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V letu 2018 je bila v Rimu škofovska sinoda o mladih. Škofje z vsega sveta
so razpravljali o mladih, jih poslušali in snovali načrte za prihodnost.
Sinoda je v škofih pustila optimizem. Cerkev v svetu raste in ima prihodnost prav v mladih. Tako je tudi pri nas. Z optimizmom zremo v prihodnost in
si želimo veselja tudi v mladih. Papež Frančišek je izrazil potrebo, da mladim
prisluhnemo, da gremo skupaj z njimi naprej. Tudi naša župnija naj bo prostor,
kjer so mladi sprejeti in imajo svoje mesto. Ne le, da se v župniji dobro počutijo, ampak naj tu dobijo vero in z njo tudi globlji smisel življenja.
Ob Božiču doživljamo, da Bog vstopa k nam. Hoče biti Emanuel, Bog z
nami. Veselimo se! Naša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Gospod je blizu.
(Flp 4,5). Naj ne gre mimo Božja bližina, ki si jo v teh dneh voščimo.
Blagoslovljen božični praznik vam želimo vaši duhovniki,
v novem letu pa oblilo zdravja in razumevanja.
župnik Janez Avsenik
kaplan Simon Virant
pomočnik Anton Košir
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VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
ZA BOŽIČNI PRAZNIK
Drage sestre in bratje in vsi ljudje
dobre volje!
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk
2,14), to je bilo oznanilo angelov s
pesmijo, ki se je razlegala v sveti božični noči po betlehemskih poljanah
in je pastirjem oznanila
veselo oznanilo, da se je
rodil zveličar, ki je Jezus,
Gospod. To božično sporočilo je tako pomenljivo,
tako bogato in veličastno,
da odmeva tudi v naš čas.
Božična noč je noč
veselja, hvaležnosti in
upanja. Skupaj z angeli
smo tudi mi povabljeni,
da slavimo Boga, ker je
dober, zvest in usmiljen. V božični
noči še prav na poseben način doživljamo Božjo bližino, njegovo dobroto in ljubezen. Ob tem smo vsi povabljeni, da sprejmemo dar nebeškega
Očeta, ko nam v teh dneh pošilja svojega Sina in s tem podarja našemu
življenju nov smisel in kaže na pravo
vsebino človeškega življenja. Naše
življenje naj postane jasen odgovor
na podeljeni neizmerni Božji dar, naj
bo prežeto z ljubeznijo do Boga in  z
našo medsebojno ljubeznijo.
Življenje iz ljubezni namreč pri-

naša človeku mir, veselje in novo življenjsko moč, česar nam ta zemeljski svet ne more dati. Mir, ki ga prinaša Božje dete, ni sad kompromisov in
našega trgovanja, ampak je v pravem
pomenu Božji dar.
V neusmiljenem ritmu vsakdanje-

ga življenja, ko nam tolikokrat zmanjkuje časa zase, za pristnejše medsebojne odnose, za dejanja ljubezni in
dobrote, se vsaj za trenutek ustavimo
pred novorojenim betlehemskim Detetom in dopustimo, naj se vsebina
božičnega sporočila dotakne naših
src. Dopustimo, da božično sporočilo
ogreje, gane in ozdravi neštete rane,
ki jih nosimo v sebi. Tako se bo v nas
po Božjem dotiku začelo rojevati nekaj novega, lepšega in pristnejšega.
Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske votline vsem pri-
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nese veselje, novo upanje in mir!
Tega želimo slovenski škofje najprej
vam, otroci, ki ste Jezusu najbližje
ne samo zaradi mladosti, ampak ste
mu blizu po svojem otroškem čutenju, iskrenosti in pristnosti. Prav tako
želimo škofje doživeto praznovanje
božičnih praznikov vsem mladim, odraslim in ostarelim! Tudi vam, bolni,
onemogli in ubogi, ki vas je življenje
morda postavilo na rob družbe, želimo, da vas prevzame mir in ljubezen
Božjega deteta. Jezus se je rodil za

vsakega od nas kot Emanuel, kot Bog
z nami. Slehernega želi potolažiti in
prinesti luč povsod, kjer je tema, da
bi naše življenje po veri vanj dobilo
novo vsebino in nov zagon. Zato naj
bo novo leto 2019 in sploh vsa naša
prihodnost prežeta z bližino Božjega Sina, v skupnem prizadevanju za
ustvarjanje okolja, ki ga bodo krasile
kreposti miru, poštenja, domačnosti
in dobrote. Obilje miru in Božjega
blagoslova naj bo vedno med nami!
Vaši škofje

PRIČAKUJEMO BOŽIČ
V množici luči in sredi hrupa potrošniške družbe marsikdo pozabi kaj je
smisel božiča. To je praznik Gospodovega rojstva. Mogoče nam pri tem lahko pomaga besedilo iz leta 1692, ki so
ga našli v cerkvi sv. Pavla v Baltimoru.
In je aktualno tudi danes.

glasnih in nasilnih ljudi, ker so breme
za dušo. Ne primerjaj se z drugimi,
da ne postaneš ali malodušen ali prevzeten, kajti vedno bodo taki, ki so
večji pa tudi manjši od tebe. Veseli se
svojih načrtov. Ohrani veselje za svoj
poklic, najsi bo še tako skromen, saj
je pravi zaklad v
Spokojen hodi
teh spremenljivih
skozi trušč in načasih. Pri poslih
glico sveta in se
bodi
previden,
spominjaj miru, ki
kajti svet je poln
ga najdeš v tišini.
prevar. Nikar ne
Kolikor je mogospreglej, da je
če, bodi v dobrih
tudi zvrhan kreposti. Mnogi teodnosih z vsemi
žijo za visokimi
ljudmi. Svojo resnico pripoveduj
vzori in njihovo
mirno in jasno in prisluhni drugim, življenje je polno junaških dejanj.
tudi nespametnim in nevednim, zakaj
Bodi, kar si.
vsakdo ima svojo zgodbo. Izogibaj se
Bodi svoj.
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In nikoli ljubezni ne igraj. Pa tudi
ne preziraj je, čeprav si razočaran in
zagrenjen, zakaj ljubezen je večna.
Umirjeno sprejmi izkušnje let, postopoma odlagaj stvari iz mladosti.
Neguj duhovno moč, da te bo obvarovala nenadne nesreče. Ne spravljaj
v žalost samega sebe z namišljenimi
rečmi. Mnogi strahovi so sad utrujenosti in osamljenosti. Ohranjaj zdravo strogost, vedno pa bodi do sebe
tudi blag.

Otrok veselja si, kot drevesa in
zvezde. Pravico imaš biti tu. Vse v vesolju teče natanko tako kot je prav.
Bodi v miru z Bogom, pa čeprav si ga
predstavljaš tako ali drugače. Ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kaj
te usmerja v bučnem teku življenja,
ohrani mir v duši.
Bodi pozoren.
Bodi srečen.
Izbrala Tončka Jeraj

OSEBA OZ. OSEBE MESECA DECEMBRA
Ta mesec sem se pogovarjala z gospodi, ki nam že vrsto let pripravljajo
jaslice na Igu. V cerkvi jih ne opazimo
pri delu, le zadnje dni pred božičem
se vsak dan pojavi nekaj novega okoli jaslic. Na sveti večer v naši cerkvi v
vsej svoji čarobnosti zažarijo jaslice.
Prinašajo nam notranji mir in spokojnost. Čeprav so dnevi pred prazniki
napeti, polni zadolžitev, obiskov,
zabav, srečanj, predstavitev v vrtcu,
šoli…, se ob pogledu na jaslice v cerkvi zazdi, da je vse tako kot mora biti.
Da pa lahko doživimo te lepe občutke, je potrebno veliko ur dela,
načrtovanja, zbiranja materiala, popravljanja posameznih delov, izdelava novih…, predvsem pa novih idej.
Med intervjujem so mi povedali, da bi
radi naredili kaj novega, drugačnega,
zanimivejšega… Vse leto razmišljajo
o jaslicah. Velikokrat si gredo jaslice

ogledat še v druge kraje, predvsem,
da dobijo nove zamisli in ideje. Kako
bi lahko naredili še bolje. Trudijo se,
da bi ustregli nam in nam pripravili
vedno kaj novega, še bolj čarobnega.
Za jaslicami se v vseh teh letih
skrivajo pridne roke in ideje Tomaža, Jožeta, Slavka, Francija, Mateja,
Tonija, Robija, Tadeja, Blaža, Petra in
Monike.
Vprašala sem jih, zakaj poskrbijo
za jaslice v naši cerkvi?
Odgovorili so mi, da je to skrb, ki
jo imajo, da vidijo delo, ki ga je potrebno opraviti, da ne more biti naša
cerkev brez jaslic, da je cerkev urejena… »Če jih ne bi bilo, bi vsi opazili in
spraševali kako to, da ni jaslic.«
Gospod Bevc mi je povedal, da je
že od mladih let od doma navajen,
da pomaga v Cerkvi. Pri mladinski
skupini v župniji v Ljubljani je vedno

5
sodeloval. Tudi njegova družina je vedno pomagala v župniji in tako so ga
starši vzgojili. Ko se je preselil na Ig
in si ustvaril svojo družino, je ponudil
svojo pomoč v naši župniji. Od takrat
je nepogrešljiv pri jaslicah, v zakonski
skupini, pri organizaciji in izpeljavi raznih dogodkov, bil je član ŽPS…
Gospod Tomaž je bil nekako pobudnik, začetnik postavljanja jaslic v
naši cerkvi v zadnjih
letih. Tako je poiskal
še sodelavce oz. so se
mu pridružili in postali so ekipa, ki sodeluje
že vrsto let. Po letu
1995, ko je kaplan
Vinko Cingerle zapustil službo kaplana na
Igu, je današnja ekipa
prevzela skrb za jaslice. Takratne figure jaslic so bile iz stiroporja in iz slanega testa,
predvsem oblekice, dodatki… Nekaj
so jih naredili ministrantje, mladinci
in posamezne gospe. Določeni kompleti figur so se z leti porazgubili,
tako, da niso več popolni. Zadnja leta
uporabljajo velike figure, za katere
imajo premalo prostora v jaslicah,
zato težko vsako leto spremenijo
kaj bistvenega. Delo je težaško, veliko je prestavljanja in prenašanja.
Lepo in zanimivo delo pride šele na
koncu. Zadnjih deset let je za posta-

vitev lažje, ker postavijo poden oz.
ogrodje, na katerega potem položijo
mah in naredijo jaslice. Vendar je tudi
postavitev ogrodja težka naloga. Za
mah poskrbijo ministrantje, ki ga po
navadi naberejo pred prvim snegom.
Za smrečice priskočijo na pomoč
ključarji. Kakšno leto pridejo dnevi
praznikov tako, da imajo manj kot teden dni časa, da jih postavijo. Ogrod-

je postavijo na soboto, ker imajo več
časa pa tudi v cerkvi je več miru, da
lahko delajo. Tudi 14 dni prej so ga že
postavili, ker se drugače ne bi izšlo,
sploh, če so dopoldne po službah.
Vedno ne gre vse po načrtih, zato je
dobro, da je na voljo ves dan. Potem
pa se vsak dan lotijo dela, po nekaj ur,
da dokončajo pravočasno.
Moje vprašanje je bilo tudi, kaj
imajo oni od jaslic.
» Notranje zadovoljstvo, da si na-
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redil nekaj koristnega za skupnost. Ko
delaš, ti je všeč, se sprostiš, imaš čas
za razmišljanje, poglobiš svojo duhovnost. Nekdo, ki je bolj tehnični tip, mu
je v veselje, ko je izdelek dokončan.
Skupina se med seboj druži, spoznava,
veliko časa smo skupaj, kar vpliva na
naš medsebojni stik, prazniki so bolj
doživeti, konec koncev smo zaradi tega
lahko bližje Bogu,« so mi naštevali.
»Seveda pa so doma potem jaslice
vedno na zadnjem mestu, postavljamo jih zadnji hip, zmanjka časa…,« je
razložil gospod Bevc.
V svoje vrste vabijo nove člane.
Predvsem ljudi, ki so bolj tehnični tipi,
ki imajo smisel za oblikovanje. Neka-

teri so že starejši, zato bo potrebno
poiskati zamenjave. Predlagajo, da
bi že na oratoriju imeli kakšno delavnico, na kateri bi pripravili določene
stvari tudi za jaslice. Res je, da so jaslice ob koncu leta, vendar jih je potrebno načrtovati že prej. Marsikaj je
potrebno izdelati v mizarski delavnici
in za to je čas čez leto. Zgodil se je, da
jim je mizar ponudil svojo delavnico
in stroje, da so lahko izdelali posamezne dele.
Iskrena hvala, da nam vsako leto
pripravite lepe jaslice. Zaradi vas,
vašega truda in vaše skrbi, smo vsi v
tem času bližje Bogu.
mjg

100 % JASLICE
Pa se zgodi, da zaideš v cerkev in
ugotoviš, da gori že tretja svečka na
adventnem vencu in da se bodo verjetno kmalu začele postavljati jaslice.
In pogleduješ proti stranskemu oltarju kdaj se bo začelo. Pa nič. Na drugi
dan devetdnevnice ugotoviš, da letos
ne bodo jaslice tam, kjer so običajno.
Pokrajina zanje se pripravlja drugje
– tik ob krstnem kamnu pa do oltarja srca Jezusovega. Že mi v mislih
»brainstormajo« strele zakaj to ni dobro... in ugotovim, da je v bistvu, če
odmislim to, da niso tam kot vedno –
prav super in domiselno. Naj bo sprememba. Gledam surove deske urezane na mero. Kot bi bile tam že od

vedno. Čakam naslednji dan - tretji
dan devetdnevnice. Na nizkem odru
za jaslice je že položen mah, korenine, kamenje in strma pot do mesta.
Jezero je suho. Med pridigo poslušam zgodbo o psu, ki je iz svoje pasje
perspektive doživel Božično zgodbo.
Hotel je poduhati Jezusa in Marija
mu je le to dovolila. Enako pasjo željo
smo srečali tudi pri nas doma, ko smo
otroke prinesli iz porodnišnice... Kdo
ve, ali bosta v jaslicah tudi stara ovca
in pes, ki sta pripovedovala zgodbo o
Jezusu? Tretji dan po božični devetdnevnici – cerkev se prazni...a le za
nekaj časa. Imeli bomo vaje z novim
kitaristom Petrom in kontrabasistom
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Klemenom za božično
devetdnevnico.
Električni zvok kitare reže v
akustiko cerkve. Kontrabas boža. Klavir piše
zgodbo pod obema.
Igramo in pojemo prvo
pesem, drugo, tretjo...
medtem se začnejo na
široko odpirati stranska
vrata in skoznje majhne in velike roke nosijo
brinje, slamo, smreke,
žage, deske, kopreno...
vsi hitijo. Ampak glej kakšno čudo se
godi. Vsi so tiho, vsi imajo delo, nihče
ni glavni, vsi se dopolnjujejo in delajo kot mravlje. Kot da delajo to vsak
mesec. Ste v jaslicah opazili steno
pod mestom, kakšen je njem relijef
in barve... pesek pred mestom Betlehem in žensko na stopnicah? Kdo
vse to pripravi in barva? Kdo »sezida« skalo preko katere teče voda in
naredi ograjo iz bele breze okrog jaslic? Majhni detalji v jaslicah - na katere skupina, ki izdeluje jaslice misli
gotovo že v začetku jesenskih dni.
Gledam jih, kako postavljajo figure.
Postavijo, gledajo, prestavijo, gledajo, modrujejo, prestavijo, prestavijo... pastirčki in ovčke so mnogokrat
dvignjeni okrog pasu, okrog vratu, za
glavo, noge... da končno dobijo svoje
mesto v jaslicah. Kako zahtevno delo
za nekoga, ki daje dušo jaslicam.
Smrečica tu, smrečica tam in lučke...

Gledam njihov končni izdelek na četrti dan devetdnevnice. Na potki je
pesek, pastirji pasejo ovce, nosijo
hrano, imajo pripravljena drva, kurijo ogenj in čakamo, čakamo... Tudi
Marija in Jožef sta že v štalci. Čakata dojenčka. Osliček že diha v jasli,
da bi ga ogrel, krava leži bolj zadaj
(nekam postrani - morda tudi ona
pričakuje). Čakam da pride. Zame in
zate. Takrat bodo jalice 100%. Premišljujem, kako lepo je, da imamo v
fari ljudi, ki že jeseni razmišljajo o jasicah, dobijo idejo, ne govorijo o tem
da nimajo časa, ki si v tem času ne
postavijo drugih prioritet, mrzlično
ne nakupujejo po trgovinah, ampak
nam v tem času postavijo jaslice, da
lažje razumemo resnico: Bog se je
U+ČLOVEK=UČLOVEČIL ali beri: rodil iz žene po imenu Marija. Jasličarji,
hvala za vašo zgodbo.
Vlasta Merzel
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SREČANJE SODELAVCEV KARITAS
Letos je bilo srečanje sodelavcev
Karitas 28.novembra . Zbrali smo
se na Ponikvi, rojstnem kraju Antona Martina Slomška. Avtobusi so
prihajali iz vseh koncev Slovenije.
Ljubljanski avtobus, kjer nas je bilo
enajst tudi z Iga, je imel številko 18.
Ob našem prihodu je bila cerkev svetega Martina že polna. Skrbelo me je,
če bom lahko (med molitveno uro in
mašo) tako dolgo stala. Vse se je dobro končalo. Prijazna domačinka mi
je ponudila zložljivi stolček, ki sem ga
z veseljem sprejela. Že to dokazuje,
da so sodelavci KARITAS res prijazni
ljudje. Pri molitveni uri so sodelovali
mladi, ki so pritegnili k petju tudi starejše. Brani nagovori so se navezovali

na sinodo v Rimu, kjer so prvič imeli
besedo tudi mladi z vsega sveta. Cerkev si je zadala nalogo, da tudi mlade
vernike pritegne k sodelovanju, saj
se v življenju pokaže prava vera, ko si
spoznal vrednoto osebne vere.
Po maši, ki jo je daroval nadškof
Alojzij Cvikl in pogostitvijo pred cerkvijo, smo se odpeljali proti Celju.
Tam nas je v dvorani Golovec že čakalo kosilo. Pri strežbi so spet sodelovali prostovoljci in bili zelo prijazni.
Ob 16h smo se udeležili generalke za
koncert Klic dobrote. V večernih urah
smo se vrnili domov. Med potjo smo
molili, molitev je vodil naš kaplan Simon.
Mira

PLETENJE ADVENTNIH VENČKOV
Vsako leto v naši župniji pletemo
adventne venčke. Zbrana sredstva
so namenjena Župnijski karitas Ig
za lajšanje stisk ljudem v naši občini.
Pletenje venčkov se ponavadi prične
v sredo, po večerni sv. maši pred prvo
adventno nedeljo. Priprava zelenja
in izdelava obročev pa že nekaj dni
prej. Sveče za adventne venčke in
vse ostalo priskrbi Tomaž Jamnik. Za
okrasitev venčkov (storži, balončki,
razni drugi okraski) pa poskrbijo pletilke. Tudi letos smo pričeli s pletenjem venčkov v sredo, 28. novembra
po večerni sv. maši, to je pred prvo
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adventno nedeljo, 2. decembra 2018.
Adventne venčke smo pletli v ogrevanem prostoru na župnijskem dvorišču. Pri pletenju venčkov so sodelovali prostovoljci ŽK in zunanji sodelavci. Zbralo se nas je osem. Ker sta
večje število adventnih venčkov že
nekaj dni prej spletli ga. Helena Bevc

in ga. Milka Blatnik (46), smo imeli
kar hitro spletenih še nekaj venčkov.
Adventne venčke nam je s pomočjo
svojih sodelavcev spletla tudi Marinka Štrumbelj (30). Drugi dan, to je
v četrtek, smo se zopet zbrali proti
večeru in začeli z okraševanjem adventnih venčkov. Bilo nas je deset.
Pridružil se nam je tudi naš kaplan
g. Simon Virant. S čajem in piškoti
nas je razveselil naš župnik g. Janez
Avsenik. Delo je potekalo v veselem
razpoloženju. Skupaj smo izdelali 89
adventnih venčkov. Pri pripravi zelenja, obročev, pletenju in okraševanju
adventnih venčkov pa so poleg zgoraj navedenih sodelovali še: Marjana
in Tadej Jamnik, Jože Bevc, Tone Balant, Milena Pečjak, Slavka Kovačič,
Irena Skubic, Tončka Jeraj, Tončka
Strle, Marija Zdravje, Lojzka Petek in
Ana Podržaj. Iskren Bog plačaj vsem,
ki ste sodelovali v tek dobrodelni akciji.
Župnijska karitas Ig

PETA SVEČKA OTROŠKIH MAŠ NA IGU
Na prvo adventno nedeljo smo v
župniji Ig upihnili peto svečko na tortah »otroških« maš. To so svete maše,
posebej prirejene za otroke, kjer se
nedeljski evangelij otrokom prebere v ločenih prostorih cerkve in prek
animatorjev poda razlaga na njim
primeren način. Za takšno razlago se
animatorji pripravljamo na dveh sre-

čanjih, kjer premišljujemo evangelij in
iščemo način, kako Božjo besedo približati otrokom. Pri tem si pomagamo s simbolom, ki ga za vsako mašo
skrbno izberemo. Delo animatorjev
je v petih let obrodilo sadove, saj se
je število otrok pri maši bistveno povečalo. Otroci radi sodelujejo pri branju mašnih delov in veselo pojejo.
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Vsekakor gre pri tem za
vzajemno delo tako župnika Janeza Avsenika in
kaplana Simona Viranta,
kot animatorjev, ki s svojim načinom dela spodbujamo mlade k življenju
z Jezusom. Pri maši na
prvo adventno nedeljo
smo se Bogu zahvalili za
dosedanje delo in z otroki razrezali kar pet tort.
Bilo jih je premalo, za kar se Bogu zahvaljujemo (beri: otrok je bilo kar 114)
;). Vsem, ki vam animatorsko srce še

vedno utriplje, vas vabimo v vrste
Martinovih animatorjev.
Vlasta Merzel

BIRMA 2019
Letošnji osmi in deveti razred
se pripravljata na prejem potrditve
Svetega Duha, ki bo 27. aprila 2019.
Priprava poteka že od lanskega leta.
Letos je osmi in deveti razred pri verouku prevzel gospod
župnik.
Intenzivna
priprava pa se je začela na Igu s prvim
decembrom
letos.
Birmanski kandidati
smo se razdelili v štiri
skupine na Ig -u in eno
skupino na Pijavi gorici. V vsaki skupini je
devet do enajst kandidatov. Na Golem pa
imajo svojo skupino.
Našo – prvo sku-

pino vodi Mirko Merzel. Dobivamo
se ob sobotah ob 19h v spodnji učilnici v župnišču. Takrat imajo srečanja
tudi Martinovi animatorji, ko se srečujejo pred vsako otroško mašo. Z
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Martinovimi animatorji sodelujemo
pri pripravi otroških maš in poglabljamo svoje vedenje o Kristusovem
nauku ter osebni odnos do Boga ob
branju, premišljevanju in pogovoru o
nedeljskem evangeliju. Z »Martinčki« se razdelimo tudi po katehetskih
skupinah, tako da potem sodelujemo
tudi med otroško mašo na katehezah
otrok. Tiste sobote, ko pa otroške
maše ni, imamo svojo debato o darovih Svetega Duha in njih uporabi v
našem vsakdanjem življenju.
Posrbimo tudi za družabnost in
tako smo v soboto 15. dec 2018 odšli
skupaj z »Martinčki« na pico. Bilo je
prav zares lepo. Z nami je bil tudi gospod kaplan Simon Virant, ki redno
sodeluje z nami ob tistih sobotah, ko
smo del pripravljalne ekipe otroških

maš. Birmanski animatorji so nam
napravili razdelilnik glede sodelovanja pri nedeljskih mašah. Na ta način
smo sodelovali 9. dec 2018 ob desetih. Naša skupina je takrat pripravila
prošnje, uvod v očenaš, uvod v pozdrav miru ter zahvale po obhajilu.
V načrtu imamo tudi izbrati ime za
našo skupino, vendar odločitev še ni
padla.
Vsem vam, dragi sožupljani, želimo v adventnem času začetek nečesa novega in lepo pričakovanje božiča. Še posebej pa veliko Božjega blagoslova ob prihodu Novorojenega. V
novem letu 2019 pa veliko izpolnjenih pričakovanj, zdravja in iskrenega
veselja.
Vse dobro vam želi 1. birmanska
skupina z Ig –a

PREDSTAVITEV BIRMANCEV NA GOLEM
Na prvo adventno
nedeljo, 2. decembra
smo prižgali prvo svečko na adventnem vencu. Pri maši nam je gospod župnik predstavil
birmance, ki bodo prejeli ta zrelostni zakrament 27. aprila prihodnje leto. Birmanci se
bodo pripravljali na ta
pomemben dogodek,
mi pa jih bomo spremljali z molitvijo.
Amadej Bergles
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Poišči Gospoda v jaslicah,
tam kjer ga nihče ne išče,
v ubogem, preprostem, majhnem.
Ne skušaj ga najti v blišču mest,
Ne hlepi po lepih podobah.
Ne preverjaj ponudbe brezbožne zabave,

ki se ti nenehno vsiljuje.
Poišči ga raje na nevsakdanjih krajih
in tam, kjer ga ne bi pričakoval.
(Božična poslanica
mons. Jorge Mario Bergoglio iz knjige Poišči Gospoda v jaslicah)

POSLANSTVO ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Župnijska karitas Ig temeljito
in vztrajno opravlja svojo osnovno
nalogo. Pomoči potrebnim posameznikom in družinam deli hrano,
oblačila in higienske potrebščine.
Pomaga jim pri plačilu položnic (npr.
za vodo, elektriko, Snago, zdravstveno zavarovanje, kurjavo, šolske
potrebščine …). Potrebe so vedno
večje zlasti med starejšo populacijo
in brezposelnimi. Karitas je odprta
organizacija, ki si prizadeva, da bi na
različne načine pomagala vsem pomoči potrebnim. Med ljudmi še vedno obstaja miselnost, da je Karitas
cerkvena dobrodelna organizacija,
ki pomaga samo tistim, ki hodijo v
cerkve, ampak temu ni tako, pomaga tudi tistim, ki ne hodijo v cerkev
in niso verni. Prostovoljci Župnijske
karitas sodelujejo z župnijo in s svojim znanjem sodelujejo tam, kjer je
njihova pomoč potrebna. V ŽK ne delujejo samo prostovoljci ŽK, temveč v
svoje delo vključuje tudi zunanje sodelavce, ki ji priskočijo na pomoč ob
izrednih in večjih akcijah, kjer je potrebno raznoliko znanje in sposobno-

sti. Povezanost se posebej opazi pri
pripravi srečanja za starejše, bolne in
invalide, pletenju adventnih vencev,
izdelavi božičnih in velikonočnih voščilnic, pletenju butar, božičnem koncertu ter povsod tam, kjer je pomoč
potrebna. Za veliko noč in božične
ter novoletne praznike prostovoljci
ŽK obiščemo starejše po domovih za
starejše. V naši ŽK so redni prostovoljci in prostovoljke upokojenci, ki
so si vedno želeli delati dobro tudi za
druge ter osnovne naloge opravljajo
z veliko vnemo in brez plačila. Mlajši pa se zaradi preobremenjenosti v
službi in doma ne odločajo za karitativno delo. Naša ŽK pomaga vsem
pomoči potrebnim v občini Ig. Da pa
naša ŽK lahko pomaga lajšati stiske
ljudem, nam pri tem pomagajo dobrotniki s svojimi prostovoljnimi prispevki, tako v hrani, oblačilih kot tudi
z denarnimi sredstvi. Iskrena hvala.
Za izpeljavo programov pomoči ljudem v stiski nam je v letošnjem letu
pomagala tudi občina Ig, za kar se ji
iskreno zahvaljujemo.
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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 prispeva-

te svoj dar za pomoč ljudem v stiski:
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).
Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj.
Ana Podržaj

KRONIKA ZA LETO 2018
Dogajalo se je……..
Vstopili smo v novo leto 2017.
6. januarja, na praznik svetih treh kraljev je bil zaključek trikraljevske akcije. Več
koledniških skupin je obiskalo domove in
prinašalo božjega blagoslova. Koledniki
ižanske župnije so zbrali 2.637,00 evrov in
zbrani denar oddali na Misijonsko središče. Na ta dan so članice ženskega pevskega zbora Žene dveh vasi skupaj z otroškim
pevskim zborom Sladkosnedi na Golem
pripravile božični koncert.
10. januarja smo prisluhnili božičnemu
koncertu duhovniškega okteta Oremus,
katerega član je tudi naš župnik gospod

Janez Avsenik.
V župniji nadaljujemo s češčenji prvih
petkov in posvetitve Srcu Jezusovemu in
prvih sobot s posvetitvijo Marijinemu
Brezmadežnemu srcu. Češčenja lepo pripravljata in vodita Bernarda in Robi Selan.
Z mesecem februarjem se je pričel tudi
postni čas ko smo ob postnih nedeljah na
Igu in Pijavi Gorici in ob petkih v Iški vasi v
cerkvi Svetega križa molili križev pot.
V mesecu marcu smo se v kapeli župnišča zbrali ob molitvi za domovino. Bogu
smo se zahvalili, da imamo lepo domovino, samostojno državo Slovenijo in prosili
za Božji blagoslov, za voditelje, naše druži-
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ne in da bi Bog pomagal okrepiti vernost
naših župljanov.
Dekanijskega postnega romanja se
je udeležilo 14 naših faranov. Obiskali so
Halasovo rojstno vas Črenšovce, njegovo
mučeniško pot v Hotizi in se ustavili tudi
na njegovem grobu v Veliki Polani.
Tudi v naši župniji smo praznovali materinski dan. V ta namen so Martinovi animatorji v soboto popoldan 17. marca pripravili oratorijski dan z delavnicami za vse
otroke. S kratkim programom med mašo
v počastitev dneva staršev in godu svetega
Jožefa ter materinskega dne so se pri nedeljski maši zahvalili materam in očetom
za dar življenja, ljubezen in za vso skrb ki
jim jo namenjajo.
Na cvetno nedeljo po običaju naša župnija roma na Kurešček, tako je bilo tudi
minulo leto ko so križev pot in sveto mašo
pripravili člani ŽPS in cerkveni pevci.
V velikem tednu so na Veliki četrtek
letošnji prvoobhajanci in njihovi starši sodelovali pri slavju Jezusove zadnje večerje.
Na Veliko soboto pa se na Igu ohranja star
običaj blagoslova ognja za domove. Že v
zgodnjih jutranjih urah so fantje pripravili
ogenj na parkirišču pri pokopališču, Pijavčani pa na Pijavi Gorici. Blagoslova se vedno udeleži veliko faranov, ki pridejo peš,
s kolesi ali avtomobili. Dopoldan smo imeli
farani možnost počastiti Sveto Rešnje Telo
ob Božjem grobu, popoldan pa smo prinesli k blagoslovu velikonočna jedila. Velikonočna nedelja je nadvse bila slovesna kot
se za največji praznik v cerkvenem letu
tudi spodobi.

V župnijski cerkvi smo 15. aprila ob
10.00 uri mnogi imeli priliko doživeti novo,
tudi pravo festivalsko sveto mašo – glasbeno mašo PESEM TISOČERIH ZVONOV ki
že 30 let oznanja da je evharistija življenje
in življenje evharistija. Ustvarjalci glasbe ki
so prišli iz vse Slovenije so hkrati tudi avtorji pesmi, ki so jih zapeli skupaj. Zboru so
se pridružili tudi domači ljubitelji takega
slavljenja in domači otroški zborček. Kar
petinšestdeset pevcev je v prezbiteriju cerkve ustvarilo čudovito glasbeno vzdušje.
Mašo je vodil g. Zvone Štrubelj, ki že vrsto
let dela v Bruslju njegove nagovore pa lahko večkrat preberemo v tedniku Družina.
21. maja se je skupina faranov in domači župnik udeležila zaobljube redovnemu
življenju klaris Sandre Trojanšek , sestre
Marije Salomeje, v samostanu Marije Matere Cerkve v Turnišču. Mlado dekle prihaja
iz župnije Mengeš, po svojih prednikih pa
izvira iz naše župnije in je na župnijo naslovila povabilo na slovesne zaobljube.
31. maja smo obhajali praznik Sv. Rešnjega Telesa- Telovo. Praznik smo slovesno obhajali s tradicionalno procesijo po
poti proti Iški Loki. Sodelovali so vsi pevski
zbori ižanske župnije.
Tudi v letošnjem letu smo smo v lepo
okrašeni župnijski cerkvi obhajali praznik
prvega svetega obhajila.
Praznik domovine, srebrni jubilej naše
domovine smo v župniji obeležili s postavitvijo in blagoslovom stojala za zastave
v farni cerkvi. Na njem bodo odslej visele
Cerkvena, Slovenska in Evropska zastava.
Pričetek letošnjega oratorija, enote-
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denskega druženja otrok in mladih, delavnic, iger, molitve in pesmi pod geslom
LE ENO JE POTREBNO je pripravljalo 17
animatorjev. Že v letošnjem šmarničnem
branju smo spremljali slovenskega duhovnika, misijonarja in svetniškega kandidata
Friderika Ireneja Baraga saj letos mineva
150 let od njegove smrti.
Prvo soboto 7. julija, smo na Kureščku
s
pesmijo
˝Novomašnik
bod´pozdravljen˝pozdravili dva letošnja novomašnika g. Primoža Megliča iz Ivančne
Gorice in g. Aljaža Bašo iz Beltinec. G. Primož Meglič ima rodbinske korenine v naši
občini saj je njegov oče rojen v Strahomerju.
Vodila sta somaševanje in se med pridigo
kratko predstavila. Oba novomašnika sta
dejala da sta na svoji življenjski poti imela
mogočne stebre vere pri svojih starših, starih starših in v domačem župniku. Vsak po
svoje so jima pomagali odločiti se za duhovniški poklic in tlakovati pot do trenutka, ko sta postala duhovnika. V avgustu je
na Kureščku vodil somaševanje in pridigal
letošnji zlatomašniki gospod Ivan Turk, naš
nekdanji duhovni pomočnik. Skupaj z njim
smo se Bogu zahvalili za njegovo 50 letno
duhovniško služenje in molili za nove duhovne poklice.
14. Avgusta sta naša župnik Janez
Avsenik in njegov duhovni pomočnik kaplana Simon Virant praznovala eno leto
kar sta naša duhovna voditelja.
Zadnja nedelja v mesecu avgustu je
vsakoletno žegnanje na Kureščku. Slovesnost so obogatili pevci iz ižanske župnije
in iz Velikih Lašč. V septembru smo pričeli

z novim katehetskim letom. Duhovnika sta
morala poskrbeti da bodo veroučenci imeli
katehete in uskladiti ure verouka ter urnik
svetih maš. Novo katehetsko leto sta pričela s skupnim sestankom tudi pastoralna
sveta z Iga in Golega. V mesecu septembru
se je nekaj naših faranov odzvalo povabilu
Tomaža Stojca na njegove prve zaobljube v Torinu. Tomaž je eno leto prihajal na
Ig in pri nas opravljal pastoralno prakso.
V tem mesecu so nas obiskali tudi mladi
Marjansko Vincencijanske Mladine skupaj
s setrami usmiljenkami in nam predstavili
Čudodelno Svetinjo.
Oktobra se nas je zbralo za avtobus romarjev in Iga in Golega ki smo se odpravili
na župnijsko romanje na Zaplaz. Ogledali
smo si osrednjo romarsko pot novomeške
škofije in v imeli v njej sveto mašo. Ogledeli smo si še baročni dragulj, cerkev na
Sladki Gori in se na poti domov ustavili
v župnijski cerkvi v Trebnjem ki se letos s
praznovanji spominja rojaka svetniškega
kandidata Friderika Ireneja Barage. Prav
tako je bil v tem mesecu v Veržeju duhovni
vikend za zakonce ižanske župnije.
Slovesno smo praznovali župnijski praznik na Igu. V tednu pred praznikom smo
imeli sveto mašo za starejše ki jo je daroval naš nekdanji kaplan gospod Janez Žerovnik, letošnji srebrnomašnik in po njej
srečanje za starejše v veroučni učilnici.
Svete maše za mlade in srečanja po njem
bi se lahko udeležilo več mladih. Soboto
so otroci in starejši počastili s češčenjem
po razporedu ali ob prostem trenutku, zaključili pa sveto mašo ki je bila hkrati tudi
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sveta maša za zakonske jubilante, daroval
pa jo je letošnji zlatomašnik, naš nekdanji
duhovni pomočnik gospod Ivan Turk. Praznično nedeljo so pri prvi sveti maši obogatili otroci z otroškim zborom, pri drugi
sveti maši pa pevci mešanega cerkvenega
pevskega zbora s solistko gospo Pio Brodnik in orkestrom. Obe sveti maši je daroval gospod Martin Mlakar.
Pred pričetkom adventa so se župljani
na Igu in Pijavi Gorici organizirali za pletenje adventnih venčkov, člani Karitasa pa so
venčke prodajali v župnijski cerkvi. Izkupiček od prodaje je bil kot že do sedaj namenjen župnijski Karitas.
V pastoralnem letu 2018 /19 se na prejem zakramenta Svete Birme pripravljajo
učenci 8.in 9.razreda iz Iga in Pijave Gorice, prav tako pa tudi učenci na Golem. Prav
zato so imeli 21.decembra na povabilo
birmanskih animatorjev skupno srečanje
ižanski, pijavški in golanski birmanci, obiskal pa jih je zaporniški duhovnik gospod
Robi Friškovec. Po skupni sveti maši je
imel tudi z nagovor za birmance, njihove
starše in vse ostale prisotne. Do praznika
svete Birme ki bo 27. aprila 2019 bodo na
tak način letošnji birmanci imeli še 3 podobna srečanja z gosti, med drugim jih
bo obiskal dramski igralec gospod Gregor
Čušin.
Leta je že v navadi da v mesecu decembru na božičnem koncertu prisluhnemo
domačim zborom. Letošnji božični koncert bo pripravljen 26. decembra, sledil pa
mu bo še koncert ženskega zbora Perunike
6.januarja 2019.

Letošnje leto je bilo bogato na duhovnem področju. Udomačilo se je obhajanje otroških maš, prav posebej letos so
slovesno obhajali že peto obletnico. Pobudnikom in organizatorjem čestitamo
za pogum in vztrajnost ter jim želimo še
naprej veliko božjega blagoslova pri delu z
mladimi. Naj bo njihova zavzetost zgled in
podpora vsem staršem malčkov in veroučencev.
Mnogi župljani so v letu ki se poslavlja
radodarno sodelovali pri pripravi in organizaciji slovesnosti, premnoge ne vidimo in
mogoče za njihovo sodelovanje sploh ne
vemo. Tako niti ne zaznavamo da je cerkev
tedensko očiščena in okrašena s cvetjem,
ne opažamo da gospa Sabina vzorno skrbi za prte v farni cerkvi, trata in živa meja
sta skozi vse leto vzorno urejena za kar z
vso pozornostjo skrbi gospod Krebs, karitativne delavke in delavci vzorno skrbijo
za pomoč potrebnim, župnijski list se že
leto kaže v novi preobleki in z razširjenimi
temami, molilke in molilci Rožnega venca in častilci Svetega Rešnjega Telesa so
prepotrebni za duhovno rast in moč naše
župnije in še bi lahko naštevali. Premnogi
starejši ki z rokami ne zmorejo več toliko
kot nekdaj v mladosti pa gotovo sodelujejo s svojo molitvijo in prav zato je verjetno
vse kar se je dogajalo v letu 2018 spremljal
božji blagoslov.
Zahvala velja zato vsakemu posebej ki
si je prizadeval in si bo še, da se bo duhovno življenje v naši župniji ne samo nadaljevalo ampak tudi čedalje bolj rastlo. Veliko
bomo storili in v veliko pomoč bomo naši-
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ma duhovnikoma in vsem ostalim župnijskim sodelavcem, če bomo dobrohotno
ponudili svojo pomoč in se jih spominjali
v molitvi.
Zaupajmo drug drugemu, sodelujmo,
povezujmo se – v miru, poštenju, iskrenosti in prijateljstvu. Naj našima duhovnima

voditeljema ponovim kar jima je bilo na
začetku njune poti v naši župniji položeno
na srce: ˝Če vama bo kdaj težko med Ižanci
vedita da sta sedaj naša, mi pa vaši. Dobri
Bog pa pričakuje od vas in od nas le to da
nikoli ne dvomimo v njegove načrte.
Pripravila Andreja Podržaj

BRALCI BERIL NA IGU
Maša ob 8. uri:
Bernarda in Robi Selan – 1.1.2019
Nataša in Boštjan Šteblaj – 6.1.2019
Mateja Jere Grmek in Marjana Jamnik13.1.2019
Rok in Zinka Štefančič – 20.1.2019
Franc Orhini in Veronika Čuden –
27.1.2019
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 3.2.2019
Bernarda in Robi Selan – 10.2.2019
Nataša in Boštjan Šteblaj – 17.2.2019
Mateja Jere Grmek in Marjana Jamnik
24.2.2019

Maša ob 10. uri:
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 1.1.2019
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj‐
6.1.2019
Sonja Dolinšek in Tadej Jamnik 13.1.2019
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 20.1.2019
Andreja in Roman Zdravje – 27.1.2019
Marija Pangerc in Marinka Završnik –
3.2.2019
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 10.2.2019
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj‐
17.2.2019
Sonja Dolinšek in Tadej Jamnik 24.2.2019

BRALCI NA PIJAVI GORICI:
Anže Globokar in Olga Urbar – 1.1.2019
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar –
6.1.2019
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič –
13.1.2019
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 20.1.2019
Veronika Globokar in Damjana Urbar –
27.1.2019

Anže Globokar in Olga Urbar – 3.2.2019
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar –
10.2.2019
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič –
17.2.2019
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak –
24.2.2019

KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU :
6. SKUPINA – 30.12.
7. SKUPINA - 6.1. 2019 (Iška Loka)
8. SKUPINA - 13.1.2019 (Staje)
1. SKUPINA - 20.1.2019 (Matena)
2. SKUPINA – 27.1.2019

3. SKUPINA – 3. 2.2019
4. SKUPINA – 10.2.2019
5. SKUPINA – 17.2.2019 (Podržajevi)
6. SKUPINA – 24.2.2019
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ŽUPNIJI V ZADNJEM MESECU
Od zadnje objave v Naši župniji se je
od nas poslovila gospa Ana Nered, rojena
Skubic, rojena je bila 18.5.1933 in je bivala
na Želimeljski cesti 20 na Pijavi Gorici. Ob
smrti so namesto cvetja na grob darovali
za svete maše, za cerkev in za dober namen: hčerka Ani z družino, hčerka Nada
z družino, sin Bojan z družino, sin Andrej,
družina Jamnik iz Iške Loke, Neredovi s
Pijave Gorice, Jamnikovi iz Staj, Jeršin s
Pijave Gorice, družina Skubic iz Dednega
Dola, družina Zadel iz Dednega dola, nečaka Metka in Boštjan ter svakinja Mari.
Poslovili smo se od Marije Kržič, rojene 11.4.1934, ki je bivala v Iški vasi 70. Ob
pogrebu je za sveto mašo darovala družina Kozin iz Iške vasi.
Poslovili smo se od Ivana Škrjanca,
rojenega 21.10.1945. Bival je v Mateni 53.
Ob pogrebu so za svete maše, v dober namen, za cerkev in za cerkev v Mateni darovali: žena Marija, hči Tatjana z družino,

hči Sonja z družino, brat Franc Škrjanc z
družino, sestra Zinka z družino, Ambroževi in Kozamernikovi, sosedje Merharjevi,
Franci Strle z družino, Matena 71, družina Bogša, Jože Ciber z družino z Matene,
Marjan Štibernik z družino, Ivan Štibernik
z družino, Anton Brčan, Pokletovi iz Luč,
Janez Duša z družino, soseda Vida Zupančič, sosedje družina Ciber Ivana iz Matene, družini Potokar in Lenaršič, sosedje
Demšarjevi, družina Duša iz Luč, Kristina
Javornik in družina Duša iz Grosupljega.
Vsem darovalcem Bog povrni! Pokojnim pa naj dobro delo pomaga in jim izprosi mir in Božjo bližino!
Pri krstu je postala Božji otrok Lana
Petan, hči Anžeta in Nataše rojene Bukovec. Družina prebiva na Kramarjevi ulici
na Igu.
Bogu hvala za rojstvo. Tudi Bog se je
rodil in postal človek za nas. Po krstu pa je
Lana postala Božji otrok. Staršem želimo,
naj jim bo hči v blagoslov.

DOGODKI PRED NAMI
• 24.12. 2018 – 6.1.2019 – veroučne pona Kureščku.
čitnice.
• 25.12. – začetek koledovanja. Trije kralji želijo prinesti blagoslov hišam, ki jih
• 24.12. – otroška »polnočnica« na Igu
obiščejo. Vaši darovi zanje pa so dar za
ob 18h.
projekte Slovenskih misijonarjev. Bog
• 25.12. – polnočnica ob polnoči na Igu,
povrni za vaš dar. Še iščemo odrasle za
na Golem in na Kureščku.
spremljanje kolednikov.
• 25.12. – božič, svete maše ob 8h in 10h
na Igu, ter ob 8.30 na Pijavi Gorici in • 26.12. – Sveti Štefan in državni praznik
samostojnosti in enotnosti. Maše po
9.30 na Golem. Popoldne maša ob 15h
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nedeljskem razporedu. Na Golem po
maši ob 9.30 pred cerkvijo blagoslov
konj. Pri vseh mašah bo blagoslov soli.
26.12. – Božični koncert domačih zborov v cerkvi na Igu ob 18h.
30.12. – Nedelja svete Družine. Maše
po nedeljskem razporedu.
31.12. – Silvestrov večer. Večerna maša
na Igu ob 17h. Na Kureščku molitev ob
23h, ob 24h sveta maša. V zahvalo za
prejete darove v minulem letu bomo
zapeli zahvalno pesem.
1.1. – Novo leto. Maše po nedeljskem
razporedu.
4.1. – prvi petek v mesecu. Dopoldne
obiska bolnikov in starejših na domu
ne bo, saj smo jih obiskali pred prazniki. Zvečer ob 18h molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Jezusovemu srcu
na Igu.
5.1. – prva sobota v mesecu. Ob 7.30
molitev premišljevalnega rožnega venca pred Najsvetejšim in posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu.

• 6.1. – Gospodovo razglašenje. Letos je
to nedelja. Maše po nedeljskem razporedu. Ker je to nedelja, bo sklep koledniške akcije pri maši ob 10h. Po maši
družabno srečanje vseh kolednikov v
župnišču.
• 7.1. – začetek verouka v novem letu.
• 12.1. – srečanje kolednikov v škofovih
zavodih v Šentvidu nad Ljubljano, ob
9.30. Koledniki se za udeležbo na srečanju prijavite pri župniku.
• 13.1. – otroška maša ob 10h na Igu.
• 13.1. – srečanje Vera in luč za osebe s
posebnimi potrebami, njihove starše in
prijatelje na Rakovniku ob 14h.
• 14.1. – srečanje ŽPS na Igu.
• 17.1. – srečanje ŽPS na Golem.
• 18.1. – na Igu zvečer pri maši in po njej
gost za birmance in njihove starše.
• 18.1. – začetek molitvene osmine za
edinost kristjanov.
• 20.1. – nedelja verskega tiska.
• 27.1. – nedelja Svetega pisma, otroška
maša ob 10h na Igu.

NAROČNINE NA VERSKI TISK ZA LETO 2019
Vse naročnike na verski tisk vabimo,
Težko verjamem, da kdo nima niti 10€
da obnovite svoje naročnine. Tisti pa, ki za naročnino enega verskega lista.
še niste naročeni na noben verski list vaNaročnine:
bimo, da se naročite na vsaj en cerkveni • Družina – 109,20 € (če plačamo do
časopis. Tako boste ohranjali povezanost
konca januarja 2019 pa le 104 €) Naročniki bodo v mesecu februarju prejeli
z občestvom cerkve in si tudi sami ustvarjali mnenje o življenju cerkve v Sloveniji in
knjižno nagrado, kuharsko knjigo Velikonočni jedilniki
po svetu. V poplavi »rumenega« tiska, ki
mnogokrat blati podobo cerkve, je nujno • Ognjišče – 33,50 € (naročniki po pošti
pa 34,30)
brati dober verski tisk.

• Prijatelj – 11,70 €
• Misijonska obzorja – 9 €
• Mohorjeve knjige (prednaročilo šest
knjig za 2020) – 48 €, samo Mohorjev
koledar – 18€
• Vzgoja – 19,80 €
• Božje okolje – 26,40 €
• Beseda med nami – 20,40 €
• Communio – 34 €
• Magnificat - 55,80 €
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Mavrica – 39,90 €
Cerkveni glasbenik – 35,40 €
Radovednež – 14€
#Najst – 23,40€
Cerkev danes – 35,40€
Naša luč – 26,95€
Glasnik kraljice miru – 12€
Marijanski koledar (2,50 €)
Družinska pratika (5,90 €)

ZAHVALA
Ob koncu leta naj se zahvalim vsem, ki
nam karkoli dobrega storite. Hvala vsem,
ki ste nam prinesli koline. Tako se blagoslov, ki ste ga prejeli pri delu na polju in
v hlevu, razliva še v župnišče. Bog vam
povrni. Nekateri so imeli veliko sadja, iz
katerega so skuhali čudovito žganje. Hvala, da ga
okušamo tudi v župnišču.
Veseli smo, da ga moremo
ponuditi tudi gostom, ki
pridejo v župnišče.
Hvala vsem, ki ste naju
s kaplanom v tem letu povabili na kosilo. Kot veste sva pripravljena
za obisk naših družin in posameznikov ob
nedeljah. Tako tudi malo razbremenimo
gospodinjo. Za župljane pa je to priložnost, da vas srečamo tudi na tak način,

da vidiva vaš način življenja in navade... In
seveda tudi potešimo svojo lakoto. Hvaležen sem vam za to možnost!
Hvala vsem, ki darujete za svete maše.
Dar za mašo zdaj znaša 20€. Vsakodnevni
mašni dar je v Sloveniji edini redni vir preživljanja duhovnikov. Zato
lahko rečemo, da duhovniki živimo od darov vernikov, še posebej tistih, ki
darujejo za svete maše.
Še vedno kdo vpraša:
ste se že kaj navadili na
Igu? Mislim, da je to skrb za
vaša duhovnika. Midva pa se sprašujeva:
so se tile naši farani že navadili na naju?
Hvala Bogu, da smo lahko skupaj in skupaj
naredimo nekaj dobrega za Božje kraljestvo med nami.
žpk

