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SVETI MARTIN, PROSI ZA NAS!
Začelo se je že tretje leto mojega
župnikovanja na Igu in Golem. Mnogi
me sprašujejo, kako sem se že privadil? Sam upam, da ste se tudi župljani
privadili na nov obraz in navade. Prepričan pa sem, da vsi delamo za Božje kraljestvo.
Naj najprej zapišem misli o gospodarskih projektih. Do sedaj smo že
pokrili nekaj streh in prebarvali nekaj
fasad, zamenjali nekaj oken. Še marsikaj pa ostaja odprtega. Ko sem pred
mnogimi leti začel delati na eni od župnij, sem šel s ključarjem po župnišču
in bližnjih stavbah in razlagal, kaj vse
je potrebno popraviti, zamenjati... In
ključar mi je na koncu dejal: »Gospod
župnik, saj ste šele prišel!« Kar nekaj
stvari je odprtih tudi pri nas.
Obnova cerkve svetega Jurija je
obstala pri ohranjanju ruševin. Tako
želi nadškofija in tudi Zavod za spomeniško varstvo. S slednjimi smo si
ogledali ruševine nad gradom, pri

zaporih. In so se zgrozili nad zaraščanjem in propadanjem ruševin. Vse so
prerasla visoka drevesa. Župnija je lastnik samo cerkve in niti enega metra
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okoli nje. Zato smo skupaj s spomeniškim varstvom začeli postopek s prošnjo, da bi lahko na sosednji parceli,
ki je last države, posekali drevje, ki
škoduje ruševinam. Preteklo je veliko
črnila in sedaj upamo, da bomo lahko
nekaj naredili za sv. Jurija. Naša želja
je, da bi ohranili ruševine in okoli nje
vzpostavili travnik, ki ga bo mogoče
kositi. V drugačnem primeru bo spet
prihajalo do zaraščanja in škode na
objektu. A do travnika je še daleč.
Na Igu imamo dve stavbi, ki ju je
nujno urediti tako, da bosta služili župljanom. To je kaplanija in tudi stari
Kino. Obnova pa je še zelo daleč, saj
trenutno nimamo nobenih stroškov,
ko pa bosta stavbi obnovljeni, morata imeti svoj namen in uporabnost,
ki bo pokrivala stroške obratovanja
in vzdrževanja. A več kot do ideje še
nismo prišli.
Na Golem se že več kot leto ukvarjamo z novimi klopmi v cerkvi. Te so
že dogovorjene in naročene, a izvajalec, mizarstvo Peter Kavčič iz Šentjošta nad Horjulom, mora sedaj predložiti Zavodu za spomeniško varstvo
vzorec stranice klopi s pravim, dogovorjenim barvnim odtenkom, da bo
dobil zeleno luč za izdelavo. Kdaj bo
z Zavodom vse usklajeno pa ne moremo reči. Tudi izdelava ne bo kar čez
noč!
Za obe župniji pa se sedaj začenja
čas združevanja župnij. Na predlog

nadškofije bo formalno pravno ukinjena župnija Golo, to je, prenehala
bo kot matična in davčna številka
pravne osebe. Seveda pa bo še naprej vsako nedeljo sveta maša, kot
do sedaj. Za Golo se ne bo kaj posebej spremenilo. Vse matične in druge
knjige pa se bodo vodile pod župnijo
Ig.
To združevanje je lahko za nekoga
boleče. Je pa to sad časa, v katerem
živimo, ko primanjkuje duhovnikov in
bo počasi vsak duhovnik imel dve ali
tri župnije. Pomislimo samo na nekdanjega kaplana Simona Viranta, ki
sedaj upravlja kar 3 župnije.
Vse to me navdaja s gorečo prošnjo za duhovne poklice. Bog naj
obudi tudi v našem času mnoge nove
duhovne poklice.
Na duhovnem področju pa želim,
da se obe župniji, družine in posamezniki posvetijo Bogu. Ta posvetitev
Božji dobroti je posvetitev Ljubezni,
ki je Bog. Ali drugače rečeno, je posvetitev Jezusovemu in Marijinemu
srcu. Obe srci simbolizirata Božjo dobroto in naklonjenost do človeka. Na
to posvetitev se bomo začeli pripravljati v mesecu januarju in bo potekala 5 prvih sobot v letu 2020. Posvetitev pa bomo opravili v mesecu maju.
Vabljeni, da se nam v čim večjem številu pridružite. Srce Jezusovo, usmili
se nas!
žpk
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OSEBI TA MESEC
Marjana in Tomaž Jamnik: mama
in oče, babica in dedek. Člana naše
župnijske skupnosti, ki ju poznamo,
saj sta zelo aktivna na več področjih,
čeprav nista upokojena. Oba sta še
zaposlena. Poleg službe veliko svojega prostega časa namenita našemu
farnemu življenju.
Moje prvo vprašanje je bilo: »Srečanje za zakonske pare. Kako je nastalo, kdaj, čigava je bila ideja, s kakšnim namenom...«
O bolj slovesni pripravi na praznik
farnega zavetnika smo se pričeli pogovarjati že, ko je bil na Igu župnik g.
Peter Štumpf. Dogovorili smo se, da
bi pripravili druženje ostarelih, mladine in zakonskih jubilantov. Pripravili

smo tridnevje in povabili župljane z
oznanili. Vendar je bil odziv bolj slab.
Zato smo se s g. Jožetom Pozdercem odločili, da poskusimo ostarele
in zakonske jubilante pisno povabiti.
Rezultat je bil zelo hitro viden. Da
je druženje še bolj zanimivo, smo se
odločili, da si po darovani sveti maši
nazdravimo in kakšno rečemo.
Pri sorodnikih v Medvodah sva
videla, da so jubilanti dobili tudi priznanje za svoj okrogli jubilej in smo
jim hitro sledili. Gospod župnik je
priznanju primaknil še rožni venec ali
kakšen drug spominek.
Želimo si, da bi se nam pridružili
tudi zakonci jubilanti, ki niso poročeni
v Ižanski župniji in jih zato ne moremo
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povabiti na jubilej pisno. Zatorej,
vsi prisrčno povabljeni. Vsako leto
so zakonski jubilanti povabljeni že
v času velike noči, z velikonočnim
voščilom gospoda župnika.
Vse zakonce vabiva, da drug drugemu podarita čudovito devetdnevnico v čast sveti Ani in svetemu Joahimu. Lahko pa skupaj molimo devetdnevnico za svoje zakone, družine in
za druge zakonce. Še posebaj za tiste,
ki so morda v težkih preizkušnjah.
Zanimalo me je tudi, kako se sprostita, ali imata kak hobi, kaj naredita
za sebe, za polnjenje baterij.
Če le imava čas, poleti sedeva na
kolo in se odpeljeva na izlet. Mnogokrat kar po bližnjem barju, ki vsakokrat preseneča. To nama pomeni
sprostitev in polnjenje baterij. Zadnjih 10 let tudi poletne dopuste izkoristiva za kolesarjenje. Največkrat
se odpraviva v tujino. Tam je kolesar
„kralj.“ Saj se moraš, predvsem bolj
na zahodu, kar nekako privaditi, da
se vozniki motornih vozil (avtomobilov) ustavijo na križišču in ti dajo kot
kolesarju prednost. Seveda pa izkoristiva vsak prosti dan, da se popeljeva
po Sloveniji, še posebej po Prekmurju. Pozno jeseni in pozimi pa pešačiva
po domači okolici.
Sta pobudnika adventnega češčenja Marije »Marijo nosijo.«
Leta 1989 je bil na pobudo takratnega župnika g. Antona Koširja

in duhovnega pomočnika g. Petra
Bogataja v Stajah obnovljen običaj
»Marijo nosijo«. Pri Šuštaršičevih se
je našel rokopis besedila ob sprejemu
in slovesu Marijinega kipa, katerega uporabljamo tudi sedaj. Ker je bil
običaj tako dolgo pozabljen, smo se
odločili, da bomo »Marijo nosili« po
Stajah in pri njej molili ves adventni
čas. To počnemo še danes. Običaj
je opisan v Zborniku ob 300-letnici
Ižanske župnije. Ker nam to uspeva
že trideset let, se trudimo, da običaj
nadaljujemo. Je izjemna priložnost,
da se vaščani zberemo ob Mariji in po
molitvi še malo poklepetamo. Izrabimo pa tudi vse osebne praznike navzočih in tako je klepet še prijetnejši.
Poizkusite tudi pri vas, saj teh devet
adventnih dni polepša advent in pričakovanje Jezusovega rojstva.
Moja naslednja vprašanja so bila:
»Ali se vama zdi, da smo v naši župniji
premalo verni? Ali sodeluje dovolj ljudi pri aktivnostih v župniji? Na kakšen
način bi jih lahko motivirali, privabili? Ali je sploh potrebno vabiti ljudi k
sodelovanju, če ne vidijo potrebe po
tem?«
Težko je reči, ali smo premalo
verni ali ne. Res pa je, da smo zelo
dovzetni za zunanje impulze, ki nas
zelo hitro prepričajo, da je vera, sveta maša, spoved… nekaj odvečnega
in v tem času nepotrebna. Potrebnega je veliko dela, da se ta razvada
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prekine. Največkrat se to zgodi, ko
smo v težavah. Mogoče samo misel
mlajšim zakoncem, da je najboljša
šola za učenje naš vzgled. Ne samo
v veri, ampak v vsakdanjem delu in
življenju.
Mogoče na koncu samo delček
nagovora papeža Frančiška, ki je leta
2016 za Valentinovo v nagovoru za
pare, ki so se pripravljali na poroko,
spomnil, da je zakon »vsakodnevno
delo.«
»Je tako rekoč obrtniško delo.
Mož ima namreč nalogo ženo narediti
»bolj žensko«, žena pa ima nalogo
moža narediti »bolj moškega«. Kot

moški in kot ženska morata rasti v
človeškosti. Rasti skupaj. To pa ne
pride iz zraka! Gospod blagoslovi, a
rast pride iz vaših rok, iz vašega obnašanja, iz načina življenja, iz načina,
kako se ljubite. Ravnati je treba tako,
da drugi raste. In otrokom bo ostala
dediščina, da so imeli očeta in mamo,
ki sta rastla skupaj in sta drug drugega naredila bolj moškega in bolj žensko!«
Hvala, ker sta z nami delila svoja
razmišljanja. Želim vama obilo Božjega blagoslova še naprej. Hvala za
vse kar storita za nas vse skupaj.
mjg

MOLIMO, NE NAVELIČAJMO SE MOLITI
Končuje se mesec oktober, mesec
rožnega venca, molitve, sestavljene
iz očenašev in zdravamarij. Očenaš je
molitev, ki nas jo je naučil sam Jezus.
Gregor Čušin jo je v svojem duhovnem
pomisleku ( oddaji Radia Ognjišče )
primerjal z vero. V tej molitvi namreč
izpovedujemo vse, kar vsebuje tudi
molitveni obrazec vere. Zdravamarije
molimo skupaj z Marijo, Marija moli z
nami, saj nas je ob vsakem prikazovanju vabila in prosila, naj z njo molimo
rožni venec. V tej molitvi se spominjamo Jezusovega in Marijinega življenja. Slavimo Boga, vanj pa vključujemo tudi svoje prošnje in zahvale.
Naša molitvena skupina, ki se zbira ob torkih zvečer, se z molitvijo ro-
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žnega venca obrača na Boga in Marijo z različnimi prošnjami. Tako smo se
v molitvi spomnili prvoobhajancev,
birmancev, molili za duhovne poklice, se Bogu zahvalili za prejšnjega in
zdajšnjega kaplana in ju priporočali v
Božje varstvo, molili tudi za pokojnike ob njihovem odhodu v večnost in
še bi lahko naštevali.
Je Bog uslišal naše molitve ali jih
šele bo? Kako je na primer z našimi
birmanci?
Zanje smo zmolili vse dele rožnega
venca. Prosili smo, da bi se z vso resnostjo pripravili na prejem zakramenta svete birme, da bi se jih Sveti Duh
dotaknil in jim pokazal pot do osebne
vere, da bi jih njihovi starši spremljali
z molitvijo pri njihovem odraščanju in
jim dajali dober vzgled. Tako ne bi nihče od njih zašel na kriva pota. Bog naj
bi vodil njihovo pot skozi življenje in
Sveti Duh pomagal pri vseh važnih odločitvah. Prizadevali naj bi se za dobre
medsebojne odnose, se znali odpovedati kakšni svoji ugodnosti v korist

pomoči potrebnih. Naj bi ne pozabili
na Marijo, na katero bi se tudi lahko
obračali ob različnih težavah, skratka
molili smo, da bi postali v življenju odrasli kristjani in pošteni ljudje.
In kje so zdaj naši birmanci? Še hodijo ob nedeljah k maši? Še zmolijo
kakšen očenaš ali zdravomarijo? Se
bodo udeleževali mladinskega verouka, ki ga bo zanje pripravljal kaplan g.
Tadej? Ob nedeljah se pri jutranji mašni daritvi zbiramo starejši in družine
z majhnimi otroki, pogrešamo mladino. Mogoče prihajajo k drugi sveti
maši. Nedeljsko poležavanje doma
ne nadomesti tistega duhovnega doživetja nedelje, ki jo potrebuje vsak
kristjan za svoje življenje.
Pridružite se torej vsi molitvi za
naše mlade, ki so naša bodočnost. Molimo, da naša cerkev ob nedeljah ne bo
nekoč skoraj prazna. Vsi krščeni in vsi,
ki ste prejeli zakramente, se zamislite
nad tem in namenite nekaj časa za
molitev v ta namen.
M.G.

MOLIMO TE, BOŽJE JAGNJE
Poznate Mozartovo evharistično
pesem s tem naslovom ali z latinskim
naslovom Ave, verum corpus? Pa
spoznajmo tudi, kako je nastala.
Misel na smrt nam ni prijetna. Če
le moremo, jo potisnemo stran. Veliki
Mozart pa je pri tridesetih letih zapisal takole:

„Hvalim Boga, da mi je razodel
srečo, da vidim v smrti ključ do naše
resnične sreče. Noben večer ne ležem, ne da bi pomislil, da morda
mlad, kakor sem, jutrišnjega dne ne
bom dočakal. In vendar ne more nihče, ki me pozna, reči, da sem čemeren ali žalosten. Za to srečo vsak dan
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hvalim svojega Stvarnika in iz srca jo
želim vsakemu svojemu bližnjemu.“
Kako globoka vera! Gospod, daj tudi
nam trdno in živo vero v posmrtno življenje! Ko nas v teh v pustih jesenskih
dnevih obide misel na smrt, naj
nas ob tem ne zajameta strah
in groza, ampak naj v smrti vidimo začetek novega, neskončno
srečnega življenja pri tebi.
Ko boste tudi z našega kora
zaslišali omenjeno Mozartovo
skladbo, vedite, da je privrela
iz njegovega srca, in z veseljem prisluhnimo njeni nežni
glasbi. Naj se nas dotakne in
prevzame tudi njena vsebina,
ki se v slovenščini glasi takole:
Pozdravljeno, Rešnje telo, rojeno
iz Device Marije. Zares si trpelo, darovano na križu za nas ljudi. Iz tvoje prebodene strani je tekla kri in voda. Bodi
nam hrana v smrtnem boju, o Jezus, o
Jezus, sin Marije.

Za nas si, ne samo umrl na križu,
ampak se nam tudi daješ v hrano, kadar koli si te zaželimo. Zmeraj si nam
na voljo. Pomagaj nam, da se bomo
tega zavedali in bodi z nami tudi ob

naši smrtni uri. Ne vemo, kakšna bo
in kdaj bo prišla, vemo le, da bo zagotovo prišla. Naj te tedaj z veseljem
sprejmemo in prisrčno pozdravimo.
In takrat naj nam v ušesih zadoni nežna melodija te prelepe pesmi.
R.G.

ZAHVALNA NEDELJA
Vsako leto prvo nedeljo po prazniku vseh svetnikov praznujemo zahvalno nedeljo. Zahvalimo se Bogu za
vse, kar nam je bilo dano v preteklem
letu. Hvaležnost je lepa čednost, ki
ima v krščanskem okolju dolgoletno
tradicijo. Zahvaljevali so se že Judje
v času stare zaveze, ta lepa vrlina pa
se je prenesla na poznejše rodove novozaveznega krščanstva. Babilonci,

Egipčani, Grki, Rimljani hvaležnosti
skorajda niso poznali. Vse je temeljilo
na trgovanju. Kristjani pa so ohranili
izročilo skromnosti in ponižnosti in
poleg tega tudi izročilo zahvaljevanja.
Kdor je kaj prejel, se zahvaljuje.
Zavedamo se, da smo prejeli veliko,
tako duhovnih darov kot tudi darov
narave, ki nas vsako leto poplača za
naš trud z obilnimi pridelki. Brez hva-
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ležnosti lahko postanemo sebični in
oholi. Začenjamo misliti, da smo vse,
kar smo dosegli, dosegli s svojo lastno močjo. Zahvaljevanje pa nas naredi ponižne, zavedamo se, da smo
prejeli veliko darov. Hvaležni ljudje se
lažje spopadajo s sodobnim stresom,
so manj depresivni, imajo nižji nivo
holesterola in veliko bolje spijo, kot
ljudje, ki se nenehno ženejo za uspehom in hvaležnosti ne poznajo.
Ni pa samo zahvalna nedelja dan,
ko se zahvaljujemo. Že sama beseda
evharistija pomeni zahvala. Pri vsaki
maši se zahvaljujemo Bogu za vse ,
kar nam je bilo dano. Zahvaljevanje
nas preoblikuje, s hvaležnostjo spremenimo svoje doživljanje vsakdanjega življenja. Nekdo, ki je v napol polnem kozarcu vode videl vedno samo
to, da ima premalo in mu pol kozarca
vode manjka, z zahvaljevanjem postane drugačen. Vidi to, koliko ima,
vidi kozarec, ki je do polovice napol-

njen z vodo. Tako mišljenje ga napravi bolj dobrovoljnega, bolj živi življenje Božjega otroka. Občuti očetovsko

ljubezen Boga, ki skrbi za nas in tudi
do ljudi okoli sebe je bolj domačen in
odprt, saj je zadovoljen s svojim življenjem in sadovi svojega dela. In to
je resnično bolj polno življenje.
Sonja Dolinšek

SARSKO
Oktobra so se na podružnični
cerkvi sv. Ruperta na Sarskem izvedla obnovitvena dela.
Popravljene so bile poškodbe
na fasadi, streha zvonika in fasada pa sta bili na novo pobarvani.
Zaradi zahtevnosti dela na višini je delo opravil slikopleskar g.
Marko Šetina iz Vrbljena.
Vsem vaščanom, ki so prispe-
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vali za namen obnove, se iskreno zaOb tej priložnosti se lepo zahvahvaljujemo.
ljujemo tudi ključarju g. Ivanu KrebTako bo cerkev, ki je bila zgrajena su, ki vedno poskrbi za lepo okrašeno
leta 1482, še naprej ponos naše lepe cerkev.
SVS Sarsko
vasi.

ŽEGNANJE PRI SV. MIHAELU V IŠKI VASI
Cerkev sv. Mihaela v Iški vasi, je na
zadnjo nedeljo v septembru sprejela
številne domačine, sorodnike in prijatelje, ob praznovanju žegnanja. Da
je bilo bolj slovesno, gre zahvala
cerkvenim pevcem, ki so se velikodušno odzvali vabilu in obogatili
naš praznik. Gospod župnik Janez
Avsenik, ki je vodil slovesno sveto mašo, se je v pridigi navezal na
evangelij, ki je govoril o bogatašu
in ubogem Lazarju. Pri tem je povzel, da je bogataš živel v obilju in
sebičnosti, kar je značilno za današnji čas in tako odide v pekel. Reveža, ki se je hranil z ostanki bogatinove
mize, pa ob smrti angeli prenesejo
pred večno bivališče. »Blagor vam,
ubogi«, je rekel Jezus svojim učencem, »kajti vaše je Božje kraljestvo«.
Ob tem je gospod župnik spomnil,
da moramo zaupati v Gospoda in v
naše življenje vsak dan vključevati
Božjo besedo. Le tako lahko upamo,
da nam bo ob smrtni uri stal ob strani
naš zavetnik in priprošnjik, sv. Mihael
ter tehtnico z našimi dobrimi deli, prevesil na pravo stran, ki vodi h Gospodu.
Na nas je, katero pot bomo izbrali, Bog

pa nesebično čaka na vsakega izmed
nas, je še povedal gospod Avsenik.
K nadangelu Mihaelu, se z molitvijo, da nas obvaruje vsega hudega,

obračamo, tudi v naši farni cerkvi
na Igu. Naj ta molitev postane naša
vsakdanja, ne samo nedeljska, saj je
v današnjem času zelo aktualna.
Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,
ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš,
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z Božjo pomočjo v pekel pahni.
jo. Hvala vsem, ki pomagate in kakorkoli sodelujete, da je naše žegnaAmen.
Po končani sveti maši se je nada- nje vedno slovesno.
ljevalo prijetno druženje pred cerkviAndreja Zdravje

ROMANJE V MARIJO BISTRICO
V soboto, 12.10.2019, smo imeli
župnijsko romanje k Mariji Bistrici.
To je osrednja romarska pot na Hrvaškem. Na dolenski avtocesti nas je
dolgo spremljala megla, nazadnje pa
se je naredil lep sončen dan. Kot se
za romanje spodobi, smo zmolili rožni venec in se na Bizeljskem ustavili
na kavici.
Ob prihodu v Marijo Bistrico nas je
pričakala neizmerna množica avtobusov in osebnih vozil, saj so ta dan
imeli srečanje bosanski romarji. Bosanski romarji so
imeli bogoslužje
zunaj na velikem
prostoru,
kjer
je mašo daroval
tudi sveti papež
Janez Pavel II.,
ko je 3. oktobra
1998 obiskal to
Marijino božjo
pot.
Najprej smo si
ogledali cerkev s
črno Marijo. Kip
Matere Božje Bistričke, pripada
nizu črnih Ma-

don. Poznogotski leseni kip bistriške
Matere božje je s konca 15. stoletja
in je delo ljudskega mojstra. Kip je bil
večkrat zakopan in ponovno najden,
kar je vzbujalo vero v njegovo čudežno moč. Slovenski romarji smo se
zbrali v dvorani z zahvalami in darovi za razna uslišanja Marije Bistričke.
Tam smo imeli s skupino romarjev iz
Vipavske doline slovensko mašo, ki
sta jo skupaj darovala oba župnika.
Vipavci so imeli s sabo tudi organista,
tako da smo kar precej peli. Po maši
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smo nakupili razne spominke in v
bližnji restavraciji »Dobro nam došel
prijatelj« pojedli kosilo.
Ker je bila zaradi bosanskih romarjev »Kalvarija« precej zasedena,
smo se odpravili nazaj v Slovenijo.
V Bistrici ob Sotli smo poiskali župnika, ki nas je pospremil na Svete
gore, kjer smo opravili pobožnost križevega pota. Ob strmi cesti so postavljene postaje križevega pota kiparja
Staneta Jarma. Pot je res strma, zato
je nekaj starejših bistriški župnik odpeljal na vrh. Na vrhu hriba je kar pet

svetišč, glavna cerkev je za podružnico velika in zelo lepa. Posvečena
je rojstvu Device Marije. Domači župnik Damjan Kejžar, ki je eden boljših
smučarjev med duhovniki, nam je
lepo predstavil cerkev in njeno zgodovino. Na tej Marijini romarski poti
so se zbirali romarji iz Slovenije in
Hrvaške. Kapele so posvečene Lurški
materi Božji, sv. Sebastjanu in Fabjanu, sv. Juriju in sv. Martinu.
Nazadnje smo Mariji še zapeli in
se odpravili domov, zadovoljni in duhovno bogatejši.

MAŠA ZA DOMOVINO NA KRIMU
28.9.2019 je Območno združenje
za vrednote slovenske osamosvojitve
organiziralo pohod na Krim. Ob križu
smo imeli sveto mašo, ki jo je daroval naš kaplan Tadej Ložar. V pridigi
je poudaril, kakšno srečo imamo, da
imamo državo, ki je
hkrati naša domovina. Mnogi narodi
nimajo te sreče. Čeprav nismo vedno
zadovoljni z njo, je
prav, da molimo
zanjo. Prav tako za
oblastnike, če nismo
zadovoljni z njimi, še
bolj potrebujejo molitev.
Po maši je bil
krajši kulturni pro-

gram, slavnostna govornica je bila
poslanka v evropskem parlamentu
gospa Romana Tomc. Tudi ona je
izpostavila pomen domovine: »Ljubezen in spoštovanje do domovine
je potrebno negovati. Domoljubna
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vzgoja se začne doma, nadaljuje in
dopolnjuje se v šoli in v družbi. Tudi
to smo v preteklih treh desetletjih zanemarili. Morda znamo biti Slovenci
ponosni kot posamezniki, do tega,
da bi bili ponosni kot narod, pa nam
še veliko manjka. Imamo prekrasne
naravne danosti, smo narod izjemnih
talentov, odličnih podjetnikov, znan-

stvenikov, umetnikov, športnikov,
mladih raziskovalcev. Bodimo ponosni nanje. Ne strinjamo se s tem, da
mladih v šolah ne učijo o pomenu
ohranjanja slovenske kulture, ampak
vse bolj o nujnosti sprejemanja tujih
kultur.«
Tončka Jeraj

DUHOVNI VIKEND IŽANSKE ŽUPNIJE V VERŽEJU
Ižanska župnija je letos imela že
četrto leto zapored duhovni vikend
za zakonce in otroke v Veržeju. Udeležilo se nas je doslej rekordno število
zakoncev in njihovih otrok. Petkovo
popoldne smo po večerji zaključili s
sveto mašo in po njej z družabnim večerom. V soboto nas je g. Peter Pučnik popeljal v skrivnosti Evharistije.

Vsa naša nova spoznanja smo lahko
uporabili pri sveti maši, ki smo jo z lepimi pesmimi po izboru in spremljavi kitare in klaviatur Vlaste in Mirka
še bolj globoko doživeli. Priključil se
nam je tudi ižanski župnik g. Janez
Avsenik. Najmlajši so ob podpori
Martinovih animatorjev in strokovni
pomoči ge. Urše dopoldne preživeli

13
v lončarski delavnici in iz gline izdelali lepa darila za letošnje zakonske
jubilante. Popoldne smo pričeli s
kostanjevim piknikom, ki ga vsako
leto pripravijo Hanini starši za njen
rojstni dan. Po večerji so nam otroci
skupaj z animatorji predstavili svojo
dejavnost. Zaplesali smo čokolado,
se spoznali s skavtsko igro, videli
uprizoritev Pepelke. V nedeljskem

dopoldnevu nam je zlatomašnik dr.
Jože Bajzek predstavil Janezov evangelij Jn 6,35 »Jaz sem kruh življenja«
- Jezus ni prišel, da bi nam dal kruh,
ampak da bi bil kruh.
Za nepozaben vikend se zahvaljujemo predavateljema, osebju Marijanišča in animatorjem. Zatorej nasvidenje prihodnje leto.
Tomaž Jamnik

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
V Piranu so se poslovili od našega
župljana Aleksandra Župevca, rojenega 16.5.1955, ki je na Igu bival na
Baniji 87. Ob njegovi smrti so namesto cvetja darovali za cerkev: sosedje
Janežičevi.

Na ljubljanskih Žalah pa smo se
poslovili od Antonije Kolander, rojene 28.12.1957, ki je bivala na Čolnarski ulici 19 na Igu. Namesto cvetja so za svete maše darovali: brat
Franc z družino, starši Špelak, sosedje Rozmanovi in Balerjevi, sestra
Na Golem smo se poslovili od Ve- Irena z družino, nečakinji Marjeta in
ronike Srnjak rojene Susman, rojene Mojca z družinama, brat Brane in
27.3.1935, ki je bivala na Škriljah 3. Nada.
Ob pogrebu so za svete maše in za
Vsem darovalcem Bog povrni. Pocerkev darovali Susmanovi z Rakitne
kojni pa naj počivajo v miru.
in Romana.

KARITAS V NAŠI ŽUPNIJI
Naša Karitas šteje osemnajst rednih članov. Pri različnih akcijah pa
nam pomagajo tudi drugi prostovoljci in prostovoljke. Delujemo od leta
2012. Predsednik je naš župnik Janez
Avsenik, ki nam nudi vso pomoč in
podporo.
Tako smo se v ponedeljek, 21. oktobra 2019, člani naše Karitas zopet

zbrali najprej pri sv. maši, nato pa srečanje nadaljevali v prostorih župnišča. Pridružila sta se nam tudi župnik
Janez Avsenik in kaplan Tadej Ložar.
Dogovorili smo se, da bomo tudi letos pripravili srečanje za starejše ob
praznovanju sv. Martina v učilnici župnišča. Pletli bomo adventne vence.
Pričetek pletenja bo v sredo, 27. no-
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vembra 2019, po sv. maši
ob 18.30 uri. Adventni venci bodo na voljo prvo adventno nedeljo po sv. maši
ob 8. in 10. uri. Priporočen
dar 10,00 EUR. Na voljo
bodo tudi božične voščilnice, ki nam jih vsako leto
nariše naša članica Julijana
Peršič. Izdela in natiska pa
jih Tomaž Jamnik. Priporočen dar 1,00 EUR. Če kdo
zmore, pa lahko da tudi
več. V oktobru smo razdelili še 3. dobavo EU hrane.
Na vsaka dva meseca delimo hrano, ki jo prejmemo
od Škofijske karitas Ljubljana. Skozi celo leto smo
občasno nabavljali hrano
z zbranimi sredstvih naših
darovalcev. Delimo tudi
hrano, zbrano v trgovini
Spar-Mesarstvo Blatnik na
Igu. Pred božičnimi prazniki bomo
obiskali starejše po domovih za starejše in jih obdarili z manjšimi pozornostmi. Udeležili se bomo sv. maše
na Žalah za pokojne sodelavce Karitas in romanja na Ponikve. Za božične in novoletne praznike bomo posebej obdarili otroke naših prosilcev.
Člani Karitas bomo pomagali
tudi v drugih skupinah v župniji, v
kolikor je naša pomoč potrebna in
dobrodošla.

NAMENITEV 0,5 % DOHODNINE
ŽUPNIJSKI KARITAS ZA LJUDI V
STISKI
Jesen je priložnost, da povabimo
župljane k namenitvi dela dohodnine
za župnijsko Karitas. Naša Karitas je
v zadnjih šestih letih pridobila 14 nameniteljev. Pomembno je, da nagovorimo predvsem zaposlene, saj upokojenci praviloma nimajo dohodnine
ali pa je ta zelo majhna. Vsi, ki želite
pomagati, izpolnite obrazec, ki je na
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voljo v cerkvi ali župnišču. Vsem, ki se
boste odločili nameniti del dohodnine za lajšanje stisk ljudem v naši ŽK,
iskrena hvala.
Ana Podržaj, tajnica ŽK
ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob pogrebu pokojne Cecilije Ponikvar iz Staj, je svoj dar namenila
za župnijsko Karitas Ig, Anka Virant
Dornik z družino. Iskren Bog plačaj.
Zahvaljujemo se vsem dobrotni-

kom, ki pomagate lajšati stiske ljudem.
Bog plačaj.
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.).

ZBIRAMO KAVNE SKODELICE
Martinovi animatorji smo se odločili, da vas bomo po otroških mašah
postregli s kavico,
zato zbiramo kavne skodelice,
ki se morda osamljene potikajo po
omarah in jih že dolgo ne uporabljate. Z nami bodo skodelice ponovno
oživele. Za kavne skodelice različnih

vrst smo se odločili, ker predstavljajo našo različnost, ko se srečujemo
ob Jezusovi mizi. Skodelice (brez
krožnikov) odložite v škatlo v župnišču. Prej kot bomo zbrali 50 skodelic,
prej začnemo s kuhanjem kave po
otroških mašah.
Martinovi animatorji

DOGODKI PRED NAMI
Zadnjo nedeljo v oktobru smo
prestavili uro na zimski, sončni čas.
Večerne sveta maše bodo odslej
na Igu ob 18.30. Na podružnicah pa
ostajajo ob 18h. Molitev pred Najsvetejšim bo ob sredah na Igu ob 18h.

Molitvena skupina na Golem pa bo
ob torkih ob 19h.
28. oktober: ponedeljek, god sv.
Simona in Juda Tadeja, sveta maša
tudi na Pijavi Gorici.
31. oktober: dan reformacije.
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1. november: VSI SVETI, Prvi pe- tom, Zahvalna nedelja. Na Golem pri
tek. Zaradi praznika smo bolnike in maši srečanje zakonskih jubilantov.
starejše na domu obiskali že prejšnji
petek. Priložnost za sveto spoved je
vedno pred sveto mašo. Potrudimo
se za vse to, da bomo lahko v prvem tednu novembra namenili tudi
popoln odpustek za naše pokojne in
duše v vicah.
1. november – zapovedan praznik
vseh svetnikov. Dopoldne maše po
nedeljskem razporedu. Molitve na
pokopališčih:
-9.30 maša na Golem, po maši takoj molitev na pokopališču.
-14h maša v župnijski cerkvi na
Igu, sledijo molitve na pokopališču.
-14.30 – molitev na pokopališču na
Kureščku, sledi maša v cerkvi ob 15h.
3. november: žegnanje na Gor-17h – molitev rožnih vencev v cerkvi na Igu.
njem Igu, sveta maša ob 11h.
7. november – srečanje starej2. november – vernih duš dan, ših, bolnikov in invalidov na Igu pred
spomin vseh vernih rajnih ali duše v martinovo nedeljo. Ob 16.30 spoved,
vicah
ob 17 sveta maša.
-7h – sveta maša na pokopališču
8. november – mladinska maša ob
na Igu.
-8h – sveta maša v župnijski cerkvi 18.30 na Igu. Vsi mladi vabljeni. Po
maši družabno srečanje in pogovor
na Igu.
-17h – sveta maša na Pijavi Gorici. za mlade v župnišču na Igu.
-18.30 – sveta maša na Igu.
9. november – sobota in dan ce-19h – sveta maša na Golem.
lodnevnega češčenja. Maša ob 8h in
2. november: Spomin vseh vernih sklep češčenja ob 17h. Ves dan vabljeni k svetemu Martinu na molitev
rajnih, Prva sobota.
3. november: 31. nedelja med le- v našo cerkev.
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Potek celodnevnega češčenja na
Igu:
8.00 – sveta maša – začetek češčenja
9.00–10.00 10.00–10.30 – predšolski in veroučenci 1.-2. razreda
10.30–11.00 - prvoobhajanci
11.00– 11.30 - veroučenci 4.-9. razreda
11.30– 12.00 - duhovniki
12.00–13.00 -zakonska skupina
13.00–14.00 -molitev v tišini
14.00–15.00 - pevci
15.00–16.00 - molitvena skupina
16.00–16.45 – zakonski jubilanti
16.30 - spovedovanje
16.45-slovesne litanije in sklep
češčenja s srečanjem zakonskih
jubilantov
tom, Svetovni dan ubogih; začetek
tedna zaporov. Ob 10h na Igu otro9. november – srečanje zakonskih ška maša. Po maši bodo otroci lahko
jubilantov pri srečanju ob 17h. Zakon- povedali vsebino prebranih knjig za
ci lepo vabljeni.
Slomškovo bralno priznanje.
10. november: 32. nedelja med
17. november: po maši ob 10h na
letom: Martinova nedelja in praznik Igu srečanje za starše letošnjih prvozavetnika Ižanske župnije. Slovesna obhajancev skupaj z otroki.
mašo bo ob 10h daroval nekdanji
18. november: srečanje ŽPS na
župnik, zlatomašnik, Jože Pozderec. Igu ob 18.30.
Vabljene narodne noše, skavti in ga20. november: Svetopisemske urisilci.
ce za predšolske otroke ob 17.30.
14. november: srečanje ŽPS na
22. november: Sveta Cecilija. Pri
Golem ob 19h.
maši zvečer ob 18.30 povabljeni vsi
16. november: oratorijski dan na pevci. Po maši bo kratek koncert MaIgu. Otroci lepo vabljeni.
rijinih pesmi vseh zborov. Ob prazno17. november: 33. nedelja med le- vanju bomo voščili našemu nekda-
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njemu župniku Antonu Koširju za 80
ti rojstni dan, ki ga bo obhajal dan po
tem.
23. november: sveti Klemen, sveta maša tudi ob 17h v Iški.
24. november: Jezus Kristus, Kralj
vesoljstva, sklep tedna zaporov, začetek tedna Karitas. Ob 10h na Igu
otroška maša.
26. november: Svetopisemska
skupina na Igu ob 20h.
27. november: Klic dobrote Kari-

tas v Celju ob 20h. Zvečer začnemo z
izdelovanjem adventnih venčkov.
30. november: Sv. Andrej.
1. december: obisk svetega Miklavža na Igu ob 16h. Prosimo starše, da prijavite svoje otroke za obisk
Miklavža do srede, 27. novembra, v
župnijski pisarni. Prispevek za darilo
otrok je 10€.

VREMENSKI PREGOVORI:
* Če mokro zemljo sneg pokrije,
bo malo prida za kmetije.
* Deževni Vsi sveti (1. november), pozimi hudi zameti.
* Če na mrtvih dan deži, vreme
po snegu diši.
* Kakršno vreme na Lenarta (6.

november) kane, tako vse do božiča ostane.
* Sonce na Martina (11. november) – pred durmi huda zima.
* Katarina (25. november) nam
ne laže: po sebi januarja vreme
kaže.
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POSVETITEV JEZUSOVEMU
IN MARIJINEMU SRCU
Vsak začetek meseca vas vabimo Če smo res predani Bogu, potem lahk pobožnosti prvega petka in prve ko računamo na Božjo zaščito, Božje
sobote. Prihodnje leto želimo obno- varstvo in tolažbo.
viti posvetitev župnije Jezusovemu
KOMU SE POSVEČAMO?
Posvetimo se Bogu. Bog je Ljubezen. in simbol za Ljubezen je srce.
Katero srce nas bolj ljubi, kot Jezusovo? Jezus je samega sebe daroval za
nas na križu. Njegovo srce je bilo prebodeno in iz njega so privreli studenci Božje dobrote, Božjega usmiljenja.
(prim Jn 19,34)
Najbližje Jezusu je Marija, ki je
stala pod križem in nas vse sprejela
za svoje otroke. Njeno dušo, njeno

in Marijinemu srcu. Zato boste lahko
večkrat brali o tem. Lepo vabljeni, da
se nam pridružite!
KAJ JE POSVETITEV?
Gre za izročitev v Božje varstvo.
Izročitev Bogu, ki najbolje ve, kaj je
dobro za nas. In to, kar je dobro za
nas tudi izvrševati v svojem življenju.

srce je presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. (Lk 2,35)

OBLJUBE JEZUSOVEGA
IN MARIJINEGA SRCA
Gre za obljube Božje pomoči v tem
Poleg Svetopisemskih razlogov življenju, obljuba srečne zadnje ure in
za češčenje Jezusovega in Marijine- srečne večnosti. Kaj vse Bog naredi za
ga srca, so tu še razodetja, ki so bila nas. Kako malo je potrebno, da se mi
dana svetnikom in po njih nam vsem. Bogu približamo?! Več o teh obljubah
Češčenje Jezusovega srca se je zelo bomo napisali prihodnji mesec.
razmahnilo po razodetju, ki ga je bila
deležna Marjeta Marija Alakok v Pa- KAJ JE POTREBNO STORITI?
ralemonjalu. Tam je prejela obljube
Ob prvem petku ali ob prvi soboti
Jezusovega srca.
je potrebno pristopiti k svetemu obhajilu v nenavezanosti na kak greh.
Češčenje Marijinega srca pa je Zato vabimo k sveti spovedi. Opravil
bilo posebej izpostavljeno v Fatimi naj bi 9 prvih petkov in se takrat vepred nekaj več kot 100 leti. Marija je dno posvetili Jezusovemu srcu. Ob
trem pastirčkom govorila o češčenju prvih sobotah pa naj bi vsaj pol ure
in molitvi rožnega venca. Želela je, molil premišljevalni rožni venec. To
da se ves svet posveti Njenemu Brez- pomeni, da v rožni venec dodamo
madežnemu srcu, da bi se končala čas tihega premišljevanja skrivnosti
vojna, da bo nastopil mir in bo svet rožnega venca. Po Marijini prošnji naj
rešen pred propadom.
bi opravili zaporedno 5 prvih sobot.
žpk

