
Glasilo IG_celota.indd   1 23.3.2012   14:57:08

Izdaja ŽUPNIJSKI URAD 
IG, tel.: 01 420 25 50.
Odgovorna oseba: 
Jože Pozderec, župnik.
www.salve.si/ig

š
t

e
v

il
k

a 

6
OKTOBER 2016 
LETO XXVI

Molitev lepa za vsak dan,  
le Moli rad jo, o kristjan …

Cerkveno leto je podobno cvetličnemu vrtu z mnogimi cvetovi... Okraše-
no je z močnimi liturgičnimi obdobji,  kot so: advent, božič, post, velika noč, 
tu so še razni Gospodovi in Marijini prazniki ter godovi svetnikov. Dva mese-
ca v letu pa sta posebej posvečena naši nebeški Materi Mariji in sicer mesec 
maj, s šmarnično pobožnostjo in mesec oktober, z molitvijo rožnega venca. 

Sredi 16. stoletja je krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost s 
strani turških osvajalcev. Papež Pij V. je kristjane prosil, naj z molitvijo rožne-
ga venca prosijo za pomoč Božjo Mater Marijo. In Marija je pomagala. 7. ok-
tobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo tur-
ško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu. 

K molitvi rožnega venca nas vabi tudi sedanji papež Frančišek, posebej pa 
Marija sama kjerkoli se je prikazala - v Lurdu, Fatimi, Medjugorju - je spodbu-
jala k molitvi rožnega venca.

Po Slovenji še vedno roma kip fatimske Marije. Obiskal je tudi našo župni-
jo. Ta obisk naj bi poživil našo ljubezen do Marije in molitev rožnega venca. 
Marijina priporočila trem  fatimskim otrokom pred stotimi leti veljajo tudi za 
nas.

Pri vsakem prikazanju je tudi povedala namen molitve: »Molite vsak dan 
rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec vojne ter spreobrnjenje gre-
šnikov«. Priporočila je tudi, da pri vsaki desetki zmolijo za zveličanje vseh 
ljudi z naslednjo molitvijo: »O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas 
peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so naj-
bolj potrebne tvojega usmiljenja.«! Pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra 1917, 
je Božja Mati  povedala, da je ona Gospa rožnega venca, z naročilom: »Še 
naprej vsak dan molite rožni venec.« To naročilo velja danes tudi za vse nas.
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Tudi lepa cerkvena pesem nas spodbuja: Kraljica venca rožnega, naj celi 
svet ti hvalo da!

Je človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad… Marija ga ljubila bo, 
sprosila sveto mu nebo.

Ivan Turk

sveti Martin, naŠ zavetnik
Družba v četrtem stoletju je bila zelo živahna. Krščanstvo se je naglo ši-

rilo, osvojilo je srca mnogih ljudi. Začele so se pojavljati razlike med njimi, 
saj se je pojavilo več različnih razlag o troedinem Bogu .Vneli so se arijanski 
prepiri ,ki so imeli precejšen vpliv na takratno življenje.

Martin je vseskozi živel z mislijo, da se je Bog učlovečil ,postal ubog zaradi 
ljudi. In on je v ubogih videl Boga. Vojaško službo je pustil takoj, ko se mu je 
ponudila prva priložnost za to.

Odšel je v Poitiers (izg. Poatjé), kjer je dan za dnem prebiral Sveto pismo 
in se poglabljal ter iskal novih spoznanj in razodevanja resnice. Škof mu je 
podelil prvo javno službo v cerkvi kot redovniku. Od tod se je Martin odpra-
vil v rodno Panonijo,da bi prepričal starše v krščansko vero. Mamo je prepri-
čal in se je dala krstiti, očeta pa ne. V tem času je bil prepir med arijanci in 
ostalimi kristjani že kar precejšen. Zato se Martin sploh ni mogel vrniti nazaj 
v svoj samostan v Poitiersu,saj so arijanci pregnali škofa hilarija iz njegove 
škofije,Martina pa so celo pretepli,mu grozili in ga s tem prisilili v beg. nekaj 
časa je živel z menihi v bližini Milana v celicah po zgledu vzhodnih puščav-
nikov. Od tu se je preselil na otoček Isola d‘ albengo blizu Genove, kjer se 
je poglabljal v božjo besedo. Misijonsko delo mu je bilo v takih okoliščinah 
onemogočeno. Po petih letih nemirov in umaknjenosti na otok, so se spori 
uredili in škof hilarij se je lahko vrnil nazaj v Poitiers na svoj škofovski sedež, 
Martin pa tudi, saj je bilo treba škofu pomagati. Martin je imel rad samoto in 
si je zunaj mesta postavil meniško celico. Pridružilo se mu je veliko učencev, 
tako da je kmalu nastal samostan z imenom Liguge. Poleg tega samostana 
je leta 375 blizu Toursa nastal še samostan Marmoutier. Ta dva samostana sta 
postala središče galsko-frankovskega meniškega gibanja. Martin je bil zelo 
močan zgled svojim vernikom. S svojo ljubeznijo do bližnjega je spreminjal 
svet okoli sebe, ljudje so mu sledili, glas o njem je v 10 letih obšel vso Galijo.

Leta 371 je bilo treba v Toursu izvoliti novega škofa. Velika večina prebi-
valstva in tudi velika večina duhovnikov je za škofa izbrala Martina. nekateri 
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duhovniki in škofi pa so mu nasprotovali,in z njihovim delovanjem se je soočal 
celo življenje. ni jim ustrezala Martinova preprostost,uboštvo in skromnost. 
Proti množici oboževalcev so bili nemočni, vendar so mu kasneje kar precej-
krat nagajali pri delu. Ljudstvo pa je Martina zelo cenilo,naravnost oboževalo.

Sonja Dolinšek

SPREOBRNJENJE – 5. DEL 
(Matjaž Puc – po njegovi knjižici z istim naslovom)
Takoj sem nehal jemati mamila. Še vedno nisem imel pojma, kako zli 

duh deluje in kje je edina rešitev. Začel sem se boriti za rešitev. V tem času 
sem moral k vojakom. Dekle, ki je pred mojim odhodom postala moja 
žena, in starši so iskreno upali, da me bodo v vojski spametovali. Spet sem 
se navadil na pijačo. hkrati pa sem se začel poglabljati v razno svetovno 
duhovno literaturo, predvsem v vzhodnjaške filozofije. Pritegnila me je 
budistična, zen filozofija. Simpatična mi je postala tudi hindujska filozofi-
ja. Ostalo pa je le pri filozofskem razglabljanju in uživanju ob vzhodnjaških 
modrostih. Pogoji za doseganje blaženega stanja pa so zelo hudi: najprej 
se je treba odpovedati vsem mamilom, tudi nikotinu in alkoholu, vsem ne-
zmernostim, ne sme se uživati meso. nato pa zahtevajo izredno moral-
no življenje, vsaka nečistost in vsako nasilje sta prepovedana. In moraš se 
ogrniti s haljo in se kot navaden prosjak napotiti po svetu ter meditirati in 
meditirati.

Z meditacijo se uredi vse samo po sebi. Verjel sem. Po vrnitvi iz vojske 
sem se pridružil takšni skupini. name je delovala meditacija, ki sama po 
sebi nikakor ni nekaj slabega, skoraj katastrofalno. nisem stopil iz svojega 
začaranega kroga brezdelja, nisem začel niti študirati, še manj sem mislil 
na zaposlitev. Dobil sem take pijanske popadke kot še nikoli doslej. To ni-
sem bil več jaz, to je bil alkoholik. Zjutraj sem moral izpiti kakšno žganje, da 
sem prišel k sebi. Žena je doštudirala, jaz pa sem iskal občasne zaposlitve.

O Bog, O Bog, doklej bo trajala tvoja potrpežljivost?
In nato pride bolezen. Kar nenadoma, sredi belega dne, na potovanju 

z izleta, ko sem se vračal domov. Strahotne bolečine me popadejo v di-
mljah. Vlak je bil poln. Sram me je bilo rjoveti. nisem mogel niti stati, še 
manj sedeti, obraz sem imel spačen. Zbežal sem na hodnik. Še sam ne 
vem, kako sem prišel domov. Sredi noči so me peljali na dežurno ambu-
lanto, kjer je čakalo veliko ljudi, zdravnika pa še ni bilo. nisem mogel več 
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zdržati in prosil sem brata, da me pelje nazaj domov. Mučil sem se celo 
noč. Gotovo sem klical na pomoč Boga, ki je usmiljen in dober...Toda ko so 
bolečine ponehale, sem verjetno nanj pozabil. Seveda sem moral pozneje 
vseeno k zdravniku. Bil sem poln optimizma, bo že vse v redu, saj me ne 
boli več.

Iz ambulante sem takoj odšel na urološki oddelek na kliniki. Diagnoza: 
tumor. Že naslednji dan so me operirali. Imel sem dosti časa za premislek o 
tem, kakšen cepec sem bil. Skrajni čas je že, da se poboljšam.

Drugi dan po operaciji se mi je zgodilo nekaj neverjetnega. Zvečer sem 
zaspal. nenadoma sem se zbudil iz globokega spanca. na globoki sveži 
rani sem začutil nekaj blažilnega, kakor nežno toploto. Kaj je to? Seveda 
roki imam prekrižani nad rano... Toda ne, rana je na debelo povita, roki 
pa imam nad odejo. Počasi sem odmaknil dlani...Toplota je izginila...Pri-
maknil: spet se je pojavila. Čutil sem jo kot nekakšne žarke, ki celijo rano. 
neverjetno! ali spim? ne, zraven mene smrči moj sotrpin. Je to rezultat 
meditacije?  nenadoma me je prešinilo: to je dar, dar, ki je potreben za ce-
ljenje tvoje rane. nisem se več obotavljal, roke sem počasi premikal sem in 
tja nad rano, da sem zdravilno moč čutil v vsaki prerezani celici. Preplavila 
me je neznana sreča nad milostjo in sem se zahvaljeval Bogu, Svetemu 
Duhu, Kristusu in vsem dobrim božanstvom, ki sem jih poznal. V tistem 
času sem prvikrat videl duhovnika bliže od desetih metrov, ko je prišel na 
obisk k bolnikom.

Čeprav je terapija po operaciji trajala pol leta in ni bila prijetna: pregledi 
in ležanje na onkološkem inštitutu, nato obsevanje, nisem izgubil optimiz-
ma. na smrt nisem kaj prida mislil. nisem mislil na Boga, toda saj mi ni bilo 
treba. Dobre sile so bile nad menoj. (Se nadaljuje).

Pripravila Mira Gantar.

ZAČELA SE JE PRIPRAVA NA SV. BIRMO 
naši bodoči birmanci so se začeli intenzivno pripravljati na zakrament 

sv. birme, ki ga bodo prejeli prihodnje leto. Voditelj priprav je g. Rafo Pinosa 
SDB. Priprava je namenjena staršem, voditeljem birmanskih skupin in bir-
mancem. Prvo predavanje za starše je bilo 23. septembra 2016. udeležilo se 
ga je 33 staršev od 46 birmancev. Tudi birmancev je bilo samo 36. Birmanci 
so se razdelili v pet skupin. animatorji so: ga. anica Florjančič, ga. Mateja Gr-
mek Jere, g. Mirko Merzel, ga. andreja Podržaj Modic, ga. Stanka Štrukelj. 
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Vsak animator ima tudi svojo hčerko ali sina, ki bo prejel/-a zakrament birme. 
hvaležen sem animatorjem, da so sprejeli to težko in odgovorno nalogo.

Prihodnje srečanje za starše bo v sredo 26. oktobra po večerni sv. maši.

ZDRAVJE (1. PREDAVANJE ZA StARšE BIRMANcEV)
najprej pomislimo na zdravje telesa kot ga opisuje medicina. Za to 

zdravje je pomembno počutje, sprejetost, zadovoljstvo na delovnem me-
stu in še več ne neposredno povezanih dejavnikov. Sveto pismo nam naše 
obzorje dojemanja soodvisnosti odpira še veliko bolj široko. Bog želi, da 
smo srečni in zdravi, zato nam je poti za dosego sreče tudi sam razodel. Te-
melj našega zdravja ni samo v genih ter načinu gibanja in prehrane, ampak 
koliko in kakšno skrb namenjamo najodličnejšemu delu našega bitja - oži-
vljajočemu duhu - duši. 

zdravje duŠe
V življenju smo pogosto nesrečni in nezadovoljni samo zato, ker smo za 

dosego sreče in zadovoljstva sprejeli napačne odločitve. Če smo za srečo v 
življenju izbrali bogastvo, potem ne smemo nikogar kriviti, da imamo ne-
vzgojene otroke, da garamo od jutra do večera, da smo pod stalnim stresom. 
Saj smo blagoslovljeni z bogastvom. In to nas mora napolnjevati z zadovolj-
stvom, srečo in mirom. 

Če pa se kljub doseženemu bogastvu počutite, da niste čisto zadovoljni, 
potem je morda pravi čas, da začnete sprejemati prave odločitve. 

Zato da bi imeli bogato, srečno, blagoslovljeno, zadovoljno duhovno (du-
šno) zdravje moramo izbrati poti in odločitve, ki nam jih predlaga Jezus, kot 
najlažjo pot k sreči, ki nas bo resnično osrečila in bo trajna.

1 korak: Ljubiti Boga nad vse. V evangeliju po Luku pravi, da moramo ljubiti 
Boga bolj kot starše, ženo, denar, otroke, in prijatelje. Če ga hočemo lju-
biti, ga moramo častiti, slaviti, moliti.

2 korak: Srečujte se z Bogom dnevno. Enako kot za ljubljene osebe vedno 
najdemo čas in način, da se z njimi srečamo, prav tako moramo najti na-
čin in čas, da se srečujemo z Bogom vsakodnevno. ni dovolj enkrat na 
teden, pri nedeljski maši. ni pomembno koliko časa namenimo molitvi, 
bolj kot to je pomembno, da se z njim srečujemo dnevno, čeprav samo s 
„kratkim SMS-om“.
naslednje korake lahko strnemo v navodilo od proučevanja po izpolnje-

vanju do oznanjevanja Božje besede.
Da bi dosegli resnico, jo moramo brati in razumeti. Marsikdaj nam prav 
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to pomaga pri odkrivanju, kaj v svojem življenju lahko  spremenimo, da bo 
pot do našega zadovoljstva čim krajša. Ko Jezusa sprašujejo katero vodilo je 
ključno, odgovarja: „ Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo 
in z vso močjo. Drugo vodilo pa je temu enako: Ljubi svojega bližnjega tako 
kot samega sebe“(prim. Mr 12, 29-31). 

Vse naslednje korake, pravzaprav vključno s tem, razumemo lahko prav 
v doseganju drugega dela. Deliti svoje bogastvo z drugimi in sprejemati 
druge take kot so in ne takih, kot bi jih mi želeli, da so. Prav na takšen na-
čin nas sprejema tudi Bog, saj nas sprejema čeprav smo grešni, nasprotni 
Bogu. Posnemajmo ga v tem, da revnim delimo del našega bogastva in ne 
zgolj miloščino, in ljudi v naši bližini imejmo radi z dejanji dobrote in ljube-
zni. Prav na ta način bomo najbolj pristno oznanjevali tudi Jezusov evan-
gelij.

Rafo Pinosa SDB

PRAZNOVANJE SV. RUPERtA NA SARSKEM
V nedeljo 18. 9. 2016 je bilo na Sarskem žegnanje v cerkvi sv. Ruperta. 

Tako kot vsako leto je Sarski ključar Ivo Krebs cerkev uredil in jo pripravil 
za žegnanjsko mašo. Sv. mašno daritev je vodil g. župnik Jože Pozderec. 
Pri sveti mašni daritvi so sodelovali tudi prebivalci Sarskega, s tem ko so 
brali berila in prošnje. Prav tako so otroci z vasi sv. mašo popestrili s svojim 
petjem, na pomoč pa jim je priskočila tudi mladina z Iga, Mirko Merzel z 
družino in Blaž Balant s kitaro. Po sv. mašni daritvi smo vaščani pogostili 
vse, ki so se udeležili našega praznika, ter z njimi poklepetali ob pijači in 
jedači. Vaščani Sarskega se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali, da je bilo 
naše žegnanje še lepše.

Katja Krnc

ŽEGNANJE PRI SV. MIhAELU
V Iški vasi, pri sv. Mihaelu, smo na Slomškovo nedeljo, 25. septembra, 

praznovali žegnanje. Bogoslužje je vodil župnik Jože Pozderec. Ob evangeliju 
o ubogem Lazarju in Bogatinu nas je spomnil na usmiljenje. Čudoviti zgled 
zato je sv. mati Terezija, ki je v najbolj ubogih ljudeh prepoznavala Jezusa. 
Take ljudi lahko prepoznamo tudi mi v naših bližnjih, celo v naših družinah. 
Marija, naša mati, pa nam lahko pri tem pomaga. Zato se ji radi priporočaj-
mo. ne pozabimo na obisk Fatimske Marije v naši župniji in na njeno prošnjo, 
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da v družini ohranimo molitev rožnega venca. Mesec oktober, ki je mesec 
te pobožnosti, nas bo k temu še posebej vabil. nadangel Mihael, zavetnik 
cerkve, ki je običajno upodobljen s tehtnico v roki, s katero tehta naša dobra 
dela, bo vesel naše molitve in dobrih del, ker nas bo ob našem prihodu v več-
nost lahko usmeril k Božjemo prestolu, nebesa.

Bogoslužje so polepšali cerkveni pevci pod vodstvom organistke Mire 
Gantar. Po maši smo še nekaj časa ostali v prijetnem druženju ob pecivu pri-
dnih gospodinj in kozarčku dobre kapljice. hvala vsem, ki pridete počastiti 
sv. Mihaela v Iško vas.

Andreja Zdravje

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od  
17. do 18. ure v učilnici župnišča.

transakcijski račun Župnijske Karitas Ig, na katerega lahko 
prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 
946 (NLB, d.d. ) hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!
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SPORED BRALcEV BOŽJE BESEDE
Maša ob 8. uri:
Franci Orhini in Veronika Čuden – 9. 10
Rok in Zinka Štefančič - 16. 10.
helena Bevc in Blaž Jamnik – 23. 10.
nataša in Boštjan Šteblaj 30. 10.
Bernarda in Robi Selan – 1. 11.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 6. 11.

Maša ob 10. uri: 
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 9. 10.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 
16. 10.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 23. 10.
andreja in Roman Zdravje – 30. 10.
anka Virant in Jure Podržaj – 1. 11.
Irena uršič in Vlasta Merzel – 1. 11. ob 14h
Valentina in Igor Kovačič – 6. 11.

Bralci na Pijavi Gorici:
anže Globokar in Olga Olga urbar – 9. 10.
Katarina hočevar in Jelka Tavčar – 16. 10.
Klavdija hočevar in andreja Lunar – 23. 10.
Eva Kramar in urška Pirc – 30. 10.
anže Globokar in Olga urbar – 1. 11.
Katarina hočevar in Jelka Tavčar – 6. 11.

ČIšČENJE ŽUPNIJSKE cERKVE
6. SKuPIna – 9. 10.
7. SKuPIna – 16. 10. (Iška Loka)
8. SKuPIna – 23. 10. (Kot-Staje)
9. SKuPIna – 30. 10. (Matena)
1. SKuPIna – 6. 11.
ŽEGnanJE: VSE SKuPInE 13. 11.

ZAKRAMENt SV. KRStA so prejeli: Zoja Drobnič, 3. 9. 2016, Kočevska 
cesta 126, Pijava Gorica na Igu; Jaka Germek, 3. 9. 2016, Visoko 14, Ig, na 
Kureščku; Luka Verdenik, 4. 9. 2016, Ižanska cesta 39, Ig, v Iški; hana ciber, 
4. 9. 2016, Brest 37, Tomišelj, na Igu; Larisa Kocjan, 4. 9. 2016, Banija 82, Ig, 
novo mesto – Sv. Lenart; Ema Kočevar Gregorič, 10. 9. 2016, Rogatec nad 
Želimljami 22, Ig, na Kureščku; Patrik Bornšek, 11. 9. 2016, Glavni trg 53, 
Polzela, na Igu; Jerca in Urban tolar, 11. 9. 2016, Visoko 112, Ig, na Kureščku; 
Maks tolar, 11. 9. 2016, Selca 3, na Kureščku; Maja Oblak, 11. 9. 2016, hota-
vlja 61, Poljane, na Kureščku; Anže ciber, 24. 9. 2016, Matena 63 a, na Igu.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta sklenila: Matej Budja in Grmek Lucija, 24. 9. 
2016, na Kureščku; Mitja Lampret in Ines Šardi,  1. 10. 2016, na Kureščku.

V VEČNO ŽIVLJENJE je odšel: 
+ Janez Pančur, 8. 9. 2016, Iška vas 71, pokopan na Igu. Za sv. maše in 

v dober namen so darovali: družina Pančur, hčerka helena z družino, Iva in 
Branko Kernc in družina Podržaj z Iga. Bog plačaj!

Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti!
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NAPOVEDNI KOLEDAR OKtOBER 2016
Mesec oktober, mesec rožnovenske pobožnosti – Vsak dan 25 minut 

pred mašo molitev rožnega venca: za družine, za ljudi v stiski, za naše bolne 
in ostarele, za mlade, za duhovne poklice in za svetost duhovnikov. V nede-
ljo pred sveto mašo ob 10. uri nekaj otrok vodi molitev rožnega venca. 

 nedelja 2.10. 27. NEDELJA MED LEtOM - ROŽNOVENSKA NEDELJA 
– Žegnanje v Tomišlju – slovesna maša bo ob 9.00. uri. Go-
dujejo angeli varuhi. Od 2. do 9. oktobra Teden za življenje.

tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (6.10.) in v petek 
(7.10.) ob 16. uri, v soboto (8.10.) ob 10. uri.

 Ponedeljek 3.10. Sestanek za ŽPS ob 20,00 uri.
 Torek 4. 10. Sv. Frančišek asiški, redovni ustanovitelj; god papeža 

Frančiška, molimo zanj!
 Četrtek 6. 10. Sv. Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
 Petek 7.10. Prvi petek - Rožnovenska Mati Božja – dopoldne obisk 

in obhajilo bolnikov in ostarelih na domu. Ob 18.30 moli-
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tev rožnega venca v zadoščenje za premnoge žalitve in za 
spreobrnjenje grešnikov - ob 19. uri sv. maša. 

 Sobota 8. 10. Svetoletno romanje Župnije Ig na Zaplaz. Prosimo, da se 
čimprej prijavite.

 nedelja 9.10. 28. NEDELJA MED LEtOM – POPOLDNE OB 15. URI 
SVEtOLEtNO DEKANIJSKO ROMANJE V StOLNIcO. 
Zberemo se na škofijskem dvorišču in bomo v procesi-
ji šli skozi sveta vrata v stolnico, kjer bo molitev, prilo-
žnost za sv. spoved in sveta maša. S tem si pridobimo 
popolni svetoletni odpustek, ki nam izbriše vse časne 
kazni.

 Torek 11.10. Maša ob začetku akademskega leta ob 18.30 v ljubljanski 
stolnici.

 Četrtek 13. 10. Ritem srca 2016 – festival sodobne krščanske glasbe – 
ob 19.30 v športni dvorani Oš Alojzija šuštarja v šentvi-
du pri Ljubljani. cena vstopnice 5 €. 

 Sobota 15.10. Ob 16. uri poroka nastje Strelec in antona Jakiča.
 nedelja 16.10. 29. NEDELJA MED LEtOM – ob 10.00 - sv. Marjeta Marija 

alakok, redovnica, častilka Srca Jezusovega.
 Torek 18. 10. Sv. Luka, evangelist 

DOGODKI
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 Sreda 19. 10. Srečanje za animatorje birmanskih skupin ob 17.30.
 Petek 21.10. Duhovne vaje za zakonce v Veržeju. Župnija Ig v sodelo-

vanju z zavodom Marianum Veržej organizira duhovne vaje 
– vikend za zakonce iz ižanske župnije. Pričetek je v petek, 
21.10.2016, ob 18.00 in zaključek v nedeljo, 23.10.2016 ob 
13.00 uri. Imeli bomo tri predavanja in dovolj časa za po-
govor v dvoje. Čas bo tudi za medsebojno druženje. Otroci 
bodo v času predavanj in pogovorov zakoncev v dvoje, v 
varstvu ižanskih animatorjev in bodo obravnavali lastno 
temo za njihovo duhovno rast. Tudi zabavali se bodo. Do-
volj bo časa tudi za kakšen sprehod ali morda celo kopanje 
v bližnjih termah.

  Vabljeni, da dva dni preživite v družbi podobno mislečih, ki 
želijo nadgraditi svoj zakon oziroma družinsko življenje.

  Za več informacij pišite na jamnikt@gmail.com ali pokli-
čite na telefon 041 264 007, Tadej.

 Sobota 22. 10. Sv. Janez Pavel II.,  papež 
 nedelja 23. 10. 30. NEDELJA MED LEtOM – Misijonska – otroška - ob 

10. uri ŽEGNANJE NA PIJAVI GORIcI, na Kureščku sv. 
maša ob 16.00 uri. 

Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo 23. 10. v Celju sv. Jožef, 
ob 15. 00 molitvena ura, ob 16. 00 sv. maša.

 Sreda 26. 10. Srečanje za starše in botre birmancev in vse zainteresi-
rane. Tema: telesno zdravje.

 Četrtek 27.10. Ob 19. uri priprava staršev in botrov na krst otroka
 Petek 28. 10. Sv. Simon in Juda tadej, apostola ob 18. uri sv. maša na 

Pijavi Gorici – začetek počitnic
 Sobota 29.10. Bl. Mihael Rua, prvi don Boskov naslednik; - prehod na 

zimski čas (- 1 ura).
 nedelja 30.10. 31. nedelja Med letoM – ŽEGnanJSKa – ob 10. uri 

sv. maša na pokopališču in blagoslovitev obnovljene cer-
kve Vstalega Zveličarja. Od danes naprej bodo sv. maše 
ob delavnikih v župnijski cerkvi ob 18.00, na podružni-
cah ob 17.00 in na Kureščku ob 15.00.

DOGODKI
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 Ponedeljek 31.10. Dan reformacije d.p.d., začetek jesenskih počitnic.
 Torek 1.11. VSI SVEtI - sv maše na Igu ob 8.00, 10.00 in ob 13.40 lita-

nije vseh svetnikov, ob 14.00 sv. maša in  nato procesija na 
ižansko pokopališče in tam ob 15.00 molitev za rajne, ob 
17.00 v župnijski cerkvi molitev rožnih vencev za rajne.  Pi-
java Gorica: sv. maša ob 9.00, Kurešček: ob 14.30 uri – na 
pokopališču molitev za rajne, ob 15. uri – sv. maša v cerkvi.

 Sreda 2. 11. SPOMIN VSEh VERNIh RAJNIh – ob 7.00 sv. maša na po-
kopališču in molitve za rajne; ob 8.00 in 18.00 v farni cer-
kvi, ob 18.00 na Pijavi Gorici in na Kureščku ob 14.30 moli-
tev križevega pota in ob 15.00 sv. maša.

 Petek 4. 11. Prvi petek: dopoldne obisk in obhajilo bolnikov in ostare-
lih na domu - ob 17.30 molitev rožnega venca in ob 18.00 
sv. maša. God: Karel (Drago) Boromejski, škof

 Sobota 5.11. Prva sobota – ob 8.30 molitev rožnega venca, ob 8.00 sv. 
maša. Godujeta Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstni-
ka.

 nedelja  6. 11. 32. NEDELJA MED LEtOM - ZAhVALNA NEDELJA – 
krst Kristine Kovačič - GOD SV. LENARtA, opata - oB 
11.00 ŽEGNANJE NA GORNJEM IGU. 

Foto: Barbara Debeljak


