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OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA
Moli, moli rožni venec,
ljubljeni slovenski krov
zvesto nad teboj počival
bo Marijin blagoslov!

V današnjem času, ko svoje stiske in težave lahko rešujemo s pomočjo pametnih telefonov in informacij, ki jih dobimo na internetu,
se marsikdo sprašuje : „Je molitev
– pogovor z Bogom – sploh še potrebna?“ Pa se zgodi, da se pojavi
bolezen ali pa nas narava in z njo
povezana katastrofa spravi v nevarnost. In tedaj nehote vzkliknemo: „Bog pomagaj!“ Spomnimo se
Jezusa, Božjega sina in se začnemo
priporočati tudi njegovi materi
Mariji. Kako se že moli tisto dolgo
molitev – rožni venec? Ali ni to nekaj zastarelega in dolgočasnega?
Poiščemo jo v molitveniku, če ga
še imamo. Mogoče bo pa le šlo in
se nas bo Bog usmilil.
Neki mladi fant je imel s svojem
avtu obešen rožni venec. Naključni

sopotnik ga je vprašal, če je veren.
Ta je takole odgovoril: „Ne, to je
spomin na mojo babico, ki je bila
tako dobra. Zmeraj je imela čas
zame. Mogoče bom zaradi nje tudi
jaz nekoč postal veren.“
Vsaka molitev mora prihajati iz
našega srca, ne sme biti le drdranje naučenih obrazcev. V rožnem
vencu nas Mati Marija vodi skozi
Jezusovo življenje od njegovega
spočetja pa vse do njegove smrti
na križu in vstajenja. Na koncu pa
se spomnimo še njenega odhoda
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v večnost k Sinu in njegove velike
hvaležnosti do matere, saj jo razglasi za kraljico.
Vsaka desetka rožnega venca je
nekaj posebnega, novega. V drugem delu zdravemarije se obračamo na Marijo z željo, da bi bila
nam grešnikom priprošnjica v tem
ali onem. Med desetkami molimo
očenaš in tako slavimo in počastimo Boga in sprejemamo njegovo
voljo. Če smo pripravljeni na spravo s soljudmi, nam bo Gospod odpustil naše grehe in bo mogel uslišati naše prošnje.
Oktober je mesec rožnega venca. Poskusimo zmoliti vsak dan

kakšno desetko rožnega venca in
Bog nam bo na Marijino priprošnjo
zagotovo podelil mnogo svojih milosti.

I.M.

V mesecu oktobru povabljeni tudi
k skupni molitvi rožnega venca. Najprej k skupni molitvi rožnega venca
po naših družinah. Hvala vam, da
skupaj molite. To bo blagoslov vsej
vaši družini.
S člani ŽPS smo se dogovorili, da
se bomo potrudili za skupno molitev
rožnega venca pred svetimi mašami.
Vsi vabljeni k skupni molitvi vsaj 20
minut pred vsemi mašami.

ŽUPNIJSKO OBČESTVO VAS POTREBUJE

Kot veste, je župnija upravna
enota katoliške cerkve. To se pravi, to je skupnost ljudi, ki jo lahko
imenujemo tudi občestvo. Člani
župnijskega občestva se čutijo med
seboj povezane, ker imajo skupne
duhovne vrednote, enako miselnost, svojega župnika in pri nas
tudi kaplana in duhovnega pomočnika.
Ponosni smo na našo ižansko
župnijo sv. Martina, saj so njena
farna cerkev in podružnice obnovljene in tudi lepo vzdrževane. Nekateri župljani bolj redko vstopijo
v notranjost cerkve. Sploh se ne
zavedajo, koliko dela zahteva lepa

notranjost in zunanja podoba vseh
naših cerkva. To je vedno bilo tako
in za to jim ni treba skrbeti, tako mislijo. Žal ni tako. Ob slavjih, ki smo
jih praznovali v preteklih mesecih,
smo z veseljem opazili, da je med
nami še mnogo spretnih in pridnih
ljudi. Mnogi so bili pripravljeni sodelovati pri pripravi na praznovanja in s tem povezanim krašenjem
in urejevanjem okolice cerkve. Vsi
smo jim za to hvaležni. Ker pa je za
cerkev treba skrbeti vsak teden, ne
samo ob posebnih priložnostih, bi
nujno potrebovali še nekaj dodatne prostovoljne pomoči.
Žene in mamice veroučencev bi
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lahko pomagale pri čiščenju župnijske cerkve in pri krasitvi oltarjev.
Če se bodo za to odločile v večjem
številu, bomo lahko sestavili več
skupin za čiščenje kot jih imamo
zdaj, in bodo na vrsti le nekajkrat
letno. Saj poznamo besedo solidarnost, kajne? Ne dovolimo, da bodo
vedno iste osebe aktivne pri različnih opravilih v zvezi z delovanjem
župnije in pri njenih praznovanjih.
Tudi možje bi verjetno rabili
okrepitev pri bolj „moških“ delih,
kadar se postavlja mlaje, za božič
nabira mah in poišče smrečice, postavlja Božji grob. Bodimo solidarni
in radi priskočimo na pomoč.
Pri različnih duhovnih srečanjih
oziroma seminarjih, kjer se zbere veliko število ljudi, organizacija
zahteva res veliko število sodelujočih. Naj navedem svojo izkušnjo:
Bilo je na seminarju v Franciji v Pa-
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ray-le-Monialu. Poleg predavanj,
maše in molitve je prav vsak od
udeležencev moral tudi fizično pomagati. Tako je bilo na primer treba
deliti hrano, pomivati posodo, pospravljati in pometati v šotoru po
kosilu, varovati majhne otroke, kot
redarji skrbeti za pravilen potek pri
obhajilu in še mnogo drugega. Kadar je kdo od organizatorjev prosil
za pomoč, je najprej navedel, koliko pomočnikov potrebuje in v nekaj minutah se je javilo potrebno
število prostovoljcev.
Smo mi kaj manj delovni in solidarni kot udeleženci tamkajšnjega
seminarja?
Pričakujemo vaš odziv in vas z
veseljem pričakujemo. Čim prej
se oglasite pri novem župniku v
našem župnišču!
I. M.

MOLITEV
Veliko ljudi različnih ver po svetu
moli. Molitev je nekaj povsem naravnega. Ljudje vedno molimo, ko smo
v stiski, ko smo nemočni, skratka takrat, ko se bojimo zase.Za veliko ljudi
je molitev zadnje pribežališče v stiski.
Ko pa nam gre dobro, na molitev pozabljamo.
Molitev je pogovor z Bogom. Preko molitve vzpostavimo odnos z Bogom, vendar vsaka molitev ni učinko-

vita. Pomembno je, kako iskrene so
naše molitve, ne pa , kako dolge so.
V današnji družbi je tudi veliko
naveličanosti. Veliko ljudi je naveličanih bodisi dolgoletnega življenjskega
partnerja, bodisi načina življenja,
dela, naveličani so svojega življenja.
Taki ljudje so mlačni, lenobni... Sčasoma postanejo potrti, brezvoljni, loteva se jih malodušje.
Tako stanje duše je prav mučno.
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Zelo dober način, da pustimo tako
počutje za seboj, je molitev. Z negovanjem molitve se preoblikujemo,
bolj polno uživamo življenje, nismo
več tako brezvoljni, mnogo manj se
jezimo na druge in mnogo manj obsojamo. Znamo živeti drugače. Svet
okoli nas je isti kot prej, vendar nas
molitev preoblikuje tako, da smo mi
drugačni in drugače doživljamo
svet okoli sebe.Za učinkovito molitev je potrebna vera v Boga. Naše
zaupanje vanj je osnova molitve, sčasoma se Bogu začnemo zahvaljevati
za mnoge darove, ki nam jih daje.
Ljudje, ki redno molijo, se Bogu tudi
zahvaljujejo, ne samo, da ga prosijo,
naj usliši njihove prošnje. Ljudje, ki

vključujejo molitev v vsakdanje življenje tudi znajo Bogu izročati svoje
težave. Molitev je vez med Bogom
in človekom, ta vez pa je lahko lepa,
negovana, se razvija in poglablja, ali
pa je šibka in je le rešilna bilka ,ki se
je domislimo v stiski. Odvisno je od
naše svobodne volje.
V mesecu oktobru se še posebej
poudarja molitev rožnega venca. Rožni venec je molitev ,ki je razširjena
po celem svetu in lepo bi bilo, če bi se
večkrat spomnili nanjo. V malodušju
ali v notranjem nemiru je kot blagodejno zdravilo za naše razpoloženje .
Sonja Dolinšek

ZAHVALA
Vsem dobrotnikom, ki svoj dar namenite za ljudi v stiski in podpirate
naše delo, iskrena hvala in Bog plačaj
vašo dobroto.
Župnijska Karitas Ig
OGLAS
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.).

SPOVEDOVANJE
Hvala vsem, ki se potrudite in prihajate redno k sveti spovedi enkrat
mesečno. Tisti, ki ste opravili pobožnost prvih petkov in prvih sobot,
ste gotovo začutili, kako ste ob redni
sveti spovedi poživili tudi vaše osebno duhovno življenje.

Spoved je zakrament Božjega
usmiljenja in Božje pomoči. Bog nam
odpušča grehe, da bi mogli hoditi za
Njim. Pri spovedi odložimo breme
greha in osvobojeni hodimo skozi življenje.
Včasih kdo reče: »Saj nimam no-

DOGODKI
benega greha. Nič nisem ukradel in
nikogar nisem ubil.« Že res in hvala
Bogu, da je glede tega naša vest čista. Hkrati pa vemo, da smo po beseda apostola Janeza grešniki (1Jn 1,8).
Včasih prizadenemo naše bližnje, ne
da bi se tega prav zavedali. Včasih
smo potrti zaradi našega napuha, ko
nam ne gre vse kot smo si zamislili.
Včasih nismo zmerni pri uživanju alkohola, cigaret, drog. Nikogar ne
prizadenemo, toda škodujemo sami
sebi... Ali ni vse to vredno obžalovanja pred Bogom?
Znano je, da so veliki svetniki redno prihajali k spovedi, kar je
pomagalo, da so premagovali vse
skušnjave hudobnega duha. Tudi mi
razgibajmo naše duhovno življenje in
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pustimo, da v nas deluje Božji Sveti
Duh, Tolažnik in vodnik.
Zato smo vam na razpolago ne le
na prvi petek in prvo soboto, ko spovedujemo 30 minut pred mašo, ko
se med tem moli rožni venec in druge molitve ob teh dnevih. Prav tako
prvo nedeljo v mesecu na Ig prihaja
tudi tuji spovednik, gospod Jože Razinger, župnik v Tomišlju, od 7.45 do
8.30. Izkoristimo priložnost za sveto
spoved.
Poleg že naštetih terminov pa se
župnik in kaplan trudiva, da sva na
razpolago za spoved tudi pred vsako
sveto mašo. Seveda pa morava vsaj
10 minut pred mašo oditi iz spovednice zaradi priprave na sveto mašo.

UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA NA GOLEM
Na Veliki šmaren je v župnijski cer- koščku dežele: na pragu prestolnice in
kvi sv. Marjete na Golem arhidiakon pod Marijinim varstvom na Kureščku.
škof Anton Jamnik umestil
novega župnika Janeza
Avsenika. Kljub počitnicam in dopustom nas je
kar lepo število prisostvovalo svečanemu dogodku.
Škof je v nagovoru poudaril, da naše župnijsko občestvo zelo lepo raste in da
ga veseli, ker ima tudi veliko mladih. Poudaril je tudi,
da imamo velik privilegij,
ker živimo na tako lepem

6

DOGODKI

Na koncu je prosil vse, da novega posebej z molitvijo ter vsem skupaj
župnika in kaplana sprejmemo ter podelil blagoslov.
jima po naših močeh pomagamo, še

ŽEGNANJE V IŠKI
V nedeljo, 3. septembra, smo v
Iški, tako kot vsako leto na angelsko
nedeljo, praznovali žegnansko slavje.
Sveto mašo je vodil gospod župnik
Janez Avsenik. V pridigi se je dotaknil
vsakega izmed navzočih, ne glede na
starost. Vsak je prepoznal sebe, lahko
tudi večkrat, saj se prevečkrat izgovarjamo in pregovarjamo o stvareh,
ki so v življenju samoumevne in nujne. Kljub slabemu vremenu smo se
zbrali v kar lepem številu. Bogoslužje

je bilo še posebej slovesno tudi zato,
ker se nam je pridružil zborovodja,
gospod Igor Kovačič na klaviaturah.
Po maši smo se ob dobrotah domačih
gospodinj in v družbi novega gospoda župnika in novega kaplana, zadržali še dolgo. Hvaležni smo , da sta si
vzela čas in se nam predstavila ter se
skupaj z nami poveselila v prijetnem
domačem vzdušju.
Vaščani Iške

MLADINSKA MAŠA IN SREČANJE
V petek, 16.9.2017, smo se ob 19h
mladi iz župnij Ig in Golo na pobudo
g. župnika Janeza Avsenika in g. kaplana Simona Viranta, zbrali pri mladinski sveti maši. Mašo smo popestrili z igranjem na kitaro in petjem. Po
koncu maše smo se zbrali v župnišču.
Čas smo preživeli ob spoznavanju,
petju pesmi in načrtovanju nadaljnjih
srečanj.
Lepo vabimo, da se nam še kdo
pridruži, da bo bolj veselo. Sreča-

nja so super priložnost za pogovor,
druženje, razne igre... Namenjena
so vsem mladim, ki so že bili pri birmi, dijakom, študentom in mladim v
srcu. Za enkrat velja dogovor, da se
dobimo enkrat na mesec, v petek pri
sveti maši in nato v župnišču.
Vtisi: »prvo srečanje je bilo super,
imeli smo se fajn, peli smo, se pogovarjali in se smejali. Bilo nas je 10.«
Pridi tudi Ti!
Jaka, Luka, Miha

STIČNA MLADIH
V soboto 16. 9. 2017 je kot vsako ga udeležimo, da tam spet srečamo
leto v Stični potekal festival STIČNA svoje prijatelje ali spoznamo nove, se
MLADIH. Mladi iz cele Slovenije se zabavamo ob celotnem programu in

DOGODKI
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Skavti iz Škofljice 1 v Stični.

obiščemo različne delavnice. Vsako
leto ima Stična mladih geslo in letošnje se je glasilo: »Velike reči mi je
storil Mogočni«. Stična je bila letos
posebna tudi zato, ker se je poslovil
Stična bend. Lahko smo kupili njihov
CD, ki so ga izdali.
Že zjutraj, okoli osme ure, smo se
nekateri zbrali na železniški postaji
na Škofljici, V Ljubljani, v Šmarju…. in
počakali vlak, na katerem smo si kupili karto, vstopnico in prispevali prostovoljne prispevke za Stično mladih.
Nekateri so se pripeljali tudi z avtobusom ali avtom. Tisti najbolj zagreti
pa so v Stično priromali že dan prej. V
Stični smo bili tudi skavti iz Škofljice
1. Kljub dežju je bilo število mladih v
Stični zopet veliko. Ob dveh smo se
vsi skupaj zbrali še na prizorišču svete maše in se ob milostnih besedah
v spremstvu škofov, duhovnikov, sester, benda in pevskega zbora umirili

in potopili v čar skupne molitve. Tudi
Mogočni je pokazal, da se je udeležil
maše in je poslal iz višav nekaj kapelj
dežja. Pa saj ni bilo tako hudo, ker
smo na koncu uživali v koncertu. Za
nas so peli člani Stična bend še zadnjič. Zdaj smo že zelo radovedni,
kdo nam bo pel naslednja leta. Vsi
prostovoljci vsako leto znova pripravijo super program in se na ta dogodek pripravljajo celo leto. Lahko smo
zelo veseli, da so vsi tako pripravljeni
in imajo toliko energije, da naredijo
Stično za tisti dan res veslo, polno
mladih in glasno.
Če želiš, se nam naslednje leto
lahko pridružiš tudi ti. In ne pozabi:
ni važno, da si mlad po letih, važno je
le, da imaš mlado srce in da imaš rad
nekaj novega. Zato pridi, ne bo ti žal!
(za vse inf.pa lahko obiščeš spletno
stran Stična mladih in se pozanimaš
še o ostalih stvareh).
NG
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ŽEGNANJE NA SARSKEM

V nedeljo 24.9.2017 so imeli na
Sarskem žegnanje. V lepo urejeni in
okrašeni cerkvici so se zbrali krajani
Sarskega, pa tudi nekaj okoličanov.
Prišli so tudi pevci cerkvenega pevskega zbora z zborovodjem Igorjem
Kovačičem, da bi polepšali praznovanje.
Žegnanjsko slovesnost je vodil gospod kaplan Simon Virant. V evangeliju te nedelje je bila zgodba o gospodarju, ki je najel delavce in jih poslal
v svoj vinograd. Čeprav so nekateri
prišli kasneje, je vse enako nagradil.

Človeško gledano plačilo ni bilo pravično, Bog pa nas želi vse pritegniti v
svoj vinograd, da bomo lahko okusili
njegovo dobroto.
Ob žegnanjih imamo običajno
ofer. Ker je gospod kaplan pozabil
nanj, so se možje ob koncu maše kar
sami napotili okrog oltarja in v košarico položili svoj dar za cerkev. Sledili
so jim vsi, tudi tisti, ki so med mašo
ostali zunaj.
Sledila je pogostitev in klepet.
Tončka Jeraj

BRALCI BERIL NA IGU

Maša ob 8. uri:
Franc Orhini in Veronika Čuden – 1. 10.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 8. 10.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 15.10.
Bernarda in Robi Selan – 22.10.
Rok in Zinka Štefančič – 29. 10.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 1. 11.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 5. 11.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 12.11.

Maša ob 10. uri:
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 1.10.
Andreja in Roman Zdravje – 8.10.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 15. 10.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 22. 10.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj‐ 29. 11.
Marija Pangerc in Marinka Završnik – 1.11.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 1.11. ob 14,00
Andreja in Roman Zdravje – 5.11.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj‐ 12. 11.

Bralci na Pijavi Gorici:
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar – 1. 10.
Andreja Lunar in Olga Urbar – 8. 10.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 15. 10.
Veronika Globokar in Katarina Stojanovič – 22. 10.
Anže Globokar in Olga Urbar – 29. 10.
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar – 1. 11.
Andreja Lunar in Veronika Globokar – 5.11.
Vabljeni, da se nam pridružite
novi bralci. Sporočite nam svojo pripravljenost za branje Božje besede.

DOGODKI
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ČIŠČENJE CERKVE NA IGU
Hvala vsem, ki z veseljem in dobro
voljo prihajate čistit in krasit našo cerkev. Cerkev je res lepa in to zato, ker
je zanjo lepo poskrbljeno. Cerkve ne
čisti čistilni servis ali kakšna občinska
komunala. Čistijo jo dobre roke skrbnih žena, ki imajo rade Boga in on
njih. Morda niste v nobeni od teh skupin? Morda vaša vas ni na seznamu
za čiščenje župnijske cerkve? Prosimo
vas, da se nam pridružite, da bomo
tako ustanovili še nove skupine. Več
kot nas je, manjkrat pridemo na vrsto.
Pred Martinovo nedeljo pa želimo
cerkev še bolj temeljito očistiti. Zato v
sredo, 8. novembra vabimo vse skupine na čistilno akcijo ob 9h. Morda se

nam takrat pridružite še drugi, ki niste
še v nobeni skupini in nam priskočite
na pomoč. Po čiščenju bo srečanje ob
čaju in pecivu v župnišču.
Skupine za čiščenje cerkve na Igu:
8. SKUPINA – 1.10. (Staje)
1. SKUPINA – 8.10. (Matena)
2. SKUPINA – 15. 10.
3. SKUPINA – 22. 10.
4. SKUPINA – 29. 10.
5. SKUPINA – 5. 11. (Podržajevi)
VSE SKUPINE PRED ŽUPNIJSKIM PRAZNIKOM
– sreda, 8. 11. ob 9h
6. SKUPINA – 12. 11.
7. SKUPINA - 19. 11. (Iška Loka)
8. SKUPINA - 26. 11. (Staje)
1. SKUPINA – 3. 12. (Matena)

ŽUPNIJA IG V ZADNJEM MESECU
V zadnjem mesecu so smo se s
cerkvenim pogrebom poslovili od
pokojne mame Marije Bolha. Namesto cvetja na grob ste ob pogrebu
darovali za sveto mašo: Strle iz Bresta, Franc Debevc z družino, družina
Cankar – Topolovec, Zdravko Ciber
z družino, hčerka Fani z družino, sin
Martin z družino, Marija Modic iz
Vrbljenja, družina Cirila Podržaja, Cibrovi s Pijave Gorice, Cibrovi z Dobravice, Lenarčič z Visokega in Lanarčič
iz Zaloga. Za dve sveti maši so darovali Kermavnerjevi, prav tako pa so
namenili tudi dar za cerkev na Dobravici. Dar za cerkev pa so namenili tudi

Mankovi z Ljubljanske ceste 30 na Igu
in Majnikovi iz Banije 31.
Vsem Bog povrni za vaše darove.
Naj koristi vaše dobro delo duši pokojne mame in vsem darovalcem.
V zadnjem mesecu smo se razveselili krsta petih otrok. To so Ema
Jakič s Kremenice 3A, Tadej Toni iz
Banije 36, Matevž Jelenc, Banija 9,
Tristan Merhar Grm iz Iške 135 in Diego Likovič iz Frankfurta, ki ima stare
starše v naši župniji.
Krst je prvi in najpomembnejši zakrament. Zato smo toliko bolj veseli,
da so otroci krščeni in da imajo sedaj
starši Božje otroke, ki živijo za večnost.
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ŽUPNIJA GOLO V ZADNJEM MESECU
Iz župnije Preserje so nam sporočili, Rimske ceste na Brezovici in Nives Jada sta se tam poročila Luka Zupančič z kopin, ki je prej živela na Škriljah.

400 LETNICA VINCENCIJANSKE KARIZME
V letu 2017 Cerkev po celem
svetu obhaja 400-letnico vincencijanske karizme služenja ubogim. In sicer pod geslom: »Tujec
sem bil in ste me sprejeli« (Mt
25,35).
Jubilejno leto spominja na dva
dogodka, ki sta bila temeljna za
poklicanost sv. Vincencija Pavelskega in sta se zgodila leta 1617.
25. januarja, na praznik spreobrnjenja apostola Pavla, je imel svetnik svojo prvo pridigo o poslanstvu
v kraju Folleville v Franciji. Potem,
ko je nekega kmeta spovedal nekaj
dni pred smrtjo, je doumel, v kakšni
duhovni zapuščenosti živijo reveži na
kmetijskih področjih. Nekaj mesecev
kasneje, avgusta istega leta, pa se je
kot župnik v kraju Châtillon, srečal
z revščino in bedo. To je radikalno
spremenilo njegovo življenje. Vincencij Pavelski je spoznal, da je bilo
ljudi nujno izobraziti, jim pomagati
zavedati se lastnega dostojanstva, ga
dvigniti na raven, vredno človeškega
bitja, ter jih poučiti o resnici glede
Boga.
Ta dva dogodka sta odločilno zaznamovala začetek vincencijanske
karizme, od katerega sedaj mineva

400 let. Karizme v službi najbolj ubogih, po zgledu sv. Vincencija Pavelskega, zavetnika katoliških dobrodelnih organizacij.
Danes Vincencijansko družino
sestavlja 225 vej različnih skupnosti
posvečenega življenja in združenj laikov, ki delujejo v več kot osemdesetih državah na petih celinah. Njihovo
poslanstvo je izjemno raznoliko: od
misijonov, zdravstvene pomoči, dela
z brezdomci, begunci, zapuščenimi
otroki, materami samohranilkami,
do izobraževanja, formacije in razvojnih del. Našo župnijo enkrat na
leto obiščejo mladi Vincencijeve zveze dobrote, poznamo pa še redovnice Marijine sestre na Dobrovi, ki gojijo to Vincencijansko karizmo, kot tudi
usmiljenke in lazariste.
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DOGODKI PRED NAMI:
1.-31. oktober – mesec rožnega venca; Vsaj 20 minut pred vsako
mašo skupna molitev rožnega venca.
1.10. žegnanje pri svetem Mihaelu
v Iški vasi ob 11h.
1.10. na Škofljici začetek skavtskega leta, ob 10h sveta maša,
ob 11.15 pred cerkvijo predstavitev skavtskega leta in
dejavnosti skavtov za starše
in otroke.
8.10. na Igu ob 11h sveti krsti; priprava staršev in botrov na
krst bo v soboto, 8.10., ob
17h.
9.10. srečanje sodelavcev župnijske Karitas Ig ob 19.30.
10.10. svetopisemska skupina na
Igu ob 20h v župnišču. Vabljeni vsi ljubitelji in bralci Svetega pisma. Brali bomo Božjo
besedo prihodnje nedelje.
12.10. festival duhovno ritmične
glasbe v športni dvorani OŠ
Alojzija Šuštarja v Šentvidu
nad Ljubljano ob 19.30. Organiziramo skupni prevoz z Iga.
Za rezervacijo sedeža in vstopnice za Ritem srca pokličite
do nedelje, 8.10., v župnišče.
13.10. Kurešček – ob stoletnici šestega prikazanja Marije v Fatimi, sveta maša ob 11h, sledi
procesija okoli cerkve.

13.10. mladinska maša ob 19h na
Igu.
14. 10. v Stični – slovensko hrvaško
srečanje in zaključek praznovanja stoletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi.
14.10. film in palačinke za ministrante in pevce otroškega pevskega zbora na Igu, ob 15h.
15.10. pri mašah ob 8h in 10h na Igu
bodo mladi člani Vincencijeve zveze dobrote ponudili koledar 2018 ob tem pa zbirajo
sredstva za opremljanje stanovanja družini brez doma.
18.10. svetopisemske urice za predšolske otroke ob 17.30 v župnišču na Igu.
28.10. god Simona in Juda Tadeja,
patrocinij na Pijavi gorici,
maša ob 18h.
29. 10. žegnanje na Pijavi Gorici,
maša ob 8.30.
5.11. žegnanje na Gornjem Igu ob
11h.
9.11. srečanje za ostarele, bolnike in invalide ob 17h na Igu.
Od 16.30 priložnost za sveto
spoved.
10.11. srečanje za mladino ob 19h.
11.11. celodnevno češčenje, začetek ob 8h, sklep ob 17h z
mašo, pri kateri bo srečanje
zakonskih jubilantov.
12.11. Martinova nedelja.

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
Vse župljane že sedaj vabimo k
molitvi pred Najsvetejšim v soboto,
11. novembra. Vabimo posameznike in skupine, da se javite in prevzamete posamezne ure češčenja. Vašo
pripravljenost nam javite do sredine
meseca oktobra, da bomo na podlagi
tega naredili razpored in ga objavili v
prihodnji Naši župniji.
Sklep češčenja bo z mašo ob 17h,
ko bo tudi srečanje zakonskih jubilantov. Vse zakonce, ki ste v tem letu ali
še boste praznovali obletnico na 5 ali
10 (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, ...) vabimo, da se tega srečanja udeležite. Tiste, ki ste se poročili
drugje in vas še nimamo zabeležene,
pa vabimo, da se nam oglasite, da
boste prejeli posebne plakete skupaj
z ostalimi.

Že sedaj vabimo ostarele, bolne
in invalide na srečanje v četrtek, 9.
novembra. Svojce prosimo, da omogočite in pripeljete vaše domače k tej
sveti maši, spovedi in druženju.

•••

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI NA IGU
Uradne ure so vsak ponedeljek od 8h do 9h in od 17h do 18h (župnik) ter ob
sredah od 17h do 18h (kaplan). Duhovnika pa tudi vedno dobite po sveti maši
ali po dogovoru na telefonu.
Če je le mogoče, prosimo, da v tem času nabavljate veroučne učbenike in
zvezke. Za prvi razred pa izpolnjene prijavnice prinesete starši skupaj z otroki
prvo uro k verouku.
Kontakt:
župnijska pisarna: 01 420 25 50 • župnik 040 789 435 • kaplan 031 412 652
Naša župnija je glasilo župnij Ig in Golo, odgovarja Janez Avsenik, župnik,
zupnija.ig@rkc.si, http://ig.donbosko.si/

