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ADVENT
Vsak čas bomo končali z liturgič-

nim letom. Vstopili bomo v adventni 
čas, čas pričakovanja nečesa novega. 
Človek v tem času, ko so dnevi naj-
krajši zahrepeni po svetlobi.  Seveda 
nas bodo trgovine že takoj na začet-
ku poskušale zasičiti z vso bleščavo, 
ki pa ne more posvetiti v globino člo-
vekovega duha. Ta ostaja kljub vsem 
poskusom prižiganja božičnih lučk še 
vedno nerazsvetljen, če ne išče Luči, 
ki ga more edina razsvetliti.

In adventni čas je namenjen prav 
pričakovanju te Luči, ki tiho in nesli-
šno, brez pompa prihaja na zemljo, 
med nas ljudi. Zazrti v bleščave tega 
sveta jo gotovo spregledamo, se 
nas ne dotakne in tako tudi ne more 
razsvetliti našega duha. Na zunaj to 
vedno večje pričakovanje,  ponazar-
ja simbolika adventnega venčka, na 
katerem se z vsako adventno nedeljo 
prižge ena svečka več. To nam govo-
ri, da adventni čas še ni čas prazno-
vanja, ampak je to čas, ko se na to 
šele pripravljamo. Potrebno se je du-
hovno uglasiti na praznik Kristusove-

ga rojstva, če ga želimo doživeti kot 
nekaj, kar se nas dotika osebno, če 
želimo, da nas njegova Luč zajame v 
naših najglobljih področjih duha.

Zato je pravi advent tisti, ko sprej-
memo odločitev za več molitve, za 
odpoved od nečesa, kar imamo radi, 
še posebej od kakšnih razvad in za 
dobra dela. Veroučenci bodo zato 
tudi povabljeni, da se v adventu od-
povedo kakšnim sladkim dobrotam, 
in denar, ki ga bodo prihranili, name-
nijo za delo misijonarjev, ki v deželah, 
kjer je prisotno še veliko revščine, po-
stavljajo bolnišnice, šole, vodnjake, 
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molitvijo »Angelovega češčenja« . 
Nadaljuje se molitev veselega dela ro-
žnega venca z predhodno razdelitvijo 
desetk, ki ga določi predstavnik hiše, 
v kateri Marija prenočuje. Po molitvi 
rožnega venca molimo še  litanije Ma-
tere Božje. Sledijo še molitev »O Go-
spa moja«, »O Jezus blagoslovi me« 
in »Sveti angel«. Za zaključek sledijo 
molitev za ozdravljenje in letos »Mo-
litev ob adventnem vencu«.

Na koncu pa v primeru prošnje po-
sameznikov zmolimo molitev »Oče 
naš« za posamezne preizkušnje v ti-
stem času. Po molitvi še malo posedi-
mo, pokramljamo, komentiramo ak-
tualne dogodke in se včasih dodatno 
pogrejemo ob toplem čaju in pecivu, 
če praznujemo god ali rojstni dan ka-
terega od udeležencev. Pri molitvi se 
zberemo vsi, ki imamo čas, od do-
jenčkov pa do najstarejših vaščanov. 

Marjana Jamnik
MARIJO NOSIJO

Prihaja tisti skrivnostni čarobni 
del leta, ko nas obišče Miklavž, čaka-
mo na rojstvo Božjega deteta…

Temni dolgi jesenski večeri, ko 
imamo malo več časa za bližnje, so-
sede - advent, čas ko se pripravljamo 
na rojstvo Odrešenika. Stara lepa slo-
venska navada je, da od hiše do hiše 
nosimo Marijo in v njeni družbi mo-
limo.

V Iški vasi bo kip Rože skrivnostne 
začel svoje popotovanje od hiše do 
hiše in iskal zatočišče, v teh temnih in 
mrzlih večerih, v petek 15. 12. 2017 v 
cerkvici sv. Mihaela pri petkovi maši 
ob 18.00. Nato pa bo Roža skrivno-
stna romala od hiše do hiše. Vabljeni 
ste, da sprejmete Marijo na njenem 
popotovanju. Vsak večer se bomo 
dobili pri drugi hiši, molili in peli. Ča-
stilke Rože skrivnostne to počno že 
skoraj dve desetletji. V začetku je bilo 
veliko častilcev Rože skrivnostne, za-
dnja leta pa se je to število zmanjšalo. 
Povabljeni ste, da kak večer preživite 
v tej družbi. Marija pa vas prosi, da jo 
sprejmete v svoj dom. Za sprejem na 
domu se lahko dogovorite z Andrejo 
Zdravje.

mjg

Z MARIJINIMI SPOROČILI V FATIMI 
ZAZNAMOVANO STOLETJE

Marija si je v preprosti vasici Alju-
strel pri kraju Fatima, izbrala tri pre-
proste otroke: 

Lucijo dos Santos staro 10 let, 
njenega bratranca Frančiška Marti 

starega 9 let in njeno sestrično Jacin-
to Marti staro 7 let.

Angel se je leta 1916 pastirčkom 
prikazal trikrat in jih pripravljal na 
srečanje z Marijo.  

igrišča  in ostale dobrine, ki so nam 
postale žal samoumevne. S temi do-
brimi deli bodo rasli kot ljudje, v njih 
se bo krepil občutek za potrebe in 
stiske drugega. Te empatije pa v da-
našnjem svetu še kako potrebujemo. 

Naj vam vsem prihajajoča Luč na-
polni vaša srca s svojo ljubečo svetlo-
bo, da boste postali tudi vi sami tiste 
luči, ki bodo svetile v tem duhovno 
zmedenem in zapuščenem svetu.

kaplan Simon

MARIJO NOSIJO 
Adventni običaj Marijo nosijo je bil 

v ižanski župniji razširjen že pred dru-
go svetovno vojno. Kip Marije roma-
rice je potoval vsak večer od hiše do 
hiše v času božične devetdnevnice. Po 
ustnem izročilu je ta običaj nazadnje 
potekal takoj po 2. svetovni vojni, de-
cembra leta 1945, ko je bil grobo usta-
vljen in prepovedan. Leta 1989 je bil 
na pobudo takratnega župnika g. An-
tona Koširja in duhovnega pomočnika 
g. Petra Bogataja v Stajah obnovljen 
običaj »Marijo nosijo«. Pri Šuštarši-
čevih se je našel rokopis besedila ob 
sprejemu in slovesu Marijinega kipa, 
ki ga uporabljamo tudi sedaj. Ker je bil 
običaj tako dolgo pozabljen, smo se 

odločili, da bomo Marijo nosili po Sta-
jah ves adventni čas.

Začetek je na prvo adventno nede-
ljo, ko se pri sv. maši v župnijski cerkvi 
blagoslovijo Marijini kipi, ki potem kot 
simboli Marije romarice potujejo od 
hiše do hiše. V Stajah poteka običaj pri 
5 hišah. Glede na število dni adventne-
ga časa se dogovorimo, koliko dni bo 
pri vsaki hiši. V prostoru, kjer se zbere-
mo, se pripravi adventni venček, dve 
prižgani sveči in slavnostni prtiček pa 
označita centralni prostor, kamor se 
postavi Marijin kip. Na prvo adventno 
nedeljo zvečer se vaščani zberemo 
pri prvi hiši in po pozdravu in spreje-
mu predstavnik hiše začne z uvodno 
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- 13. maj 1917 se zgodi prvo prikaza-
nje Naše Gospe v Covi da Iria in otro-
kom naroči, naj naslednje mesece 
znova pridejo na ta dan. 

- 13. junij 1917 (zbralo se je že 40 do 
60 ljudi) 

Ob drugem prikazanju so pastirčki 
na Marijini dlani videli srce obdano s 
trni in so prepoznali, da je bilo Mariji-
no brezmadežno srce žaljeno z grehi 
človeštva in je hotelo zadoščevanje 
zanje.   Od tega dne so pastirčki čutili 
v svojih srcih še bolj gorečo ljubezen 
do Marijinega brezmadežnega Srca.
- 13. julij 1917 Vidci prejmejo »sporo-

čila“, ki naj jih še ne razkrijejo.
Otroci so za kratek trenutek imeli 

vpogled v pekel. 
… Marija še pravi »Da bi grešnike 
rešil, želi Bog vpeljati po svetu po-
božnost do mojega  brezmadežne-
ga Srca in naj se po desetki rožnega 
venca moli molitev:

“O, Jezus, odpusti nam naše grehe, 
obvaruj nas peklenskega ognja in 
privedi v nebesa vse duše, posebno 
še tiste, ki so najbolj potrebne tvo-
jega usmiljenja.”

Lucija prosi Gospo za vidno znamenje, 
da jim bodo oblastniki, domači in 
drugi ljudje verjeli, da se srečujejo z 
njo. Obljubila jim je, da bo to storila 
pri srečanju oktobra.

- 13. avgusta 1917  se v dolini Covi 
da Iria zbere že 18.000 ljudi. Vidce 
je županstvo ta dan zadržalo v za-

poru in niso bili zraven, ker je oblast 
hotela preprečiti zbiranje ljudi. Se je 
pa Marija prikazala  19. avgusta 1917 
na drugi lokaciji. Marija jih zopet po-
vabi, naj veliko in redno molijo in se 
žrtvujejo za grešnike.

- 13. septembra 1917 zbranih že od 
25.000 do 30.000 ljudi, Marija jih 
prosi, naj še naprej molijo rožni ve-
nec, da bodo izprosili konec vojne.

- 13. oktobra 1917 Zbralo se je že 
okrog 70.000 ljudi.

Gospa se Luciji predstavi, da je 
Mati Božja, Mati rožnega venca. 

Vidno znamenje na nebu, ki ga je 
Gospa obljubila: “čudež s soncem – 
sončni ples“ je opisan, viden je bil vsem 
prisotnim in do 40 km daleč. 

Sporočilo fatimske Gospe, čeprav 
je tako materinsko, je hkrati močno in 
odločno. Zdi se strogo. Vabi k pokori 
in opozarja: Jezus trka na vrata. Kljuka 
je na naši - notranji strani. Če ne od-

premo vrat, gre Gospod mimo. Tukaj 
pa je Marija kot okno upanja. 

Bratje in sestre - odprimo to 
okno!

Bernarda in Robi

ŽEGNANJE NA PIJAVI GORICI
V nedeljo, 29. oktobra, smo se 

zbrali pri žegnanjski maši na Pijavi 
Gorici, da počastimo naša zavetnika, 
svetega Simona in Juda Tadeja. Kra-
jani so že v soboto poskrbeli, da so 
cerkev očistili in slovesno okrasili, saj 
smo poleg žegnanjske maše prazno-
vali tudi ponovitev nove maše našega 
Matilda Domića. Pri maši je bilo čutiti 
hvaležnost za kraj, kjer živimo in za 
ljudi, ki ga napolnjujejo, pa tudi hva-
ležnost za Matilda, ki ga je Gospod 
poklical na pot duhovništva. Vse to 

se je ta dan praznovalo pri žegnanjski 
maši, ki je pravzaprav zahvalna dari-
tev, kot je poudaril v svoji pridigi no-
vomašnik. Ob tej priložnosti smo mu 
hvaležni krajani izročili tudi spomin 
na te kraje in ljudi, mašni plašč s po-
dobo Fatimske Marije. Po maši je sle-
dilo še prijetno druženje zunaj cerkve 
»na prepihu« in ob dobrotah, ki so jih 
pripravili krajani. Vsem Bog povrni.

Anže Globokar
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ŽEGNANJE NA GORNJEM IGU
Sv. Lenart, ki je  je od 15. stoletja 

dalje slovel zlasti v južni Nemčiji kot 
velik ljudski zavetnik in priprošnjik v 
sili, je tudi na Slovenskem deležen 
velikega češčenja. Pri nas mu je po-
svečenih blizu sedemdeset cerkva, 
po večini so to podružnice, kot je sv. 
Lenart na Gornjem Igu. Mnogo teh 
cerkva so zgradili po zaobljubah ljudi, 
ko so bili rešeni turške nevarnosti.

Sv. Lenart je zavetnik jetnikov in ga 
pogosto upodabljajo z razbitimi veri-
gami, ker je tolikokrat dosegel osvobo-
ditev nedolžnih jetnikov. Častijo ga tudi 
kot zavetnika za zdravje živine, zlasti 
konj. Ime izhaja iz nemškega imena Le-

onhard, sestavljenega iz besed Lewo 
»lev« in hart »močen, drzen«.

V nedeljo, 5. 11. 2017, je bila zato 
žegnanjska maša pri sv. Lenartu na 
Gornjem Igu. Mašo je daroval g. kaplan 
Simon. Hkrati je bila to tudi zahvalna 
nedelja. Bogu smo se zahvalili za vse 
darove, ki jih prejmemo od njega. Ven-
dar nanje ne smemo samo čakati, smo 
slišali v pridigi, tudi sami moramo kaj 
postoriti in po svojih močeh pomagati 
ljudem okoli sebe in v naši fari.

Na Gornjem Igu so nas lepo spre-
jeli in pogostili, tako da je praznova-
nje minilo v lepem vzdušju.

mjg

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH IN 
INVALIDOV

Praznovanje župnijskega zave-
tnika sv. Martina se je začelo že v 

četrtek, 8. 11. 2017, ko se je pri sv. 
maši ob 17. uri zbralo kar lepo števi-

lo starejših, bolnih in invalidov. Sveto 
mašo je daroval naš župnik g. Janez 
Avsenik. Pred pričetkom sv. maše so 
prisotni imeli možnost svete spove-
di. Prejeli so tudi zakrament svetega 
bolniškega maziljenja, ki sta ga po-
delila župnik g. Janez Avsenik in g. 
Anton Košir. Po sveti maši so bili vsi 
prisotni povabljeni v župnišče na dru-

žabno srečanje ob sladkih dobrotah. 
Po končanem druženju so jih člani žu-
pnijske Karitas razveselili še z majh-
no pozornostjo, z željo, da se  drugo 
leto zopet srečamo. Iskren Bog plačaj 
vsem, ki so pomagali pri pripravi in iz-
peljavi tega srečanja.

Ana Podržaj, tajnica ŽK

SREČANJE MLADIH - 10. 11. 2017
Pri večerni mladinski maši, ki jo je 

daroval g. kaplan Simon, nas ni bilo 
prav veliko. V pridigi nam je sprego-
voril o obljubah, ki jih damo drug dru-
gemu, kako je potrebno, da se oblju-
bljenega držimo. Predvsem mladi 
imamo večkrat težave, da potem kaj 
hitro pozabimo na svoje obljube in 
zaobljube in se izognemo zavezi, ker 
se nam velikokrat tisti trenutek ne da 
izpolniti izrečenega. Prevečkrat se 

zatekamo k izgovorom, ki niso blizu 
resnice, samo da se izognemo obve-
znostim. 
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Po maši smo imeli srečanje in po-
gostitev v župnišču. Hvala ge. Lojzki 
in Župnijski Karitas. Skupaj smo se 
družili in zabavali ob družabnih igrah. 
Radi bi, da bi naša srečanja postala 

redna in bi imela več udeležencev. 
Tako lahko pridete vsak petek ob 
20.00 uri v župnišče.

miha

FARNO ŽEGNANJE – 12.11.2017
Praznovanje se je začelo že v četr-

tek, ko so imeli srečanje bolni in osta-
reli. Čeprav naša družba favorizira 
mlade, vemo, da so starejši še kako 
pomembni saj premorejo modrost in 
potrpežljivost . Res niso telesno več 
tako zmogljivi, vendar z molitvijo lah-
ko storijo mnogo dobrega za domače 
in tudi za farno občestvo. Med mašo 
so mnogi prejeli zakrament bolniškega 
maziljenja. Po maši so se zbrali v vero-
učni učilnici  na pogostitvi in družab-
nem srečanju. Med povabljenimi je bila 
tudi gospa Cecilija Ponikvar, ki je ravno 
ta dan praznovala 95. rojstni dan. Z 
zdravico smo ji polepšali praznovanje.

V petek so imeli srečanje mladi.
V soboto je bil za našo župnijo dan 

celodnevnega češčenja Najsvetejšega, 
ki se je zaključil z litanijami. Čez cel dan 
so se zvrstile skupine šolarjev, zakon-
ske skupine, molitvena skupina. Ob 17. 
Uri je sledila  sveta maša za zakonske 
jubilante. Mašo je daroval župnik, ki 
se jim je v pridigi zahvalil, da kljub te-
žavam vztrajajo in so s tem zgled mla-
dim, ki se radi  odločijo za lažjo pot.  
Ob koncu maše so obnovili zakonske 
obljube in prejeli lične spominske pla-

kete. Srečanja se je udeležilo več kot 
20 parov. Nadaljevali so z družabnim 
srečanjem, ki ga je popestril eden iz-
med jubilantov, saj je veselo raztegnil 
meh in pritegnil tudi nekaj pevcev.

Glavna slovesnost ob godu naše-
ga farnega zavetnika je bila v nedeljo 
ob 10. Uri. Daroval jo je kaplan Simon 
Virant ob somaševanju duhovnega 
pomočnika Antona Koširja. V pridigi 
nas je pozval naj se zgledujemo po 
preudarnih devicah. Te so v pričako-
vanju ženina, ki je zamujal, ponesle 
s sabo olje, da so napolnile svetilke. 
Nespametne pa so iskale olje šele 
takrat, ko so ga potrebovale in tako 
zamudile svatbo. Treba je biti vedno 
pripravljen. To nam je dokazal tudi 
naš sv. Martin, saj je oblekel reveža 
takoj, ko ga je videl. Na slovesnosti 
so sodelovali tudi gasilci in narodne 
noše. Peli so člani župnijskega pev-
skega zbora pod vodstvom organista 
Igorja Kovačiča  ob spremljavi orke-
stra. Posebno mesto pa je pripadlo 
solistki gospe Pii Brodnik.

Po obeh mašah so nas pogostili 
člani župnijske Karitas. Dobrote so 
prispevale ižanske gospodinje.

Za organizacijo dogodkov okrog 
praznovanja se je poleg župnijski Kari-

tas treba zahvaliti zakoncema Jamnik.
Tončka Jeraj

ŽUPNIJSKA KARITAS IG
IZOBRAŽEVANJE SODELAVCEV  
ŽUPNIJSKIH KARITAS

Sodelavci Župnijskih Karitas smo 
se na povabilo Škofijske Karitas Lju-
bljana, v tem mesecu udeležili pre-
davanja na temo »Nekemične zasvo-
jenosti« - »moderna« bolezen dana-
šnje družbe«. Predavala nam je mag. 
Nataša Ropret, zakonska in družin-
ska terapevtka. Nekemične zasvoje-
nosti so različne oblike zasvojenosti 
brez zaužitja kemičnih substanc. Da-
našnje, moderne zasvojenosti, naj-
demo na področju spolnosti, interne-
ta, telefonov, odnosov, duhovnosti, 
deloholizma, hazardiranja, nakupo-
vanja in še bi lahko naštevali. Namen 
takšnih vedenj (seveda na točki, ko 
izgubijo prvotni pozitivni pomen) je, 

da posameznik na ta način utopi svo-
jo bolečino, zbeži od sebe in lastnih 
čutenj. Če pride do take vrste zasvo-
jenosti, da ne vidimo izhoda, je nuj-
no, da poiščemo strokovno pomoč.

Z novimi spoznanji smo se sode-
lavci ŽK vrnili na svoje domove.

Ana Podržaj, tajnica ŽK

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 pri-
spevate svoj dar za pomoč ljudem 
v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 
(NLB, d.d.). Hvala vsem daroval-
cem in Bog plačaj!

ZA NAMI JE ORATORIJSKI DAN:
PAZ, DA TEGA MAILA NE VID 
TVOJA MAMI!!!!!!

Ej, ne morem na FB, zato ti pišem 
kr na mail. Dns zjutrej je končno so-
bota in k sm se zbudla, sm bla še čist 
zabuhla od sladkarij od včerajšnjega 
rojstnega dne od našga ta malga... 
dns zjutri sm se hitro odpravla na 
oratorijski dan. Kr neki. So napisal, 
da bomo v šotorih, ampak potem ni 
blo tako. Ko sem pršla v ta zgorno 

učilnco, je bilo vse polno otrok, bi re-
kla da enih 35, pa župnik, pa kaplan...
pa Martinčki, saj veš uni v rdeče belih 
majcah. Najprej je Maruša, a veš tista 
punca z Iga, ki je bila v Angoli, poka-
zala slike iz misijionov. Kok črncov 
– čist čist črno črnih. Punce so imele 
kitke spletene in zvezane z barvnimi 
gumicami, kot bil imele čigumije v 
laseh. Prav hecno.  In kakšne šole, kr 
brez oken, skozi katera kukajo dru-
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gi otroci. In v šoli vse polno zagretih 
otrok – ne tko k pr nas. Vsi so v akciji 
znanja. To morš vidt. Povedala nam 
je marskej o življenju ljudi. Pa da vi-
diš kakšno plažo majo. Bila je polna 
smeti. Sploh ne vem zakaj? Menda 
nimajo Snage, tko k mi. Pa ceste...
brez asfalta. Pol smo odrolal en al dva 
bansa. Nouš verjela, pol je pršla pa 
sestra Lidija. A veš tista v dolgi kikli, 
ki živi na Kureščku, in nas uči verouk? 
Bla je oblečena čist po in-
dijansko, k bi bla ta prava. 
Še ene prav posebne če-
vlje je mela in še pozdravla 
nas je k indijanka. Še par 
indijanskih besed je znala. 
Govorila nam je o Baragu, 
ki so ga indijanci klicali 
Črna suknja. Kok je vedla o 
njem...A ti veš kdo je Bara-
ga? Ej, ta je bil cel car. Imel 
je grad in bil lahko bil gra-
ščak, pa je raj postal duhovnik in šel 
med indijance govorit o Jezusu.... čist 
jim je dal svoj life.  Res, b mogla to sli-
šat. Upam, da res postane svetnik (pa 
sej je itaq že na pol...) k to res zasluž. 
Imel smo malco. Čokoladnih rogličk-
ov je takoj zmanjkalo, k so ta mali ful 
navalil. Ampak nism bla lačna. Sem 
prišla do enga marmeladnega rogla, 
jabolka, pa še hruške. Potem smo 
imeli kviz o Baragu. Vodila ga je skvo 
sestra Lidija.  Zmagala je skupina od 
Barbare, Mirkotova je mal zaostajala, 

tik za njimi pa je bila Simonova ekipa. 
Župnik je že imel prštimane za nas 
čokolade, ki smo jih kr takoj sfrezal. 
Upam, da ma še kkšno ;)) Pol smo 
delal izdelke. Ta mali so temu rekli 
»ustvarjanje«. Eni smo popal odtise 
rok po skavtski sobi in iz njih sestavili 
en »HERTZ«, na katerega je potem 
župnik pribil križ (ej ta župnik zna 
tut cveke zabijat ;))). Prav dober je 
vse skup zgledal -  križ z Jezusom na 
sliki naših odtisov rok. Drugi so delal 
škatlce, indijanske tipije in ene vrteče 
kroge. Pol smo peli. Nisem vedla, da 
župnik tok dober špila kitaro. Kr šte-
kov se je z Mirkotom na klavirju. Oči-
tno je župnik z dodano vrednostjo. 
Mega. Aja, potem smo ob indijančku 
iz Ognjišča, sestavili zgodbo. Ful je 

hitro minilo. Sm ugotivila, da sploh ni 
blo kr neki, kot sem na začetku misli-
la, zato ti tut pišem. Prav fajn je blo. 
Kdo b si mislu, da se imaš lahko v faro-
vžu prov fajn. Našmu ta malmu bom 
rekla, da je kr mal zamudu, k je šel raj 
na tekmo. Ti prlagam še par fotk, da 
boš vidla kako je blo. Škoda k nis bla 
zraven. Decembra grem v kolednike, 
da tut jst nekaj prispevam za misi-
jone. A boš šla z mano? Če mi bo ati 
dns popravu dostop do FB, se zvečer 
dobiva tam. PAZ TA TEGA MAILA NE 
VID TVOJA MAMI, K POL BODO VSI 
VEDLI, DA NAJRAJ PIŠEM V SLEN-
GU...IN ČE JI PRIDE POD ROKE, GA 
LOHK ŠE OBJAV V NAŠI ŽUPNIJI...
POL SM PA TAM!!!!!!!!!

Vlasta Merzel

ŽUPNIJA IG V ZADNJEM MESECU
Na Igu smo se poslovili od An-

tonije Mavec, rojene Kavčič, rojene 
15.10.1933 v Iški vasi, stanujoči v Iški 
15. Ob pogrebu so namesto cvetja 
na grob darovali za maše in v dober 
namen sestra Anica z družino in Trtni-
kovi iz Škofljice, družina Maček, dru-
žina Kavčič, družina Šušteršič in Čop, 
družina Švarc, sosedje Benkotovi, Ja-
nežičevi, družina Strle iz Iške, družina 
Žučko iz Iške, občinski odbor SDS, 
sosedje Benkotovi, družina Švigelj iz 
Iške, Urška iz Iške, Štefka Dolinšek z 
družino in Škrabovi iz Iške. 

Poslovili smo se tudi od Angele 
Špelak, rojene Bolha, rojene 8.4.1928 
na Igu, stanujoči na Rakovniški ulici 5, 
na Igu. Ob pogrebu so namesto cvetja 
na grob darovali za maše in dober na-
men Lenarčičevi z Visokega in sestri, 
otroci z družinami, družina Debevc 
iz Govekarjeve ulica na Igu, sosedje 
Brezic, Primčevi z Iga, Rozmanovi z 
Iga, družina Sterle z Bresta, družina 
Petan, Kristanovi z Iga, družina Bolha 
z Ljubljanske 35 na Igu, družina Oven 
iz Ljubljane Vič ter družina Tomac.
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ŽUPNIJA GOLO V ZADNJEM MESECU
Na Golem smo se poslovili od 

Maje Miletič rojene Slokan, rojene 
25.3.1953 v Ljubljani. Bivala je v Škri-
ljah 137. Naj ji Gospod skupaj s pokoj-
no hčerjo in vsemi pokojnimi nakloni 

večni mir in pokoj.
V svetem krstu je bil prerojen v 

Božjega otroka Matej Glavan, iz Škrilj 
37. Vsak krst je upanje za prihodnost 
naše župnije.

ŽIVI ROŽNI VENEC V NAŠI ŽUPNIJI
V naši župniji smo v letu 2013 pri-

čeli z ustanavljanjem prve ženske 
Rože ŽRV. Vse do danes nam je uspe-
lo sestaviti 6 Rož ŽRV. Eno Rožo ŽRV 
sestavlja 5 članic, ki vsak dan zmolijo 
1 očenaš, 10 zdravamarij in določeno 
skrivnost rožnega venca, npr. »1. ki si 
ga Devica od Svetega duha spočela« 
ter slava Očetu. Drugi molijo enako, 
le da doda vsak svojo skrivnost in tako 
se zmoli vsak dan štiri rožne vence, 
lahko pa tudi več rožnih vencev, če je 
več takih skupin oz. rož. Člani naših 
rož molimo za duhovne poklice. Čla-
ni ne grešijo, če kdaj iz opravičenega 
razloga opustijo molitev. S pomočjo 
molitve si posebej prizadevajo za to:
1. da bodo svojo skrivnost molili 

vsak dan,
2.  da bodo v družini živeli v miru in 

ljubezni, 
3. da bodo radi pomagali drugim, 

kadar bodo pomoči potrebni,
4. da bodo obiskali bolnega člana 

rože,

5. da se bodo udeležili pogreba 
pokojnega člana in maše za 
pokojnega,

6. da bodo vsako leto poskrbeli za 
mašo za svojo rožo,

7. da najdejo za svojo rožo novega 
člana,

8. da se udeležijo srečanja rož, ki ga 
župnija pripravi vsaj enkrat letno.
Glede na dogovor, pa si člani Rože 

ŽRV lahko po določenem času zame-
njajo med seboj skrivnost, tako da ne 
molijo ves čas samo eno.

Spoštovani župljani, vabimo vas, 
da se vključite v Rožo ŽRV, kajti v žu-
pniji je lahko več takih skupin. Vsaka 
skupina šteje 5 članov. Za vse doda-
tne informacije sta vam na voljo žu-
pnik g. Janez Avsenik in kaplan g. Si-
mon Virant.

Ob tej priliki vljudno vabimo vse 
molivke Živega rožnega venca k sve-
ti maši, ki bo v ponedeljek, 18. 12. 
2017, ob 18.30 uri v cerkvi na Igu. 

Ana Podržaj

BRALCI BERIL NA IGU
Maša ob 8. uri:
Bernarda in Robi Selan – 19.11.
Rok in Zinka Štefančič – 26. 11.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 3. 12.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 10. 12.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 17.12.
Bernarda in Robi Selan – 24.12.
Rok in Zinka Štefančič – 24. 12. polnočnica
Franc Orhini in Veronika Čuden – 25. 12. 
Božič
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 31. 12.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 1.1.2018 
Novo leto
Bernarda in Robi Selan – 7.1. 2018
Rok in Zinka Štefančič – 14. 1.2018
Franc Orhini in Veronika Čuden – 21. 1.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 28. 1.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 4.2.2018

Maša ob 10. uri:
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 19. 11.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 26. 11.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 3.12.
Andreja in Roman Zdravje – 10.12.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj- 17. 12.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 24. 12.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 24. 12. 
otroška polnočnica
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 25.12.
Božič
Andreja in Roman Zdravje – 31.12.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj- 
1.1.2018 Novo leto
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 7. 1.2018
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 14. 1.2018
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 21.1.
Andreja in Roman Zdravje – 28.1.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj– 4. 2.

BRALCI NA PIJAVI GORICI
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 19. 11.
Veronika Globokar in Katarina Stojanovič 
– 26. 11.
Anže Globokar in Olga Urbar – 3.12..
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar – 
10. 12.
Andreja Lunar in Veronika Globokar – 
17.12.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 24. 12.- 
nedeljska maša
Veronika Globokar in Katarina Stojanovič 
– 24. 12.- večerna maša
Anže Globokar in Olga Urbar – 25. 12. Božič

Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar – 
31. 12.
Andreja Lunar in Veronika Globokar – 1.1. 
Novo leto
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 7. 
1.2018
Veronika Globokar in Katarina Stojanovič 
– 14. 1.2018
Anže Globokar in Olga Urbar – 21. 1.2018
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar – 
28. 1.2018
Andreja Lunar in Veronika Globokar – 
4.2.

DOGODKI PRED NAMI
29.11. zvečer začetek pletenja ad-

ventnih venčkov.
29.11. Dobrodelni koncert Klic do-

brote v Celju ob 20h. Vabljeni k 

poslušanju preko Radia Ognji-
šče in TV Slovenija in k darežlji-
vosti za Karitas, ki hoče s tem 
podpreti družine v stiski.
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1.12. prvi petek v mesecu. Ob 18h 
molitev pred Najsvetejšim, ob 
18.30 sveta maša in obnovitev 
posvetitve Jezusovem srcu. 
Priložnost za sveto spoved.

2.12. prva sobota v mesecu. Ob 7.30 
molitev premišljevalnega ro-
žnega venca pred Najsvetej-
šim, nato obnovitev posveti-
tve Marijinemu Brezmadežne-
mu srcu. Priložnost za sveto 
spoved.

2.12. obiska Miklavža ob 16h v cer-
kvi na Igu. Še lahko prijavite 
otroka.

3.12. 1. adventna nedelja, začetek 
adventa, blagoslov adventnih 
venčkov in darovanje za Kari-
tas ob nedelji Karitas.

4.12. srečanje ŽPS po sveti maši ob 
18.30.

8.12. Brezmadežno spočetje Devi-
ce Marije. Maše ob 8h in 18.30 
na Igu, ter ob 19h na Golem.

9.12. otroci izdelujejo škatlice s pi-
škoti, ki jih želimo podariti 
vsem udeležencem večerne 
božične maše 24.12. ob 18h.

10.12. otroška maša ob 10h.
10.12. ob 11h krst otrok. Starši čim-

prej prijavite otroke za krst.
10.12. na Rakovniku ob 14h srečanje 

Vere in Luči za osebe s poseb-
nimi potrebami, njihove star-
še in prijatelje.

15.12. začetek božične devetdnevni-
ce v Iški vasi, pri sveti maši ob 
18h.

15.12. Predavanje zakoncev Siter 
o peš poti v Kompostelo ob 
19.30 v dvorani na Igu.

16.12. začetek božične devetdnev-
nice. Večerna maša bo vedno 
ob 18h, da bi se je čim lažje 
udeležili v čim večjem številu.

16.12. ob 9h in 10h – prva spoved le-
tošnjih prvoobhajancev.

17.12. spovedovanje pred božičem, 

pri mašah bo navzoč tuji spo-
vednik.

17.12. srečanje staršev veroučencev 
5., 7. in 8. razreda po sveti 
maši ob 10h.

19.12. srečanje Svetopisemske sku-
pine po sveti maši.

24.12. otroška maša ob 10h.
24.12. 4.adventna nedelja in zvečer 

že prvi sveti večer. Večerna 
maša svetega večera (otroška 
polnočnica) tudi ob 18h na 
Igu.

25.12. polnočnica ob polnoči na Igu 
in na Golem.

25.12. božič, svete maše ob 8h in 
10h na Igu, ter ob 8.30 na  

Pijavi Gorici in 9.30 na Golem. 
Popoldne maša ob 15h na Ku-
reščku.

26.12. Sveti Štefan in državni praznik 
samostojnosti in enotnosti. 
Maše po nedeljskem razpore-
du. Na Golem po maši ob 9.30 
pred cerkvijo blagoslov konj.

27.12. Božični koncert domačih zbo-
rov v cerkvi na Igu ob 19h.

31.12. Nedelja svete Družine. Maše 
po nedeljskem razporedu.

31.12. Silvestrov večer. Molitev ob 
23h na Kureščku, ob 24h pa 
sveta maša.

1.1. Novo leto. Maše po nedelj-
skem razporedu.

6.1. zvečer na Golem božični kon-
cert zbora Žene in dekleta 
dveh vasi ob 18.30. 

10.1. v cerkvi na Igu božični koncert 
duhovniškega okteta Oremus 
ob 18.30.

SVETOPISEMSKA 
SKUPINA

Natančni bralci Naše župnije ste 
gotovo prebrali, da se enkrat na me-
sec sestane tudi Svetopisemska sku-
pina. Srečanje je res samo enkrat me-
sečno, a želi podati tudi nekaj okvirov 
Božje besede, ki se bere ob vseh ne-
deljah.

S prvo adventno nedeljo v začetku 
decembra se bo začelo novo Cerkve-
no leto. To bo leto B, ko se v glavnini 
bere Markov evangelij (v letu A Mate-
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jev evangelij in v letu C Lukov evan-
gelij). Za boljše spremljanje Božje be-
sede so na Igu na razpolago razmno-
ženi listi z Božjo besedo, ki jo lahko 
vzamete s seboj domov.

Naslednje srečanje Svetopisem-
ske skupine bo v torek, 19. decem-
bra, po božični devetdnevnici na Igu. 
Lepo vabljeni.

ZAHVALA
Ob zahvalni nedelji se vsem žu-

pnijskim sodelavcem zahvaljuje tudi 
gospod nadškof Stanislav Zore.

Hvala vsem, ki ste z dobrohotno-
stjo sprejeli nova vrata na stranskem 
vhodu v župnijski cerkvi. Izdelal jih je 
mojster mizar Janez Košir iz Dolgih 
Njiv nad Gorenjo vasjo.

Hvala tudi vsem, ki v teh jesen-
skih dneh mislite na župnijsko ku-
hinjo. hvala za podarjeni krompir in 
zelenjavo. hvala vsem za spečeno in 
pripravljeno pecivo v dneh praznova-
nja Martinove nedelje in tridnevnice 
pred tem. hvala vsem, ki že prinašate 
koline in tudi druge dobrote. 
Vsem Bog povrni.

ZELENA LUČ NA SPOVEDNICI
Priložnost za sveto spoved je ve-

dno, ko je duhovnik v spovednici. 
Kateri duhovnik je v spovednici je na 
njej tudi napisano. Ko smo v spove-
dnici je notri prižgana luč. Z veseljem 

pristopite k temu zakramentu Božje-
ga usmiljenja. Zelena luč je odprta za 
vas. Ne čakajmo za božično spoved 
do konca božične devetdnevnice.

župnik Janez Avsenik

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 17.45 (kaplan). Duhovnika pa tudi vedno dobite po sveti 
maši ali po telefonskem dogovoru.
Kontakt:
župnijska pisarna: 01 420 25 50 • župnik 040 789 435 • kaplan 031 412 652
zupnija.ig@rkc.si, http://ig.donbosko.si/, http://zupnija-golo.rkc.si/
Župnija Ig ima tudi svojo facebook stran. Povabljeni med »prijatelje« župnije Ig.
Naša župnija je glasilo župnij Ig in Golo, odgovarja Janez Avsenik, župnik

Naša župnija je glasilo župnij Ig in Golo, odgovarja Janez Avsenik, župnik
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