje bo priložnost za skupno 
srečanje, pogovor o knjigah in temah, povezanih z njimi. 
Za termin srečanj se bomo dogovorili septembra, po 
prijavah. Informacije: Katja Krnc. 
 

Nalepke (slikice) za udeležbo pri nedeljskih in 

prazničnih svetih mašah 

Vsako nedeljo in ob pomembnejših praznikih poteka 
razdeljevanje nalepk. Otroci jih nalepijo v za to 
predviden liturgični zvezek, ki ga bodo prejeli pri 
verouku. Ob zaključku šolskega leta bodo nagrajeni vsi 
otroci, ki bodo v zvezku zbrali 40 ali več nalepk. V 
primeru, da se otrok maše ni udeležil v domači župniji, 
lahko starši s podpisom na mestu nalepke potrdite 
otrokov obisk svete maše. Za predšolske otroke lahko 
dobite zvezke za zbiranje nalepk v župnišču. 
Informacije: Vlasta Merzel. 
 
VPIS IN PRIJAVE 
Otroke lahko prijavite v župnišču osebno ali po telefonu. 
Prijavo lahko oddate tudi preko elektronske pošte na 
naslov zupnija.ig@rkc.si. Vse dodatne informacije glede 
dejavnosti lahko dobite v župnišču ali pri kontaktnih 
osebah. Kontaktne informacije dobite v župnišču. Knjige 
in zvezke lahko dobite v župnišču. 
Vpis v 1. in 2. razred prvo uro verouka skupaj s starši in 
prijavnico, ki jo dobite v cerkvi ali na spletni strani 
župnije Ig. 
 

 

 

Spremenjeni urnik verouka v letu 2018/19 

IG 

 PONEDELJEK TOREK 

15h 4. r., 3.A r. 7., 8., 9. r. fantje 

16h 1. r., 2. r., 3.B r. 7., 8., 9. r. dekleta 

17h 6. r. 5. r. 

ŽUPNIJA GOLO 

 TOREK ČETRTEK PETEK 

15h 1. r. 6. in 7. r. 2. in 3. r 

16h 4. r. 8. in 9. r. 5.r 

PIJAVA GORICA 

 PONEDELJEK ČETRTEK 

15h 5. r. , 6. r. 4. r. 

16h 7. r. 3. r. 

17h 8. r., 9. r. 1. r., 2. r 

 
Blagoslov torb in sveta maša ob začetku 
katehetskega leta bo v nedeljo, 9.9., ob 9.30 na 
Golem in ob 10h na Igu. 
 
PRISPEVEK za verouk je 30€ na družino. 
Namenjen je za ogrevanje, elektriko in honorar 
katehistinjam. 
 
Liturgični zvezek je za osnovnošolske otroke 
obvezen. Prosimo, da prispevek oddate čimprej. 
V šoli je potrebno urediti glede prevzema otrok za 
1., 2., razred. 
 
Vrednost knjig in zvezkov: 

razred knjiga zvezek liturgični 
1., 2., 3. / 10,00€ 3,00€ 

4., 5., 6., 7., 8,50€ 5,00€ 3,00€ 
8., 9. 8,00€ A4 sami 3,00€ 

 
 

ZGIBANKA DEJAVNOSTI V 
KATEHETSKEM LETU 

2018/19 
V ŽUPNIJAH GOLO IN IG 

 

»Dobro poučeni in lepo vzgojeni otroci so 
nade polno cvetje boljših časov.« 

(Anton Martin Slomšek) 
 

Z veroukom pričnemo v tednu po 9.9.2018. 

 
 
 
Pomembni datumi: 
-srečanje za starše prvoobhajancev skupaj z otroki 
v nedeljo, 7. 10.2018, po maši ob 10h na Igu in 
nedelja 14.10., po maši ob 9.30 na Golem. 
-prvo obhajilo - 19.5.2019, ob 10h na Igu 
  - 26.5.2019, ob 9.30 na Golem 
-zaključek veroučnega leta v nedeljo, 9.6.2019. 


