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ZAČNI Z BOGOM VSAKO DELO,  
DA BO DOBER TEK IMELO.

Ta stavek naj nas spodbudi k moli-
tvi. Vsako delo naj ima svoj blagoslov. 
In tega nam Bog daje, če se z 
Njim pogovarjamo in ga kliče-
mo v svojih molitvah.

Apostol Pavel pa nam celo 
govori, naj neprenehoma moli-
mo (1Tes 5,17). Rekli boste: »To 
je nemogoče!« Kako naj torej 
razumemo ta »nemogoči« sta-
vek? Molitev je pogovor z Bo-
gom. Tako naj bi bila vsa naša 
dejanja narejena v dialogu z 
Bogom. V vsa dejanja pustimo 
Božjo navzočnost. Tako postaja 
vse naše življenje molitev: dia-
log. In ravno ponavljajoča moli-
tev rožnega venca je lahko tista, 
ki daje temu prizadevanju svojo 
vsebino.

Ob prvih sobotah pol ure 
pred mašo molimo premišlje-

valni rožni venec pred Najsvetejšim. 
To je Marijina želja, izražena pred ne-
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kaj več kot 100 leti v Fatimi. Tak ro-
žni venec nas postavlja v Božjo nav-
zočnost. Hkrati pa je premišljevanje 
skrivnosti rožnega venca tudi prepro-
sto premišljevanje evangelija. Bogu 
hvala za to možnost, da smo pred 
Gospodom in On z nami.

V mesecu oktobru še posebej va-
bljeni k molitvi rožnega venca. Molili 
ga bomo pred vsako sveto mašo. Da bi 
ga zmolili v miru in lahko dodali še de-
setko za duše v vicah, bomo na Igu za-
čeli rožni venec že 25 minut pred vsako 

mašo. Vabljeni, da se nam pridružite.
Molitvena skupina na Igu je vsak 

torek ob 19h. Tudi na Golem bomo z 
oktobrom začeli z molitveno skupino 
vsak torek ob 20h. Vsi vabljeni, da se 
nam pridružite. Jezus nam posebej 
obljublja: Kjer sta namreč dva ali so 
trije zbrani v mojem imenu, tam sem 
sredi med njimi.« (Mt 18,20) Zato va-
bljeni tudi k skupni molitvi tako ro-
žnega venca, kot tudi pri molitvenih 
skupinah. Gospod je blizu.(Flp 4,5)

žpk

ROŽNI VENEC REŠUJE
Bilo je sredi državljanske vojne 

med  dvema plemenoma: Hutuji in 
Tutsiji v Burundiju. Marguerite Baran-
kitse (mama Maggy) je postala znana 
humanitarna delavka in skrbela za 
tisoče osirotelih otrok. Sama, nekoč 
sirota, je bila posvojena s strani neke 
Francozinje in tako lahko prejela ver-
sko  vzgojo in dosegla izobrazbo. 

Nekega dne je 15-letni otrok, vo-
jak, stopil pred njo s svojo kalašni-
kovko in ji rekel: „Zdaj te bom ubil, 
ampak jaz ubijam ljudi na kolenih. 
Zato poklekni!“ Neprestrašena mu 
je odgovorila: »Jaz poklekujem samo 
pred Gospodom.« Potem je opazila, 
da fantu okoli vratu visi rožni venec in 
ga mirno vprašala: “Ali veš, kaj nosiš 
okoli vratu?“ „Ja, to je obesek za sre-
čo, ki sem ga našel pri nekom, ki sem 
ga ubil.“ „No, zdaj ti bom pa poveda-

la, kaj je to v resnici.“ In že je začela 
mlademu vojaku razlagati molitev 
rožnega venca in njegove skrivnosti. 

Na koncu je rekla: “Da boš natančno 
razumel, kaj je rožni venec, ga bova 
zdajle zmolila. In ker bova molila, 
bom pokleknila in ti boš tudi pokle-
knil.“ Zgodilo se je nekaj neverjetne-
ga! Fant s puško se je strinjal in oba 
sta dejansko na kolenih zmolila cel 
rožni venec. Marguertite Baranktise 
je najbrž ganila fantovo srce, saj je 
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pozneje priznal:“ Zdaj te ne morem 
več ubiti.“ Namesto tega jo je prosil 
odpuščanja. In Maggy mu ni samo 

oprostila, ampak ga je čez tri leta 
vzela za svojega voznika.

pripravila Mira Gantar

VEROUK IN VZGOJA
Nekateri starši ne znajo ali ne 

zmorejo – ne bi rad rekel, da nočejo 
– v verski vzgoji videti velike opore 
za celotno vzgojo. Prepričan sem, da 
starši , ki so od prejšnjih rodov prejeli 
vero, pa je ne posredujejo naprej, sa-
mim sebi žagajo vejo. Kajti otrok, ki 

ne bo več imel nobenega odnosa do 
Nekoga nad njim, do Nekoga, ki mu 
je odgovoren za svoje življenje, bo 
kmalu pozabil tudi na starše in se od-
daljil od njih.     

( povzela Mira Gantar  
po članku iz Družine)

OSEBA TA MESEC 
Tadej Ložar, ižanski kaplan, no-

vomašnik, »baby kaplan 2019«… Ker 
ob novomašniškem posvečenju še ni 
bil star 25 let, manjkali so 3 tedni, mu 
je moral škof po cerkvenih predpisih 
dati »spregled.« Novo mašo  je imel v 
cerkvi sv. Marjete v Dolu pri Ljubljani. 

Naš novi kaplan je star 25 let, 
doma iz župnije Dol pri Ljubljani, ima 
še tri mlajše brate.

»Že od malega sem kazal znake, 
da me duhovništvo zanima,« mi je 
razlagal. Kot otrok je doma v dnevni 
sobi »maševal.« Največkrat je bil 
prisoten ata – stari ata, ki je na kavču 
malo zakinkal. »Ata, daj sodeluj,« 
ga je opomnil moj sogovornik. Ko 
so ga sorodniki spraševali kaj bo, ko 
bo velik, jim je odgovoril, da policist, 
kasneje pa da bo župnik.

V drugi polovici gimnazijskega 
študija je začel resno razmišljati o 

tem, kaj hoče. Zanimala ga je socio-
logija, filozofija, tudi teologija.

Domači so ga na njegovi poti in pri 
odločitvi vedno podpirali. Malo so že 
slutili, kako se bo odločil.

Povedal mi je, da od nekdaj rad 
bere, res veliko bere. »Tu na Igu, v 
župnišču, imam na voljo kar dve sobi. 
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Boste videli zakaj,» mi je rekel in me 
odpeljal v sobo, kjer so poleg mize in 
stola same knjige. »A zdaj pa razu-
mem, zakaj potrebujete dve sobi. Kje 
ste imeli pa v času študija vse te knji-

ge,« sem ga vprašala. »V svoji sobi v 
semenišču. Vse stene so bile od vrha 
do tal založene s knjigami,« mi je po-
jasnil.

Seveda je bil odgovor na vpraša-
nje, kaj je njegov hobi  – branje. Za 
rekreacijo sede tudi na kolo ali pa se 
vsakodnevno sprehodi, če je le mo-
goče.

Zanimalo me je, kako se tako mlad 
človek, na začetku svoje življenjske 
poti, sploh, če je duhovnik, pripravi 
na pridigo, spoved… Ljudje k duhov-
niku prihajamo po duhovno pomoč in 
tolažbo. Sama sem prepričana, da so 
poleg znanja potrebne tudi življenj-
ske izkušnje. Odgovoril mi je: »Na 

začetku spovedi zmolim k Svetemu 
duhu, da mi pomaga, da bom naredil 
vse prav. Duhovnik je garant, da Bog 
po njem prihaja naproti vsakemu po-
samezniku.«

Povprašala sem ga tudi po vzor-
nikih. Na misel so mu prišle besede 
duhovnika Antona Strleta, božjega 
služabnika: »Bogoslovci, na prižnici 
povejte vso resnico, tudi neprijetno. 
V spovednici delujte z vsem usmi-
ljenjem.« Nadalje mu je vzornica sv. 
Mati Terezija, kot vzor dobrodelno-
sti in ljubezni do bližnjega. Potem 
humanist 16. stoletja Thomas More. 
Kot vzor človeka, ki strpno poda svo-
je prepričanje in za tem stoji. Med la-
iki pisatelj Gilbert Keith Chesterton. 
Rekli so mu »apostol« zdrave pameti. 
Velik zagovornik katoliške vere.

Seveda so me zanimali nadalj-
nji cilji v življenju. »Želim si napisati 
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kakšno knjigo, leposlovno, poljudno-
znanstveno, s področja teologije, 
mogoče filozofsko…

V naši župniji se počuti dobro in se 
je udomačil. Sicer mi je razložil, da so 
mu vsi rekli, da so Ižanci malo čudni 
in posebni, ko jim je povedal kam gre 
službovat. Potem pa jih je vprašal, 
kaj to pomeni. Pa mu nihče ni znal 
prav natančno pojasniti, kaj pomeni 
»malo čudni in posebni.«

Gospod kaplan Tadej, mi smo vas 
veseli in hvaležni Bogu, da ste med 
nami. Vaše novomašniško geslo: 
»Stojte trdno v Gospodu (Flp 4,1), » 
je tudi za nas spodbuda v veri.

Mjg
https://www.youtube.com/

watch?v=vR1wc1CgjN0  
si lahko ogledate posnetek nove maše.

RAD BI DAL ZA SVETO MAŠO
Lansko leto je pastoralna služba 

Ljubljanske nadškofije izdala pose-
ben letak z istim naslovom. Ta je va-
bil k darovanju za svete maše. Eden 
od rednih darovalcev za svete maše 
mi je ob priložnosti dejal: »Ni večje-
ga blagoslova, kot je to, da lahko da-
rujem za svete maše. Spomnim se 
na moje sorodnike in prednike, ki so 
mi veliko pomenili in veliko naredili 
zame. Sedaj lahko jaz nekaj naredim 
zanje.«

Eden od mašnih namenov je prav 
za pokojne. Lahko pa darujemo tudi 

za druge namene. Spomladi so tako 
imenovane prošnje maše. Gre za pro-
šnje dneve pred Gospodovim vnebo-
hodom, 40 dni po veliki noči. To so 
prošnje za blagoslov pri delu na po-
lju in tudi v hlevu. Tisti, ki imamo vrt, 
vemo, da smo odvisni od vremena. 
Koliko bolj tisti, ki imajo njive in ve-
čja posestva. Enako je prošnja za bla-
goslov pri živini. Tragično je, kjer so 
kmetje doživeli napad medvedov ali 
volkov. Pa že samo bolezni in nesreče 
pri živini se lahko zgodijo, ne da bi si 
mislili kako hitro. Zato res potrebuje-
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mo blagoslov. In zanj, za blagoslov, 
prosimo tudi s sveto mašo.

Mašo lahko darujemo tudi za 
zdravje. V neki župniji je župnik zbo-
lel z rakom. Ljudje so darovali za sve-
te maše, za njegovo zdravje veliko 
molili. In agonija zdravljenja se je vle-
ka 3 leta. Na koncu so bili razočarani, 
da niso bili uslišani. Župnik je umrl. A 
zdravniki so povedali, da je bila dia-
gnoza takšna, da niso mislili, da bo 
preživel več kot eno leto. Torej je bila 
molitev uslišana, a na drugačen na-
čin.

Hvala vsem, ki cenite delo duhov-
nikov in darujete za svete maše. To so 
redni dohodki, ki jih imamo duhovni-
ki. Bog vam povrni za to, da nas vzdr-
žujete z vašimi mašnimi darovi. Dar 
za mašo že nekaj let znaša 20€.

V naši župniji obračunavamo ena-
ko za svete maše tudi na podružni-
cah. Najbrž ste že kje zasledili, da 
duhovnikom ponekod posebej doda-
jajo še nekaj evrov za prevoz do po-
družnice. A pri nas te navade ni bilo in 
najbrž bo tako ostalo. Se pa zgodi, da 
nihče ne daruje za svete maše na po-

družnici, tudi ko so redni termini ob 
torkih v Mateni, ob četrtkih na Pijavi 
Gorici in ob petkih v Iški vasi. Zato je 
včasih maša tudi na drugi podružnici 
ali pa kar na Igu. Hvala vsem za razu-
mevanje.

Ponekod Bog poskrbi za potrebno 
število maš. Zgodi se, da kdo umre in 
ljudje darujejo za sveta maše. Spet 
drugje pa je manj duhovnikov in po-
tem tisti, ki so, lažje opravijo manj 
maš. Bog poskrbi.

Število mašnikov pa se bo v pri-
hodnjih letih še zmanjšalo. Statistič-
no bo čez 10 let povprečna starost 
duhovnikov čez 70 let. Bo prišlo do 
obrata in bo veliko novomašnikov...? 
Če bo tako, bo lahko tudi veliko maš. 
Veliko je odvisno tudi od darovalcev 
za svete maše. Če ne bo darovalcev, 
pomeni, da tudi duhovnika ne potre-
bujemo. In če lahko gremo v nakupo-
valni center v oddaljeni kraj, potem 
gremo lahko tudi k sveti maši nekaj 
kilometrov vstran. Ne delamo mi 
uslugo duhovniku, ko gremo k sve-
ti maši. Veseli smo lahko, da imamo 
duhovnike in svete maše. žpk

ORATORIJ 2019
Letos smo predzadnji teden poči-

tnic preživeli na prav poseben način- 
tako da smo imeli oratorij! Letos pod 
geslom: IMAŠ MOČ!

Glavni junak oratorija je bil Peter 
Klepec. V zgodbi je Peter Klepec pro-

sil Boga za moč. Bog mu jo je podaril 
in s to močjo je Peter najprej ustavil 
nasilneže, nato pomagal svoji mami 
pri poljedelstvu, rešil kraljestvo pred 
Tatari in na koncu še svoje vaščane, ki 
jih je kralj po krivici zaprl v ječo. Spo-
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znali smo, kakšno moč ima prošnja, 
spoznanje in nazadnje še moč zako-
na – Peter se tudi oženi.

DELAVNICE
Na oratoriju smo veliko ustvar-

jali.  Letos so lahko otroci izdelovali 
pliškote – lutke iz filca, ulivali svo-
je svečke, naredili motiv iz volne, si 
spletli zapestnico ali pa se preizkusili 
v kuhanju. Veliko časa pa so  namenili 
tudi igranju nogometa.

IZLET
Da smo si pričarali pravo kmečko 

vzdušje, smo v sredo obiskali Dolen-
čev mlin v Podlipoglavu. Tam smo vi-
deli, kako iz pšenice nastane moka, in 
kako mlin sploh deluje. Udeležili smo 
se tudi svete maše, ki jo je daroval 
naš kaplan Tadej. Po maši so nam go-
stitelji razkazali še hlev, kjer so imeli 
nekaj konj.
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ODPRTI DAN ORATORIJA
V soboto smo na oratorij povabi-

li tudi vas, starše, da ste lahko vide-
li, kaj na oratoriju počnemo. Zbralo 
se nas je kar precej. Skupaj z otroci 
ste lahko šli na eno izmed delavnic, 
nato pa smo zaključili naš oratorij z 
zaključno sveto mašo. Po maši smo 
odigrali še obvezno igro med dvema 
ognjema in se posladkali s sladole-
dom in doma spečenimi dobrotami.

ZAHVALE
Ob zaključku letošnjega oratorija 

bi se rad zahvalil vsem, ki so omogo-
čili njegov potek. To so najprej ani-

matorji: Luka, Urška J., Kaja, Urška 
P., Nika, Eva, Jakob, Nik, Lara, Man-
ca, Klara in Neja. Brez vas oratorija 
ne bi bilo!

Prav tako gre zahvala gospodu 
kaplanu Tadeju za  pomoč pri duhov-
nem vodenju in gospodu župniku 
Janezu Avseniku za podporo in odpr-
tost za mladinske projekte.

Iskreno se zahvaljujemo našim 
sponzorjem, Ključavničarstvu Podr-
žaj, ki je sponzoriralo majice in Občini 
Ig, ki nas vsako leto podpre s sredstvi 
na občinskem razpisu. Hvala!

Jaka Šauer

MALI ŠMAREN IN BLAGOSLOV  
ŠOLSKIH TORB NA GOLEM

Na Mali šmaren, v nedeljo 8. sep-
tembra 2019, je v cerkvi Sv. Marjete 
na Golem, kaplan Tadej Ložar ob za-

četku šolskega in veroučnega leta 
blagoslovil otroke in šolske torbe, ki 
so jih prinesli pred oltar. 
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Ob tem je pou-
daril, da sam bla-
goslov ne bo pri-
nesel kakšne petke 
več, saj se je zato 
potrebno tudi tru-
diti in vložiti svoje 
delo. Enako se je 
treba truditi tudi za 
našo vero. Naj bla-
goslov pomaga, da 
bo lažje začeti.

DAN ŽUPNIJE
Na 24.nedeljo med letom, ki je 

tudi Nedelja svetniških kandidatov, 
Žalostne matere božje in Dan vrni-
tve Primorske k matični domovini, 
15.septembra 2019, smo imeli Žu-
pnijski dan.

Slovesno mašo ob 10.uri je vodil 
gospod župnik Janez Avsenik, soma-
ševalca pa sta bila kaplan Tadej Ložar 
in gospod Anton Košir. V pridigi je go-
spod župnik kuhal najboljšo juho. Se-
veda najboljše juhe ne more skuhati 
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niti najboljši kuhar, če nima potreb-
nih sestavin. Prilika se lahko prenese 
na delovanje župnije. Vsak posame-
znik naj prispeva po najboljših mo-
čeh in župnijsko življenje bo potekalo 
mirno, v veselje vsem in v čast Bogu. 
Lepoti praznovanja sta pripomogla 
tudi Mešani cerkveni pevski zbor, pod 
vodstvom Igorja Kovačiča in orga-
nistke Brigite G. Lenarčič in Otroški 
zbor z zakoncema Merzel.

Po maši smo se vsi zbrali pod šoto-
rom na šolskem igrišču, kjer je pote-
kalo družabno srečanje. Posedli smo 
ob lepo pogrnjene mize, okrašene z 
narisanimi rožicam in izreki iz Svete-
ga pisma. Naše zbiranje so spremljali 
harmonikarji Simona Bučarja, ki so v 
nadaljevanju sodelovali tudi v kultur-
nem programu. Prostovoljci, ki so iz-
vlekli liste z napisom »POTREBUJEM 
TVOJE ROKE«, so nas postregli z bor-
ščem in pijačo. Sledil je kulturni pro-

gram, potem pa so nas prostovoljci 
prijetno presenetili. Ob koračnici so 
prinesli pecivo, ki so ga prispevale 
gospodinje, naslednja pošiljka pa je 
bilo sadje. 

Imeli smo tudi stojnico s knjigami 
in razstavo rožnih vencev, ki pa ni bila 
posebej dobro obiskana. Ob vsem 
programu preprosto ni bilo mogoče 
narediti reklamo še za to. 

Imeli smo se lepo. Martinovi ani-
matorji so se res izkazali.

Ob 15.uri smo si ogledali še film 
o bl. Lojzetu Grozdetu, Srce se ne 
boji. Po predvajanju filma se nam je 
predstavil režiser David Sipoš in nam 
odgovoril na naša vprašanja o  nasta-
janju filma. Žal je veliko župljanov od-
šlo že domov. Zamudili so enkratno 
priložnost, da se seznanijo z življe-
njem slovenskega mučenca, skoraj 
našega sodobnika.

Tončka Jeraj

ŽEGNANJE NA SARSKEM
V nedeljo, 22. septembra, so 

na Sarskem praznovali žegna-
nje v cerkvici sv. Ruperta. Majh-
na cerkev na hribu je privabila 
k sveti maši tako domačine kot 
tudi druge vernike. Po ljudskem 
pripovedovanju naj bi domačini 
začeli cerkev graditi v sami vasi. 
Ko so naredili temelje, so bili le-
-ti zjutraj porušeni. Naslednji 
dan so jih popravili in obnovili, 
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vendar so bili naslednje jutro zopet 
porušeni. Spomnili so se, da je bil sv. 
Rupert za časa svojega življenja veli-
kokrat v samoti in verjetno zato želi 
imeti tudi svojo cerkev na samotnem 
kraju. Tako so domačini pričeli graditi 
cerkev na hribu nasproti vasi, kjer je 
še danes.

Žegnanjsko mašo je ob 11. uri da-

roval kaplan Tadej Ložar. Pri bogo-
služju je sodeloval tudi mlajši ižanski 
pevski zbor pod vodstvom Brigite 
Gregorčič Lenarčič. Ob koncu bogo-
služja so domačini pripravili oblino 
pogostitev, na kateri ni manjkalo ne 
hrane ne pijače, katero smo združili s 
prijetnim klepetom.

Katja Mavec

ŽUPNIJI V ZADNJEM MESECU
Na Igu smo se poslovili od Ceci-

lije Ponikvar, rojene Čuden, rojene 
9.11.1922, ki je živela v Stajah 2. Ob 
pogrebu so namesto cvetja darova-
li za svete maše, v dober namen, za 
cerkvene potrebe in za Karitas: vsi 
njeni otroci Danica, Ana in Jože, brat 
Martin, nečak Martin Čuden z dru-
žino, nečakinji Bernarda in Silva z 
družinama, nečak Matija z družino, 
Milena Pečjak in družina Bučar, vnu-
kinja Barbara Primožič iz Cerknice, 
vnuk Jure Podržaj z družino, nečak 
Milan Čuden z družino, Štrukljevi iz 
Staj, družina Kovačič iz Staj, družina 
Cirila Podržaja, družina Cirila Viranta, 
Mila Podržaj, družina Kastelic iz Staj, 
Kovačevi iz Staj, nečak Ivan Ciber z 
družino, nečakinja Marinka Svetek z 
družino, družina Zgonc s Kremenice, 
Šola zdravja in Marija Dolinšek z dru-
žino iz Ljubljane.

Poslovili smo se tudi od Ani-
ce Florjančič, rojene Babić, rojene 
4.11.1962, ki je živela na Ponirkovi 

ulici 11 na Igu. Ob pogrebu so name-
sto cvetja na grob darovali za svete 
maše: sodelavci in sodelavke Doma 
Škofljica in Ambulante Draga, Mar-
jana Jamnik, družina Podržaj, Pevci 
MCZ, družina Žagar.

Poslovili smo se tudi od Alojza 
Černiča, rojenega 22.5.1931 v Iški 
Loki. Bival je v Iški Loki 22. Ob po-
grebu so namesto cvetja darovali za 
svete maše, za cerkev in v dober na-
men: hčerka Danica z družino, vnu-
kinja Saša z družino, Milan Čuden z 
družino, Jože in Milka Ciber, družina 
Jankovič z Lavrice, družina Modic 
Marolče 9, sosedovi Uršičevi, sose-
dovi Jamnikovi, nečak Janez Černič z 
družino Iška Loka 59, Tegljevi iz Iške 
Loke, Stane Uršič z družino, družina 
Toneta Uršiča, družina Franca Uršiča 
Iška Loka 38, Strletovi iz Iške Loke, 
Križmanovi iz Staj, Janez Kastelic iz 
Staj, nečakinja Angelca Černič z dru-
žino Iška Loka 58, Tanckovi iz Iške 
Loke, družina Podržaj.
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Vsem se zahvaljujemo za podar-
jene darove. Naj bodo pokojnim v 
tolažbo, nam pa v spodbudo za našo 
molitveno povezanost z njimi in naše 
dobro življenje. Nikoli ne opustimo 
spodbude, da starejše in bolne spod-
budimo k prejemu zakramentov v 
bolnišnici ali pa naročimo obisk du-
hovnika na domu. Priložnost zamu-
jena ne vrne se nobena. Vsi pokojni 
pa naj počivajo v miru!

Svojo zvezo sta posvetila z zakra-
mentom svetega zakona Josip Ikič in 

Nikolina Čolić, ki sicer trenutno živita 
v Švici, prej pa sta stanovala na Cesti 
na Drenik na Pijavi Gorici. Ob poroki 
je bil krščen tudi njun sin Ivan. Mladi 
družini želimo obilo Božjega blago-
slova in razumevanja.

Iz župnije Rakovnik so nam spo-
ročili, da ste bila tam krščena Domen 
Mavec, ki s staršema Lukom Mavcem 
in Karin Repar živi v Dragi, ter Lars 
Konjar, ki s staršema Maticem in Tja-
šo, rojeno Premerl, živi na Govekarje-
vi cesti na Igu.

NOVE KLOPI NA GOLEM
Na žegnansko nedeljo na Golem 

je bilo podano oznanilo, da bomo v 
cerkvi na Golem nabavili nove 
klopi. Naša želja je, da bi do 
klopi prišli še pred božičem.

Zavod za varovanje kulturne 
dediščine (ZZVKD) je podalo 
svoje zahteve. Izbrani izvajalec 
mizar Peter Kavčič iz Šentjošta 
nad Horjulom mora ZZVKD 
predložiti vzorec stranice klopi 
v željenem barvnem odtenku. 
Ko se bo Zavod z vzorcem stri-
njal, bo lahko prišlo do izdela-
ve.

Ob tem pa smo začeli tudi z 
zbiranjem denarja za nove klo-
pi. Denar zbiramo. Nekaj je pri-
hrankov iz prejšnjih let. Nekaj 
pa je denarja še pri župljanih. 

Veseli bomo vaše velikodušnost.
Nove klopi so projekt stoletja za 
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cerkev. Zato bomo veseli vsakega 
evra. Bog vam povrni.

Denar lahko oddate po vsaki sveti 
maši ali pa ga prinesete v župnijsko 
pisarno na Igu. Vaš dar pa lahko na-

kažete tudi na naš bančni račun: Žu-
pnija Golo TRR pri Deželni banki Slo-
venije IBAN: 

SI 1914 0501 0498 465. 
Hvala za pomoč!

DOBRODELNA AKCIJA – SVEČE KARITAS
Tudi letos bomo izvedli dobrodel-

no akcijo Manjša sveča, za sočloveka 
sreča, ki je namenjena zbiranju pro-
stovoljnih prispevkov za ljudi v stiski. 
Sveče so iz bele plastike s tremi raz-
ličnimi motivi in se reciklirajo. Sveč ne 
prodajamo, temveč zanje zbiramo 
prostovoljne prispevke za ljudi v sti-
ski. Ti so lahko 1,50 EUR ali več, ko-
likor so darovalci pripravljeni prispe-
vati. Pomembno pa je naše sporočilo: 
Manj sveč in manjše sveče, da varuje-
mo okolje, privarčevana sredstva pa 
namenimo ljudem v stiski.

Sveče vam bodo na voljo vsako 
nedeljo po svetih mašah ob 8. in 10. 
uri, v farni cerkvi na Igu, vse do 1. no-
vembra 2019. 

Župnijska karitas Ig

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Iskrena hvala vsem dobrotnikom, 

ki pomagate s svojimi darovi in pod-
pirate naše delo ter pomagate lajšati 
stiske ljudem.

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 ka-
ritas Ig, na katerega lahko prispeva-
te svoj dar za pomoč ljudem v stiski: 
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).
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DOGODKI PRED NAMI
29. september: Sv. Mihael. Že-

gnanje v Iški vasi pri svetem Mihaelu. 
Sveta maša bo tam ob 11h. 

Oktober 2019 bo izreden misi-
jonski mesec

Z namenom obuditve misijonske 
zavesti kristjanov po vsem svetu je 
papež Frančišek letošnji mesec ok-
tober razglasil za izredni misijonski 
mesec. V sklopu tega dogodka se 
bodo v mesecu oktobru po svetu od-
vijale številne dejavnosti. Vabljeni, da 
spremljate vse te dogodke po svetu 
in domovini.

1. oktober: Sv. Terezija Deteta Je-
zusa, začetek rožnovenske  pobožno-
sti

2. oktober: Sveti angeli varuhi
4. oktober: Sv. Frančišek Asiški, 

prvi petek. Dopoldne obiščemo bol-
nike in starejše na domu. Zvečer bo 

od 18.30 v cerkvi na Igu molitev pred 
Najsvetejšim in obnovitev posvetitve 
Jezusovemu srcu.

5. oktober: Prva sobota. zjutraj 
od 7.30 molimo premišljevalni rožni 
venec pred Najsvetejšim in obnovi-
mo posvetitev Marijinemu Brezma-
dežnemu srcu.

Vabljeni na pobožnost prvega 
petka in sobote tudi na Kurešček.

6. oktober: 27. nedelja med le-
tom, začetek tedna za življenje, ro-
žnovenska nedelja. Ob 10h otroška 
maša na Igu.

Tudi krstna nedelja. Na prvo nede-
ljo v mesecu bodo krsti ob 11h. Starše 
vabimo, da prijavite svoje otroke za 
krst. Priprava na krst bo v soboto ob 
16h.

10. oktober: Ritem srca v telova-
dnici zavoda Sv. Stanislava v Šentvi-
du.

12. oktober: Romanje v Marijo Bi-
strico na Hrvaškem. Odhod ob 6.45 z 
Golega in ob 7h z Iga pri cerkvi.
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13. oktober: 28. nedelja med le-
tom, sklep tedna za življenje. Ob 10h 
na Igu otroška maša.

Zvečer na Rakovniku maša ob 
18.30 in po maši pričevanje v dvorani 
glasbene šole salezijanca Toma Uz-
hunnalila, ki je bil pred dvema letoma 
557 dni ujetnik Islamske države v Je-
mnu in edini čudežno preživel v sku-
pini 20 ugrabljenih.

14. oktober: Srečanje ŽPS na Igu 
po večerni sveti maši.

15. oktober: Sv. Terezija Jezusova 
(Avilska, Velika)

16. oktober: Sv. Marjeta M. Ala-
coque. Svetopisemske urice – verouk 
za predšolske otroke od 3 leta naprej, 
bodo ob 17.30 v župnišču na Igu.

17. oktober: ob 20h srečanje ŽPS 
na Golem.

18. do 20. oktober v Veržeju: du-
hovni vikend za zakonce in otroke.

20. oktober: 29. nedelja med le-
tom – misijonska nedelja. Pri vseh 
mašah nabirka za misijone.

22. oktober: Sv. Janez Pavel II. 

Zvečer ob 20h srečanje Svetopisem-
ske skupine. Vabljeni vsi, ki vam je 
mar Sveto pismo!

27. oktober: 30. nedelja med le-
tom: Žegnanje na Pijavi Gorici. Re-
dna maša bo ob 8.30.

28. oktober: Sv. Simon in Juda Ta-
dej. Sveta maša bo ob 18h tudi na Pi-
javi Gorici ob godu zavetnika cerkve. 
Goduje naš kaplan Tadej Ložar.

31. oktober: Sklep rožnovenske 
pobožnosti, dan reformacije.

NAPOVEDUJEMO
• vsak petek od 11. oktobra naprej 

bodo redna srečanja za mlade ob 
19.30 na Igu. Povabimo na sreča-
nja vse mlade!

• četrtek, 7.11. – srečanje za starej-
še na Igu – ob 17h. Pripeljemo sta-
rejše v cerkev in po maši na druže-
nje v župnišču.

• petek, 8.11. – srečanje za mladino 
z gostom pred Martinovo nedeljo 
na Igu – ob 19h

• sobota, 9.11. – celodnevno češče-
nje od 8h do 17h, 

• ob 17 sklep celodnevnega češče-
nja in  srečanje za zakonske jubi-
lante. Zakonski jubilanti, ki v tem 
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letu praznujete obletnice na 5 let 
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70 in 75) lepo vabljeni, 
da se nam pridružite. 

• nedelja, 10.11. – Martinova nede-

lja in slovesnost zlate maše nek-
danjega župnika Jožeta Pozderca

• sobota, 16.11. – oratorijski dan na 
Igu

VABILO NA PEVSKE VAJE
Ker smo v začetku novega šolske-

ga leta, vabimo nove pevce in pevke, 
da se pridružijo v župnijski mešani 
pevski zbor. Vsak je dobrodošel, da 
pride, vnese novo energijo, znanje in 
ideje. To je župnijski zbor, zbor vseh 
župljanov, zato ste vsi vabljeni, da 
nam pomagate.  

Lepo prosim, če obvestite oziro-
ma povabite tiste, ki bi bili pripravlje-
ni peti v župnijskem zboru. Trenutno 
imamo pevske vaje ob četrtkih ob 
20.00.

Se vidimo. Igor Kovačič
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ROMANJE V MARIJO BISTRICO
Marija Bistrica je osrednja Bož-

ja pot za Hrvaško, kot je v Sloveni-
ji Brezje. Za svetišče s črno Marijo 
skrbijo škofijski duhovniki. To je kraj 
mnogih uslišanj in srečanj, zato se tja 
podamo tudi mi.

Odhod avtobusa bo ob 6.45 z 
Golega in ob 7h z Iga. Ob 11h bo pri 
Mariji Bistrički Slovenska romarska 
sveta maša. Po kosilu, ki ga bomo 
imeli v gostišču blizu cerkve, bomo 

na bližnji vzpetini molili križev pot, ki 
ga ob poti izpopolnjujejo kipi v narav-
ni velikosti. Po tej molitvi pa se bomo 
podali proti domu.

Še se lahko prijavite za romanje. 
Prispevek na romarja za prevoz 
in kosilo znaša 25€. S seboj nujno 
potrebujete veljaven osebni doku-
ment za prehod Hrvaško Slovenske 
meje zaradi Šengna.

Marija Bistrica vas vabi!
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TISTE  ODRASLE,  KI  BI  SE  RADI  PRIPRAVILI  NA  PREJEM 
ZAKRAMENTOV:   

KRSTA,  OBHAJILA  IN  SVETE  BIRME, 

VABIMO, 
DA  SE  UDELEŽIJO 

 

KATEHUMENATA  V  DEKANIJI 
LJUBLJANA – VIČ - RAKOVNIK 

 
POTEKALA  BOSTA  DVA  TEČAJA  -  V  ŽUPNIJI  VIČ  IN  V  ŽUPNIJI  RAKOVNIK: 
 

- ŽUPNIJA  VIČ:  PRVO  SREČANJE  BO  V  ČETRTEK  10.  OKTOBRA  2019 OB  19.  URI  V  ANTONOVEM 
DOMU                                                    ŽUPNIŠČE  VIČ,  TRŽAŠKA C.  85,  1000  LJUBLJANA,  TEL..  01/244 42 60. 
 

- ŽUPNIJA  RAKOVNIK:  PRVO SREČANJE BO V TOREK 08. OKTOBRA 2019  OB 20. URI V ŽUPNIŠČU 
(ŽUPNIJSKA PISARNA) 

ŽUPNIŠČE RAKOVNIK, RAKOVNIŠKA 6, 1001 LJUBLJANA, TEL. 01/427 14 59 
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URADNE URE V PISARNI NA IGU:
Ponedeljek od 8h do 9h
Torek od 16.45 do 17.30
Sreda od 17h do 18h
Četrtek od 8h do 9h.

Dobrodošli tudi izven tega časa, 
toda brez slabe volje, če nas takrat 
ni. Hvaležni pa bomo, če nas v času 
kosila, od 12h do 14h ne boste motili!


