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DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA
Cerkev 2. februarja obhaja svečnico. Spominjamo se Marijinega darovanja, saj je bil to nekdaj Marijin praznik. Marija naj bi kot deklica služila
v templju. Spominjamo pa se tudi Jezusovega darovanja. Starša Jožef in
Marija sta ga prinesla v tempelj, kot
je to narekovala Mojzesova postava

(2Mz 13,2). Ti prihodi in posvetitve v
templju so znamenje posvečenosti
Bogu. Zato Cerkev v Sloveniji obhaja
tudi dan Bogu posvečenega življenja. Redovniki in redovnice so poleg
duhovnikov še posebej posvečeni
Bogu z obljubami uboštva, čistosti in
pokorščine. V vsem tem so podobni
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Jezusu, ki je bil ubog, v čistosti in pokorščini Očetu (Flp 2,8).
Simbol tega dneva je sveča. Sveča daje svetlobo in toploto, ko sveti.
Ob tem pa izgoreva. Použiva se, ko
se razdaja. Jezus se daruje za nas, za
nas daje svoje življenje, da bi mi bili
deležni Božjega življenja. Redovniki
se darujejo in s tem posvečujejo tudi
vse Božje ljudstvo.
Prav je, da smo hvaležni Bogu za
vse Bogu posvečene. Dar so temu
času, ki je v velikih preizkušnjah. Zna-

menje so, da Bog še ni obupal nad
človeštvom. Jezus jih je poklical in so
danes luč za ta čas.
Radi molimo za nove duhovne poklice. Naj Bog posveti naše male žrtve
združene z Božjo daritvijo Jezusa Kristusa, da bodo med nami rasli in zoreli duhovniški in redovniški poklici.
Na svečnico tudi podremo jaslice.
Ob tem se zahvaljujemo jasličarjem
za postavljanje jaslic na Igu, Pijavi
Gorici in na Golem.
žpk

OSEBA TA MESEC
Intervju s Štefko Ciber, ključarko
pri sv. Marjeti, s Spodnjega Golega.
Pred drugo svetovno vojno so ločili vas Golo na dva dela, Spodnje in
Zgornje Golo. »Danes pa je že tako
strnjeno poseljeno, da več ne ločujemo kraja,« mi je razložila gospa Štefka.
Za cerkveni ključ in cerkev so pri
njihovi hiši skrbeli že od nekdaj. Cerkev je do nedavnega tudi čistila, krasila, zvonila… Štefka je domačinka,
doma na Golem, mož pa je z Dobravice. Na Golem je bilo po drugi svetovni vojni malo interesa in skrbi s strani
vaščanov za cerkev. Danes je cerkev
obnovljena in lepo urejena. »Tudi faranov je čedalje več,« mi razlaga sogovornica. Za čiščenje in okrasitev
imajo seznam in pomagajo vsi. Tudi
branje beril si porazdelijo. Ministrira-

jo osnovnošolci in srednješolci, fantje in dekleta. Cerkvenega pevskega
zbora nimajo, vendar ob večjih slovesnostih in praznikih pojejo pevke Dekleta in žene dveh vasi. Orgle so bile
tako poškodovane, da so se odločili,
da jih ne bodo obnavljali in so jih prodali. Maše na Golem so ob nedeljah
ob 9.30 in ob praznikih. Pri maši imajo ljudsko petje. Za jaslice, ki so zelo
lepe, so poskrbeli letošnji birmanci
in njihova animatorka. Verouk vodita
naša duhovnika in sestra Sandra.
Takoj po drugi vojni cerkev ni več
služila svojemu namenu. Pred drugo
svetovno vojno je bila polna faranov. Ob cerkvi je bilo tudi župnišče,
gospodarsko poslopje in sadovnjak.
Hlapec in dekla sta skrbela za delo pri
hiši in na njivah. Vojna pa je spremenila razmere. Med samo vojno je bila
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vas dvakrat požgana. Cerkev je ostala, gospodarsko poslopje pa je pogorelo. Domačini Golega niso zapustili,
živeli so v šoli, ki ni zgorela. Kaj hitro
so si na požganem domu za silo uredili bivanje. Ne požgan je ostal tudi
stari gasilski dom.
Cerkev je doživela nekaj poškodb.
Cerkveni zvonik
je služil za razgledni stolp. Klopi s
kora so razbili in
zažgali, uničili so
lestence. Otroci so iz njih delali
ogrlice. Z »macolo« so poškodovali
krstilni
kamen.
Vogal cerkve je
poškodovala granata. Čeprav je bila
cerkev po vojni odklenjena, glavni
oltar in prižnico niso pretirano uničili. Posebnost golske prižnice je, da
je naslonjena na rame divjega moža,
Samsona. V času tik po vojni so bile
maše v Želimljah. Leta 1954 se je takratni Želimeljski župnik, Karel Erjavec, odločil, da ponovno začne maševati na Golem.
Gospo Štefko, ki ima že vnuke,
sem vprašala kaj rada dela v prostem času. Ker imajo doma kmetijo
in živino je vedno polno dela. Vendar rada kaj prebere, predvsem Gla-

snik Kraljice miru in Ognjišče. Včasih
so v zimskem času za prodajo delali zobotrebce in »špine«. »Danes
tega ni več,« pravi. Vprašala sem
jo, če je pevka. »To ne, sem pa rada

igrala v igrah,« je rekla in se prijetno
nasmehnila. Spomnila se je šolskih
dni in mi povedala, da so z učiteljico
pripravili igre, ki so jih odigrali v šolski
učilnici za vaščane. Igrala je z velikim
veseljem. Seveda takrat ni bilo na
voljo toliko oblačil kot danes. Zato je
učiteljica preskrbela oblačila za igro.
»Ti le pridi igrat, ti bom jaz preskrbela
»kiklco«, saj dobro igraš,« jo je vabila
učiteljica.
Z gospo Štefko sva si ogledali cerkev, ob tem mi je pripovedovala. Ves
čas je ponavljala: »Jaz sem že stara,
saj se več ne spomnim.« Potem se
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je prijetno nasmehnila in spet zače- delo, ki ste ga in ga še vedno opravite
la pripovedovati. Ugotovila sem, da za skupnost.
ima veliko spominov. Polna je elana
mjg
in veselja. Gospa Štefka, hvala za vse

OBHAJILO – BISTVO VSAKE MAŠE
To, kar snovna hrana povzroča v
našem telesnem življenju, to na čudovit način uresničuje obhajilo v duhovnem življenju. V nas ohranja, krepi in veča vse tisto dobro, kar nam je
Bog podaril že pri krstu. Po njem se
naše življenje vedno bolj usmerja k
Bogu, vedno bolj delujemo v njegovem duhu.
Katekizem katoliške Cerkve pravi:
“Kdor hoče prejeti Kristusa v evharističnem obhajilu, mora biti v stanju
milosti, pomeni, biti povezan z Bogom in s Cerkvijo. Človek se s smrtnim grehom odloči Bogu obrniti hrbet in ne želi več živeti v povezanosti
z njim. Prav tako pa tudi s smrtnim
grehom pokaže, da noče živeti v skupnosti verujočih, v Cerkvi.
Evharistični post je del priprave na
obhajilo. Post je spokorno dejanje,

znamenje, da se je človek pripravljen
nečemu odpovedati oziroma se svobodno odločiti za dobro, za Boga. Danes velja predpis, da se eno uro pred
prejemom obhajila zdržimo zaužitja
hrane in alkoholnih pijač, čeprav pri
tem ni treba šteti sekund in minut.
Že na začetku maše prosimo nebeškega Očeta ter brate in sestre, da
nam odpustijo; to ponovimo z molitvijo očenaša. Tik pred obhajilom pa
priznamo: „Gospod, nisem vreden,
da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša!“
Odpuščanje grehov in prejem obhajila delujeta kot zdravilo, ki nam
ozdravlja rane, nas dela močnejše
in nas utrjuje, da lažje premagamo
skušnjave in dvome ter se ubranimo
grehov.
(Misli iz knjižice SONCE MOJEGA ŽIVLJENJA, Maribor 2018, pripravila MG)

BARVNA DOBROTA
S prvo adventno svečko se je začela adventna akcija Martinovih animatorjev zbiranja barvic za dekliški
internat v Mozambiku. Na idejo smo
prišli že poleti, ko je Nataša, ki je potovala v misijon k sestri Zvonki Mikec

v Afriko, zbirala šolske potrebščine.
Pisali smo sestri Zvonki, ki nam je
prek elektronske pošte odgovorila,
da bodo veseli naših barvic. Postavili
smo pet škatel in čakali. Prvi in drugi
teden smo se spraševali ali ste sploh
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slišali naš glas in boste premaknili
svoje srce za kako barvico. Vedeli smo, da ni pomembna starost
in velikost barvice, temveč misel
človeka, da neko malenkost, ki je
zares malenkost in domuje v vsaki
hiši, podariš nekomu, ki jo potrebuje. Po tretji nedelji pa so začele
barvice tako množično prihajati,
da jim nismo sledili. Prihajale so v
vseh barvah, od najmanjše (3cm)
do velikih, tankih in debelih, posute s slikicami risanih junakov,
poštevanko, podpisane z imeni
otrok... Kdo ve, ali bo mala črna
ročica v Afriki znala prebrati naša
imena? Se bodo ob tem smejali, kako ‚smešna‘ imena imamo...
Barvice so prihajale tudi z Golega
in drugih krajev, saj smo akcijo
oglaševali tudi prek Facebooka
(kjer si lahko ogledate več slik). Z
otroci Martinovega zbora smo zadnjo adventno soboto izdelovali
lampijone, katere smo prižgali
na božični večer okrog cerkve.
Drugi del delavnice smo namenili šiljenju barvic. Smejali smo se
Svitovemu vprašanju: kako se bo
barvica ‚kožnate barve‘ imenovala v Afriki in gospodu župniku, ki
nas je med drugim postregel tudi
z dvema malima Le‘potičkama in
jih razrezal na centimeterske rezine, ki so merile natanko en grižljaj. Vse se da deliti, tudi potička
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premera 8 cm ali barvica. In končno
število zbranih barvic: 3716 ali 16 kg
barvic. Izžrebani peti razredi so napisali spremna pisma otrokom v Afriko,
ki jih bo sestra Zvonka prebrala in
prevedla v njihov nam neznani jezik.

Hvala vam vsem, ki ste prinesli barvice in tako napravili papir in nasmehe
otrok v Afriki bolj mavrične. Upamo,
da barvice srečno prispejo na cilj in da
prejmemo kakšno ‚slikco‘.
Vlasta Merzel

ZAHVALA SOLISTKI, PEVCEM IN
INŠTRUMENTALISTOM PO POLNOČNICI
Polnočnica, mir in spokojnost, tišina, čas za premišljevanje in veselje.
Radost srca in duha. Nebeški mir in
Dete, ki je prijokalo in zaspalo. Občutki, ki se vrstijo za Božič. Ta mir,
spokojnost, tišino, uspavanke so izvedli med polnočnico solistka Nadja
Janežič, organistka Brigita Gregorčič
Lenarčič, flavtistka Anita Prelovšek,
violinista Matija Udovič in Marija Štular, violist Marko Halik, čelist Ratimir
Zekić in kontrabasist Klemen Golob.
Peli so Tončka
Jeraj, Tončka
Strle, Marinka
Platnar, Andreja Podržaj,
Lojzka Švigelj, Mihaela
Janežič, Mira
Gantar, Marina Štrumbelj,
Branka Kristan, Milanka Debevec,

Lojzka Petek, Marija Zdravje, Franci
Kristan, Franci Platnar, Franci Orhini,
Tone Balant, Stane Jeraj, Janez Debevec in Radovan Šteblaj. Zapeli so
ljudske, zborovske in solistične pesmi. Oglasile so se ljudske Glej zvezdice božje, Hitite kristjani, Sveta noč,
Kaj se vam zdi, Božji nam je rojen sin
Riharjeva Na polnoči grede, Cvekova
Angelsko petje, Troštov psalm Danes nam je rojen z alelujo in Deveta
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maša, solistično zapete Rajske strune
in Adolph Adam Božična noč, ki jih je
fantastično izvedla s svojim izjemnim
glasom Nadja Janežič. Ker je bilo izrečeno toliko pohval in zahval; ena
gospa je izjavila, da je bila polnočnica zanjo najlepša ura v celih 12 dneh,
ko je bila na dopustu, je prav, da se
tudi sam zahvalim vsem, ki ste sodelovali in s svojim talentom in darom
soustvarili božično zgodbo. Tudi sam
sem neizmerno užival, saj je bilo petje in igranje vrhunsko glasbeno doživetje. Bog lonaj vsem! Hkrati vabimo nove pevce in pevke, da se nam

pridružijo pri petju v zboru. Vljudno
vabljeni! Kakšno bo petje, je odvisno
od vseh, ki nam je Bog zaupal talente, mislim, da smo jih dobili z namenom, zato vabljeni, da jih skupaj
uporabljamo v Božjo čast! Vedno ni
lahko, priznam. Hkrati se že veselim
vstajenjske maše, ko bo kot solistka z
nami pela operna pevka in učenka izr.
prof. Pie Brodnik Štefica Stipančević,
prejemnica Prešernove nagrade, dobitnica druge nagrade na Mednarodnem tekmovanju solo pevcev leta
2015.
Igor Kovačič

JASLICE NA GOLEM
Dva dni pred prvim svetim večerom smo otroci
iz župnije Golo pod vodstvom voditeljice birmanske skupine Anamarije na
Golem,v cerkvi sv. Marjete
postavili jaslice. Ob tem
smo se družili in zabavali.
Sedaj pa se veselimo prihoda našega Odrešenika. :)
Manca

KOLEDNIKI
Koledniki so prinašalci blagoslova
ob novem letu. Naši koledniki, oblečeni v tri kralje, so se podali na pot,
da prinesejo voščilo in oznanilo o
Božjem rojstvu od božiča, pa vse do

nedelje treh kraljev v novem letu. Od
velikodušnih gostiteljev pa smo prejeli darove, ki jih namenimo za misijone. V župniji Ig smo skupaj zbrali
2582€.
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Prvikrat smo se
podali na pot koledniki tudi na Golem.
Hvala vsem, ki ste
sprejeli kralje in velikodušno darovali
skupaj 163€. Česar se
mi veselimo, radi z
drugimi delimo. žpk
Več fotografij z
Golega najdete na
naši spletni strani:
http://zupnija-golo.rkc.si.

BOŽIČNA KONCERTA
Dan po božiču, na štefanovo, ko enotnosti smo se zbrali na koncertu
praznujemo dan samostojnosti in božičnih pesmi. Po pozdravu gospoda
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župnika Janeza Avsenika in himni, ki
so jo v čast prazniku zapeli pevci Mešanega pevskega zbora DU Ig, smo se
podali v svet prelepih božičnih pesmi.
Povezovalka Alenka Jeraj je med
nastopi zborov pripravila odlomke
iz Cankarjevih del, saj se je iztekalo
Cankarjevo leto.
Nastopili so Mešani pevski zbor
DU Ig pod vodstvom Klemna Jerinca,
Otroški Martinov zbor pod vodstvom
Mirka Merzela, Moški pevski zbor Ig
pod vodstvom Mirka Merzela, Ženski
pevski zbor Žene dveh vasi pod vodstvom Mirjam Jelnikar, Mešani pevski
zbor Župnije Ig pod vodstvom Brigite Gregorčič Lenarčič, Ženski pevski
zbor Perunike pod vodstvom Kristine
Štemberger in Mešani cerkveni pev-

ski zbor pod vodstvom Igorja Kovačiča. Vsak zbor je zapel tri pesmi, na
koncu pa smo vsi skupaj zapeli še
Sveto noč.
V soboto 5.1.2019 pa smo bili povabljeni na koncert RADOST IN MIR,
ki so ga pripravile pevke ženskega
pevskega zbora Perunike z zborovodkinjo Kristino Štemberger. Predstavile so božične in koledniške pesmi
celega slovenskega prostora, pa tudi
nekaj tujih. Zbor pa je imel tudi goste
in sicer Stiški kvartet. Ta nam je zapel
šest pesmi. Poleg njih sta se predstavili mladi pianistki Simona Babnik in
Ana Kiršić.
Oba koncerta sta nam polepšala
doživete božične praznike.
Tončka Jeraj

KAJ IMATA SKUPNEGA
SV. MARTIN IN RALPH?
Na to vprašanje znajo odgovoriti
tisti otroci, ki hodijo k Martinovem
zboru. Na ogled filma smo se odpravili v soboto 19.1.2019 s kar tremi
avtomobili, ki so prepeljali do Koloseja kar 20 pevcev. Presenečeni smo
ugotovili, da je dvorana precej polna,
zato smo zasedli prve vrste in uživali
v filmu. Ralph ruši internet je zgodba,
v kateri glavni junak računalniških
igric potuje po spletu in rešuje svojo
računalniško igrico in prijateljico. Pri
tem se sreča z računalniškimi virusi,
drugimi junaki iger, internetom, br-
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skljalniki... ja, verjamem da vam ni jasno, kako se lahko potuje znotraj interneta. Po zaključku predstave smo
ugotovili, da so tekoče stopnice še
vedno ‚zakon‘ in kdo se ne vozi rad po
tekočih stopnicah? Zapeljali smo se
dva kroga in nato zavili na hambur-

gerje in krompirček. In kaj imata torej
skupnega Sv. Martin in Ralph? Sveti
Martin je svoje ime podaril otroškemu Martinovemu zboru, ki ga je za
priden obisk vaj in lepo petje nagradil
Ralph s svojim filmom.
Vlasta Merzel

SREČANJE SODELAVCEV ŽUPNIJSKIH KARITAS
Srečanja sodelavcev župnijskih
Karitas, ki ga je organizirala Škofijska karitas Ljubljana, v soboto, 19.
januarja 2019, v Antonovem domu v
župniji Ljubljana Vič, smo se udeležile tudi članice naše ŽK. Na srečanju
smo poslušali predavanje dr. Tanje
Repič Slavič z naslovom: Ukradeno
otroštvo. Poudarek je bil na tem, da
ni res, da tisto kar ne vemo, ne boli.
Kar ne vemo, je potlačeno in nezavedno in še močneje vpliva na naše
življenje, predvsem nerazrešena boleča preteklost. Rane iz preteklosti,
predvsem spolne zlorabe in razna

druga nasilja zaznamujejo naše odnose, doživljanje sebe in življenje nasploh. Čeprav tega človek nikdar ne
doživi, pa se gotovo srečuje z ljudmi,
ki so globoko ranjeni in neizmerno
hvaležni, če dobijo sočuten odziv sočloveka. Po končanem predavanju so
bile delavnice po skupinah na temo:
Jaz v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Predstavitev projekta SOPA-Skupaj za odgovoren odnos do pitja
alkohola, pa je podala Andreja Ošlaj.
Hvaležni smo sodelavcem ŠKL, da
so nam pripravili tako zanimivo predavanje.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob pogrebu pokojnega Franca Kocjana iz Staj je svoj dar namenila za potrebe Župnijske karitas Ig družina Uršič Toneta iz Iške Loke, za pokojno Marijo Virant z Dobravice pa Anka Virant Dornik z družino. Iskren Bog plačaj.
Iskren Bog plačaj tudi vsem dobrotnikom, ki podpirate naše delo.
Župnijska karitas Ig
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.).
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KRONIKA ŽUPNIJE GOLO ZA LETO 2018
Naj se dotaknemo nekaterih dogodkov in statistike lanskega leta.
V letu 2018 so bile državnozborske in občinske volitve. Izvoljenim
predstavnikom ljudstva želimo obilo
dobre bolje in Svetega Duha za skupno dobro vseh državljanov in občanov. Radi bomo zanje molili, da jih bo
to uspelo.
V letu 2018 je v
Rimu potekala sinoda o mladih. Na
sinodo škofov so
bili povabljeni mladi. Ti so bili škofom
navdih za prihodnost. V splošnem
cerkev v svetu raste. Le v Evropi se
prebivalstvo stara
in s tem tudi mladostnost katoliške
Cerkve. A z optimizmom gledamo v prihodnost. Upamo, da bo sinoda prinesla tudi odmev
v Slovenijo, da bodo mladi čutili svoje
mesto v cerkvi in radi sodelovali za
lepo prihodnost naših župnij. Mladi
so v župniji navzoči. Po nekaj letih je
bil lani spet poletni oratorij za otroke.
Res: Le eno je potrebno.
In še statistika krstov, porok in pogrebov.
Krstili smo 5 otrok. Od tega 2 dečka in 3 deklice. Tako kot nekdanji žu-

pnik, tudi mi vabimo mlade pare, ki
že imajo otroke in jih prinesejo h krstu, ki torej živijo skupaj, naj to skupno bivanje uredijo tudi pred Bogom
z zakramentom svetega zakona.
Zakaj to pišem in povem: zato ker
v minulem letu na Golem ni bilo nobene poroke.

Smo pa v lanskem letu prvikrat
organizirali srečanje zakonskih jubilantov. Bilo je lepo sprejeto. Zakonci
ste zgled zakonske zvestobe in družinskega življenja. In zato je srečanje
zakonskih jubilantov upravičeno praznik vse župnije.
V letu 2018 je bilo iz župniji Golo
6 pogrebov, od tega je bil en pogreb
v Ljubljani na Žalah in en na Škofljici.
Umrle so 4 ženske in 2 moška. Najmlajši je bil star 50 let, najstarejša pa
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90 let. Povprečna starost umrlih je
bila 78 let. Razlog za smrt je v večini
primerov odpoved srca.
Veseli bomo, če se bo kdo tudi z
župnije Golo odločil za prejemanje
zakramentov enkrat na mesec na
domu. Predvidevamo, da so med župljani nekateri, ki so nekdaj hodili v
cerkev in redno prejemali zakramente, sedaj pa zaradi bolezni in starosti
tega ne morejo. Ali jim ne bi omogočili tega vsaj enkrat na mesec? Bog
povrni svojcem za podporo pri tem.
V letu 2019 nas čaka velika noč,

zelo pozno, šele 21. aprila. Bo pa teden dni po tem, v soboto, 27. aprila,
v naši župniji sveta birma. Naj bodo
birmanci in njihove družine res napolnjeni s Svetim Duhom, ki ga bodo
prejeli. K birmi bo predvidoma pristopilo 8 birmancev. Jezus je imel le 12
apostolov, pa je z njimi prišlo po Binkoštih oznanilo odrešenja do konca
sveta. Kako ne bo toliko birmancev
prekvasilo vso našo župnijo?
Naj Marija, ki je to, kar so pripovedovali pastirji, ohranila v svojem srcu,
nosi v svojem srcu tudi župnijo Golo!

KRONIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2018
Glavnino dogodkov v letu 2018 je
lepo povzela gospa Andreja Podržaj
v prejšnji številki Naše župnije. Naj
nam vseeno spregovorijo nekateri
dogodki in statistika v številkah.
Za otroke smo v naši župniji vse
leto organizirali otroške maše. Pri
njih smo dosegli rekorden obisk
otrok, kar nas navdaja z optimizmom
za prihodnost. Na prvo adventno
nedeljo je bilo namreč 5 let od prve
otroške maše.
Glede duhovnih poklicev, ki izvirajo iz naše župnije, smo se veselili
večnih zaobljub klarise sestre Sandre Marije Salomeje Trojanšek. Stari
starši sestre živijo na Igu, ona pa je
sedaj v samostanu v Turnišču. Njene
zaobljube je sprejel mursko – soboški
škof Peter Štumpf, zaradi česar smo

si domači s sestrami klarisami. Radi
molimo za sestro Salomejo, da bo
vztrajala v Bogu posvečenem poklicu,
v katerem je glavno poslanstvo molitev. Ona gotovo moli za našo župnijo.
In še statistika krstov, porok in pogrebov.
Krstili smo 25 otrok. Od tega 16
dečkov in 9 deklic. To je nekaj manj
od povprečja zadnjih let. Razlog za
to je tudi to, da sedaj ni več krstov
na Kureščku, kjer so bili krsti tudi iz
drugih župnij. Krst je vedno samo
v župnijski cerkvi, kjer je tudi krstni
kamen. Kar nekaj krstov je bilo tudi
med sveto mašo, kar pozdravljamo,
saj na ta način vse občestvo sprejema
otroka in z izpovedjo vere podpira
starše pri njihovem koraku za posredovanje vere novim župljanom.
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Poročilo se je 9 parov. Povprečna
starost zaročencev je bila 29 let. Najstarejši so se poročili pri 39 tih letih,
najmlajša nevesta pa je bila stara 20
let.
V letu 2018 je bilo v župniji Ig 42
pogrebov. To je največ v zgodovini
župnije od časa druge svetovne vojne. Večje število pogrebov je bilo leta
2001 in sicer 36, lani recimo samo 28.
Povprečna starost umrlih je bila 80
let. Med umrlimi sta bila dva v stotem
letu starosti. Najmlajša je bila stara le
52 let. Med umrlimi je 18 žensk in 24
moških.
Najpogostejši razlog smrti je starostna oslabelost, odpoved srca in
rak. Presenečajo nas svojci, ki ob očividni diagnozi RAK ne pomislijo na
usodnost takšne zdravniške diagnoze. Hkrati pa smo hvaležni vsem, ki

so poklicali duhovnika in omogočili
bolniku prejem zakramentov. To je,
tako verujemo, največ, kar so lahko
Božjega dali tako bolnemu svojcu.
Hvala tudi sosedom in drugim, ki ste
z dobro besedo v pomoč svojcem resno bolnega človeka.
Veseli smo, da se je nekaj starejših
javilo, da bodo redno ob prvem petku
prejemali zakramente na domu. Duhovnika se tega veseliva. Bog povrni
za podporo pri tem.
V letu 2019 bo velika noč zelo pozno, šele 21. aprila. Bo pa teden dni
po tem, v soboto, 27. aprila, v naši župniji sveta birma. Naj bodo birmanci
in njihove družine res napolnjeni s
Svetim duhom, ki ga bodo prejeli. K
birmi bo pristopilo okoli 50 birmancev. Jezus je imel le 12 apostolov, pa
je z njimi prišlo po Binkoštih oznanilo
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odrešenja do konca sveta. Kako ne prišli v Betlehemski hlev, ohranila v
bo toliko birmancev prekvasilo vso svojem srcu. Naj nosi v svojem srcu
našo župnijo?
tudi župnijo Ig.
Marija je besede pastirjev, ki so

ŽUPNIJI V ZADNJEM MESECU
Od zadnje objave v Naši župniji se
je od nas poslovil Franc Kocjan, rojen
14.2.1931 v Stajah, iz Staj 13. Namesto cvetja na grob so za svete maše,
v dober namen, za cerkev in za Župnijsko karitas darovali: Janežičevi iz
Staj, Bernardka in Robi Selan, družina Bučar in Milena Pečjak iz Staj, družina Kovačič iz Staj, družina Završnik,
Sabina Rautek, družina Ščavničar s
Škofljice, Sivčevi in družina Podržaj,
Jože Ponikvar, Štefanija Jakič, Kremenica 20, Majnikovi, Ljubljanska
c. 30 na Igu, Štrukljevi in Jamnikovi,
Kastelčevi iz Staj, Kavačevi iz Staj,
družina Možek s Kota, Križmanovi iz
Staj, družina Kolenc iz Zaloga, družina Uršič Toneta iz Iške Loke, Tone
Pečjak z družino, Prostovoljno gasilsko društvo Kot Staje in Franc Mavec,
Strahomer 26.

rejših Bokalce. Namesto cvetja so ob
pogrebu darovali za svete maše, za
cerkev na Dobravici in dar za cerkev:
sin Franc z družino, Franc Zalar iz
Kota, Tone Zgonc z družino iz Kremenice, Matija Kozin z družino, družina
Podlipec z Golega vaščani z Dobravice, hčerka Marija z družino, hčerka Anka z družino, Dornikovi s Trojan, Stane Zgonc z družino, Zdravko
Ciber z družino, Martin Čuden Iška
Loka, družina Bolha, Ljubljanska 35,
Ig, družina Srečka Mavca z Golega,
družina Dolinšek iz Ljubljane, Marija
Žagar z družino, Rudi Vida iz Lavrice,
Cibrovi z Golega in hčerka Milena.
Na Ljubljanskih žalah so se poslovili od Janeza Uršiča, ki je bil rojen na
Igu, Banija 44. Živel in umrl pa je v
Ljubljani.

Na pokopališču na Viču smo se poNa pokopališču na Škofljici smo se
slovili od Antona Emeršiča, rojenega poslovili od Antona Knavsa, rojenega
25.5.1946, bivajočega v Zapotoku 40. 12.11.1956, stanujočega na Zagoriški
ulici 3 na Pijavi Gorici. Ob pogrebu
Na Igu smo se poslovili tudi od so namesto cvetja darovali za svete
Marije Virant, rojene Mavec, rojene maše: družina Gorišek – Mehle, va22.11.1933 na Golem, stanujoča na ščani Pijave Gorice, družina Primec,
Dobravici 4, zadnja leta v Domu sta- družina Senčar, svaki in svakinje iz
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Koupe, tast in tašča, domači in Julka
Med Božje otroke je s svetim krstom vstopila Vita Sofija Dolšak, hči
Ocvirk.
Petra in Metke rojene Pungerčar, žiVsem darovalcem Bog povrni! Po- vijo v Vrbljenju.
kojnim pa naj bodo vsi darovi v dušni
Naj to novo življenje budi upanje
blagor.
za vse več življenja med nami.

DRUŽINA V VSAK SLOVENSKI DOM
Založba Družina želi ponuditi tednik Družina tudi
vam. Njihov slogan je Družina v vsak slovenski dom. Zato
bodo pripravili posebno akcijo.
V nedeljo, 3. februarja 2019, bo izšla prenovljena številka Družine, ki
bo obogatena z novimi vsebinami
in sodobnejšo podobo.
Izkoristite priložnost, saj bodo to
nedeljo na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika
brezplačno, ob tem vam bomo poklonili priložnostno darilo (prejmejo ga tudi vsi naročniki skupaj z Družino): kuharsko knjižico Praznične
dobrote.

vsem, ki bodo poklicali na telefon
01/360-28-28 prav tako poslali 3 brezplačne izvode Družine in kuharsko
knjižico Praznične dobrote.

Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine
evangelija v srca in tam tudi ostale,
da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani. Svet tako ne bo šel mimo nas,
ampak ga bomo razumeli in sprejemali, spodbujali zares pomembne
vrednote, ki spreminjajo svet in bodo
ostale zapisane v srcu vsakega izmed nas in vseh, ki prihajajo za nami.
V primeru, da bo to obvestilo pri- Berite dobre zgodbe, resnične novišlo do vas kasneje, bodo iz Družine, ce. Berite Družino!

POMOČ ZA ODKUP STAVBE, V KATERI JE
PRIHODNOST OTROK V MARIBORU
Zavod Antona Martina Slom- Antona Martina Slomška, dijaški
ška, ki obsega škofijsko gimnazijo dom, osnovno šolo Montessori, vr-
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tec Montessori, glasbeno in
baletno šolo Antona Martina
Slomška ter Medgeneracijsko
akademijo Antona Martina
Slomška, je edina medgeneracijska cerkvena vzgojno
izobraževalna ustanova na
vzhodu Slovenije v mariborski
nadškofiji.
Zaradi finančnega zloma
Mariborske nadškofije je bila
stavba najprej pod hipoteko,
nato za odkupljena s kreditom
iz tujine. Nadškofija mora vračati kredit, zato prosijo za pomoč. V ta namen so položnice
in zgibanke v cerkvi. Lahko pa
pomagate tudi na naslednje
načine:
- s klicem na telefon 041 376
060 ali na e-naslov dar@z-ams.si in dogovorite za način darovanja;
- z nakazilom na TRR Zavod
Antona Marina Slomška, Vrbanska c. 30, 2000 Maribor, TRR pri
KBM 045150003253493 ter s sklicem na SI00 19900, namen: pomoč za odkup stavbe.
Z večjim darom postanete boter

Zavoda Antona Martina Slomška.
Tudi vi jih lahko podprete. Vse
darovalce bodo zapisali v posebno
knjigo in se jih spomnili pri darovanih
svetih mašah v Zavodu. Bog povrni
za vaše dobro delo.

OB KULTURNEM PRAZNIKU BESEDE ZA SRCE - DOMOVINI
Lani je minilo sto let od smrti Ivana
Cankarja. Ob tem jubileju velja omeniti, da je bil Cankar zelo veren človek.

Znan je njegov slogan: Mati, domovina, Bog.
Pa tudi sicer na več mestih v svojih
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delih omenja Boga. Domovina je samo
ena.
O domovina, ko te je Bog ustvaril,
te je blagoslovil z obema rokama in je
rekel: »Tod bodo živeli veseli ljudje!«
Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil
po zemlji od vzhoda do zahoda; šel
je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl
nanje – puste leže tam, strmé proti
nebu s slepimi očmi in prosijo milosti.
Nazadnje mu je ostalo polno perišče
lepote; razsul jo je na vse štiri strani,
od štajerskih goric do strme tržaške
obale ter od Triglava do Gorjancev, in
je rekel: »Veseli ljudje bodo živeli tod;
pesem bo njih jezik in njih pesem bo
vriskanje!« Kakor je rekel, tako se je
zgodilo. Božja setev je pognala kal
in je rodila – vzrasla so nebesa pod

Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi
pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj goré in
poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril
paradiž za domovino veselemu rodu,
blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo;
bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo
tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – ali slovenska beseda je beseda praznika, petja
in vriskanja. Iz zemlje same zveni
kakor velikonočno potrkavanje in
zvezde pojo, kadar se na svoji svetli
poti ustavijo ter se ozro na čudežno
deželo pod seboj. Vesela domovina,
pozdravljena iz veselega srca!«(Ivan
Cankar, Kurentova pesem)
Pripravil Mirko Merzel
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DOGODKI PRED NAMI
31.1. god Janeza Boska, na Igu bo
sveta maša zvečer ob 18.30.
1.2. prvi petek; dopoldne obiščemo
bolnike in ostarele na domu.
Zvečer na Igu od 18h naprej
molitev pred Najsvetejšim z
obnovitvijo posvetitve Jezusovemu srcu in maša ob 18.30.
2.2. prva sobota; od 7.30 molitev premišljevalnega rožnega venca
pred Najsvetejšim in obnovitev
posvetitve Marijinemu brezmadežnemu srcu.
2.2. svečnica; svete maše ob 8h na
Igu, ter ob 19h na Golem.
3.2. nedelja po svečnici bo priložnost
za darovanje za sveče. Lahko
jih boste kupili pred mašo in jih
med mašo prinesli k oltarju.
8.2. slovenski kulturni praznik. Izobesimo zastave.
10.2. ob 10h na Igu: otroška maša.
11.2. ob 18.30: srečanje ŽPS na Igu.
14.2. sveti Valentin in maša na Kremenici ob 18h.
15.2. zvečer gost za birmance in starše

pri maši ob 18.30 na Igu Matevž
Mehle, voditelj SKAMa.
15. 2. ob 9h in 15h in 16. 2. ob 9h – informativna dneva v Škofijski
klasični gimnaziji v Šentvidu nad
Ljubljano.
17.2. žegnanje na Kremenici ob 11h.
20.2. Svetopisemske urice za predšolske otroke ob 17.30 na Igu.
21.2. Srečanje ŽPS na Golem ob 20h.
24.2. otroška maša ob 10h na Igu.
25.2. občni zbor župnijske Karitas Ig
ob 19h.
1.-3.3. duhovne vaje za birmance na
Prežganju.
30.3. župnijsko postno romanje na Žeželj in Vinico.

SREČANJE ZA DOMAČE
BOTRE PRED BIRMO NA
GOLEM IN IGU
Birmanci so naprošeni, da njihovi birmanski
botri, ki prebivajo v drugih župnijah, tam do konca februarja pridobijo POTRDILO ZA BOTRA.
Domači botri, torej tisti, ki stanujejo v župniji Ig
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in Golo pa so naprošeni, da se ogla• petek, 22.2. od 8h do9h in od
sijo v naši župnijski pisarni. Tako se
19h do 20h.
bodo predstavili in se na ta način tudi
• sobota, 23.2., od 9h do 10h in
srečamo. Da se ne zgrešimo, razpisuod 19h do 20h.
jem urnik, kdaj bom prav z namenom
Če vam noben termin ne ustreza,
za botre v župnijski pisarni:
pa se po telefonu dogovorite za
• ponedeljek, 18.2. od 9h do 10h poseben termin srečanja z vami. Veselim se, da pridemo skupaj. župnik
in od 19h do 20h.

REDNA MOLITVENA SREČANJA
Lepo vabljeni na molitveno skupi- ob torkih v cerkvi na Golem in v žuno. Ta se sestane vsak teden in sicer pnišču na Igu ob 19h.

ZAHVALA
Vedno se z veseljem zahvaljujemo za vse, kar nekdo naredi ali v čem
pripomore... Vesel sem, da imamo
rubriko Oseba ta mesec, saj v želimo
v njej predstaviti osebe, ki veliko dobrega naredijo v župniji, pa jih kljub
temu le redko vidimo.
Tukaj pa naj se zahvalim našim pri-

trkovalcem. Res jih ne vidimo, a slišimo
jih že, ko se na slovesen praznik približujemo cerkvi. S stoječimi melodijami
božajo naša ušesa in z letečimi kličejo,
naj le pridemo k obredom. Bogu hvala
za vse, kar ste v božičnih dneh naredili
za zares doživeto praznovanje.
žpk

NOVA NASLOVNICA NAŠE ŽUPNIJE
Trudimo se, da vsako leto pripravimo novo naslovnico farnega lista
Naša župnija. Letošnjo je oblikovala
gospa Špela Jevnikar rojena Bevc.
Odraščala je na Igu in je povezana z
našo župnijo. Ukvarja se z oblikovanjem in nam je z veseljem naredila
to uslugo. V glavi sta simbola zavetnikov naših župnij. Zmaj na verigi je
simbol, ki ga drži v rokah sveta Marjeta, zavetnica župnije Golo. Goska
pa ja spremljevalni atribut svetega
Martina. Tako nas bosta oba simbola

spremljala vse leto.
Barvni tisk je v oranžni barvi, ki je
barva veselja in svetlobe. Kot nalašč
za farni list v letu preden bo papež
Frančišek naznanil leto mladih. Mladost v sebi nosi svetlobo in sonce, kar
je rumena barva. Prav tako pa tudi življenje, kar je rdeča barva. Obe barvi
sta povezani v oranžni.
Naj nas barvni odtenek glave
spodbudi, da molimo za mlade in za
blagoslov prihajajočega leta mladih.
žpk

KONTAKTI:
dhp Anton Košir 040 263 547
kaplan Simon Virant 031 412 652
župnik Janez Avsenik 040 789 435

