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Novorojeni Odrešenik se noče roditi zgolj v jaslicah,
temveč tudi v naših srcih z namenom,
da med nas prinese mir, dobroto, razumevanje
in odpuščanje. Zato vam ob tej priliki voščimo
blagoslovljene božične praznike ter obilo blagoslova, miru
in razumevanja v prihodnjem letu Gospodovem 2020.
Janez Avsenik, župnik
Tadej Ložar, kaplan
Anton Košir, duhovni pomočnik
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BOŽIČNO VOŠČILO 2019 ( R.G.)
Drevo naj božično
se nikoli ne osuje,
naj vedno zeleno
o upanju pričuje.

Naj zvezda repatica
pravo pot nam kaže,
da se ne zgubimo,
da bo hoditi laže.

Naj angelska pesem
nenehno se oglaša
in srcem človeškim
nebeški mir prinaša.

Naj luč betlehemska
temo nam razsvetljuje
in vero v brezmejno
ljubezen utrjuje.

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Božično praznovanje z vrhuncem
sredi noči in v času zimskega sončnega preobrata, ko se tema najdaljših
noči začenja umikati svetlobi dneva,
nam sporoča: Bog ne zapušča sveta!
Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik!
Dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli
prenehala aktualnost angelove vesele novice betlehemske noči: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko
veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes
se vam je v Davidovem mestu rodil
Odrešenik, ki je Kristus, Gospod« (Lk
2,10). Samo On je in ostane Pot (Jn
14,6) izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1).
Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in

sestre v župnijskih občestvih, pa tudi
vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem ožjim
sodelavcem, vsem našim zamejcem
in zdomcem ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem bolnikom in najbolj preizkušanim bratom
in sestram, (pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno
hišo kruha za vse bližnje, ki so lačni
pristne ljubezni!
Enako voščilo namenjamo v duhu
ekumenskega sožitja tudi vsem pravoslavnim in evangeličanskim bratom in sestram.
Vaši škofje

NAJDENI BOŽIČ

Gneča in direndaj zaradi bližajočih trlo kupcev vseh vrst. Le kam gredo
se božičnih praznikov sta me spra- vsi ti ljudje? sem se začudeno spraševljala ob pamet. V trgovinah se je kar vala. To naj bi bil čas dajanja in ljube-
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zni, čas, ko naj bi nam veselje lajšalo
vsakdanja bremena in naj bi odprtih
rok izražali naklonjenost bližnjim.
Nenadoma je mojo pozornost
pritegnila prošnja z lokalne radijske
postaje: Za letos napovedujejo rekordno nizke temperature. Krajevno
zatočišče za brezdomce nujno potrebuje oblačila – zlasti kape, šale in rokavice. V naslednjih treh dneh bomo
sprejemali prostovoljne darove do
poznega večera. V tistem trenutku
me je spreletela misel: „To je odgovor!“ Kot na krilih sem zgrabila triletnega sina in se odpravila v veleblagovnico. V nekaj minutah sem našla

štiri komplete kap, rokavic in šalov.
Kupila sem tudi štiri rjave darilne
vrečke in dodala v vsako še knjižico
nepozabne zgodbe o dečkih iz sirotišnice.
Moj potrpežljivi sin je vprašal,
kam greva. Razložila sem mu, da
nekaj ljudi potrebuje tople rokavice,
kape in šale. Da ne živijo v hiši kot mi
in potrebujejo našo pomoč. Na obrazu se mu je risala zbeganost. Postal je
nemiren in prosjačil, naj ga raje odpeljem v trgovino s sladkarijami. Iz žepa
je potegnil svoj čisto prvi bankovec za
en dolar. Dobil ga je pred nekaj dnevi
in ta lastnina mu je bila tako drago-
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cena, da je z bankovcem v roki takoj
izgini izpred oči, če ga je kdo samo
pogledal.
Končno sva prišla do zbirnega
centra, kjer je v vrsti stalo kakih pet
avtomobilov, še več jih je prihajalo
za nama. Čez nekaj časa sva prišla na
vrsto, da oddava darilne vrečke. Sinu
sem pomagala iz avta in mu dala eno
od vrečk. Sprejemni delavec se je z
nasmehom sklonil in počasi vzel naša
darila. Zaželela sem mu vesel božič in
se obrnila, da bi se vrnila k avtu. Sin
je uprl vame nadvse resne očke in
preprosto rekel: “Počakaj!“ Svojo rokico je zakopal v žep in potegnil ven

dolar – svoj najbolj cenjeni zaklad.
Zelo počasi ga je dal delavcu in mu
rekel: „Vesel božič!“ Delavec se kar
ni nehal zahvaljevati. Rekel mu je, da
bodo denar porabili za nekaj prav posebnega. Sinov žareči obrazek me je
presunil. Vedel je, da je naredil nekaj
nenavadnega in to čustvo je doseglo
tudi mene. Sredi prazničnega vrveža
sem odkrila pravi pomen božiča! Vzela sem tega človečka v naročje, ga s
solznimi očmi stisnila k sebi in zašepetala: “Hvala ti.“
Po zgodbi iz knjige BOŽIČ
(Jack Canfield, M.Victor Hansen )
Mladinska knjiga 2008

HIŠNI BLAGOSLOV 20+C+M+B+20
Ob prazniku Gospodovega razglašenja nad glavnim hišnim vhodom
napišemo kratice C+M+B med številko novega leta. Te črke so začetnice treh besed: Christus mansionem
benedicat, kar pomeni »Kristus naj
blagoslovi prebivališče«. Pravilno je
torej: 20+C+M+B+19.
Ljudsko izročilo je z začetnimi
črkami sčasoma označevalo imena »treh kraljev«: Caspar, Melchior,
Balthasar. Tako se je v slovenščini C
spremenil v G: Gašper, Miha, Boltežar.
Komaj katera svetopisemska pripoved je zbudila toliko domišljije, a
tudi raziskovanja in premišljevanja

kakor pripoved o »modrih« iz »dežele sončnega vzhoda«, ki jo evangelist Matej navezuje neposredno na
poročilo o Jezusovem rojstvu: »Ko je
bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji
v dneh kralja Heroda, so prišli modri
(zvezdoslovci) z Vzhoda v Jeruzalem
in spraševali: ‚Kje je novorojeni kralj
Judov? Videli smo namreč, da je vzšla
njegova zvezda in smo se mu prišli
poklonit‘« (2,1sl.).
Trem kraljem so pripisovali tudi
življenjske dobe ljudi: mladost, zrelost in starost. Modri z Vzhoda so začetek. Zastopajo odprtost človeštva
za Kristusa. Začenjajo procesijo, ki
se vije skoz vso zgodovino. Zastopa-

5
jo notranje pričakovanje človeškega
duha in naravnanost svetovnih verstev na Kristusa.
Na pot so se mogli odpraviti samo
notranje
nemirni
ljudje, ljudje upanja,
ki so iskali resnično
zvezdo odrešenja.
Možje, o katerih govori Matej, niso bili
samo zvezdogledi.
Bili so »modri«. Izpričevali so notranjo
dinamiko preseganja verstev, ki je iskanje resnice, iskanje pravega Boga
in s tem hkrati filozofija v izvirnem
pomenu besede. Modrost tako ozdravlja tudi sporočilo »znanosti«.
Koledovanje na Tri kralje je imelo
na Slovenskem več oblik. Običajno
so koledniki z zvezdo peli od hiše do
hiše pesem o poklonitvi treh Modrih.
Koledovanje izhaja iz 16. stol., kolikor
ni povezano s starejšim božično-novoletnim koledovanjem. V zadnjih

desetletjih postaja nabirka za potrebe misijonov. Ponekod duhovniki v

božičnem času obiskujejo in blagoslavljajo domove. Družina je »domača Cerkev«, kakor prvi Jezus: »Kjer sta
dva ali so trije zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz sredi med njimi.« Vrnímo
se k Izviru! Napíšimo na duri izvirni
hišni blagoslov: 20+C+M+B+19. Christus Mansionem Benedicat: Kristus
blagoslóvi prebivališče!
prof. dr. Anton Štrukelj

RECEPT ZA SREČNO NOVO LETO
Vzemi 12 mesecev, jih skrbno očisti zagrenjenosti, zavisti, dlakocepstva in strahu ter razdeli vsak mesec
na 30 ali 31 delov tako, da bo vse skupaj zneslo natanko eno leto.
Vsak dan posebej pripravi iz ene-

ga dela truda ter dveh delov dobre
volje in humorja. Dodaj k temu tudi
tri zvrhane jedilne žlice optimizma,
eno čajno žlico strpnosti, zrnce ironije in ščepec taktnosti. Dobljeno maso
potem bogato prelij z ljubeznijo. Pri-
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pravljeno jed okrasi še s šopki drobnih pozornosti in jo vsak dan serviraj
z vedrino.

(iz knjige Boža Rustja: Zgodbe za
advent in božič, Ognjišče 2013, 107)

PARADOKS NAŠEGA ČASA
Paradoks našega časa skozi zgodovino je, da imamo boljše zgradbe,
a slabše živce, širše ceste, a ožje gledišče. Potrošimo več, a imamo manj,
kupujemo več, a uživamo manj. Imamo večje hiše in manjše družine, več
ugodnosti, a manj časa. Imamo več
diplom, a manj razuma, več znanja, a
manj razsodnosti. Več strokovnjakov,
a kljub temu več problemov, več medicine, a manj zdravja.

Pijemo preveč, kadimo preveč,
trošimo nesmotrno, smejemo se
premalo, vozimo prehitro, preveč se
jezimo, prepozno ležemo, vstajamo
preveč utrujeni, beremo premalo,
gledamo preveč TV in molimo poredko. Pomnožili smo naše imetje, a
zmanjšali svoje vrednosti. Govorimo
preveč, ljubimo poredko, sovražimo
prepogosto. Naučili smo se, kako
preživeti, ne pa kako živeti.
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Dodali smo leta življenju, ne pa
življenja letom. Prišli smo vse do Meseca in nazaj, a težko nam je iti čez
cesto, da bi spoznali novega soseda.
Osvojili smo zunanji prostor, ne pa
tudi notranjega. Napravili smo velike stvari, ne pa tudi boljših stvari.
Očistili smo zrak, a onesnažili dušo.
Obvladamo atom, ne pa tudi svojih
predsodkov. Pišemo več, a se naučimo manj. Planiramo več, a dosežemo manj. Naučili smo se hiteti, a ne
tudi čakati.
Gradimo večje računalnike, ki vsebujejo več informacij, ki proizvajajo
več kopij kot kdaj koli, a pogovarjamo se vse manj in manj.

To so časi hitre prehrane, a počasne prebave, velikih ljudi in majhnih
karakterjev, hitrih zaslužkov in plitkih
odnosov.
Naš čas je čas dveh plač, a pogostejših ločitev, luksuznih hiš, a uničenih domov. Naši dnevi so dnevi hitrih
potovanj, moralnosti, ki se lahko zavrže, pretežkih teles.
Dajmo čas ljubezni, dajmo čas pogovoru. Naj bo to naš čas. (primerjaj
sociolog Zygmund Bauman na spletu). Dodajamo prošnjo, naj bo ta čas
zares blagoslovljen.
žpk.

DUHOVNA OSKRBA STAREJŠIH IN BOLNIKOV
NA DOMU, V BOLNIŠNICAH IN DOMOVIH
»Jezus je obhodil vsa mesta in na oddelku ali pokličite bolnišničnevasi. Učil je po njihovih shodnicah in ga duhovnika.
oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako sla- DOMA IN V DOMU ZA STAREJŠE
Domov povabite vašega duhovnibost.« (Mt 9,35)
ka, v domu za starejše pa obvestite
duhovnika, ki tja prihaja.
V BOLNIŠNICAH
Vsak bolnik v bolnišnici, ki čuti in
želi prejeti zakramente – spoved, ob- BOLNIŠKO MAZILJENJE
je namenjeno bolnikom in ostahajilo, bolniško maziljenje – ali si želi
pogovora z duhovnikom, lahko po- relim, ki so resno bolni ali onemogli,
polnoma svobodno izrazi željo, da ga zato je strah, da je ta zakrament tako
obišče bolnišnični duhovnik. Željo za rekoč povezan s smrtjo, popolnoma
obisk povejte medicinskim sestram odveč.
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Bolnik lahko prejme bolniško maziljenje enkrat na leto, ob poslabšanju
zdravstvenega stanja pa vsakokrat.
Lahko ga prejme pred težkimi življenjskimi preizkušnjami: operacijo,
porodom ali odhodom v bolnišnico.
KDO POSKRBI ZA OBISK
DUHOVNIKA?
Svojci in prijatelji. Za tiste, ki nimajo nikogar, pa člani župnijskega
občestva. Verniki naj opogumljajo
bolnike, naj pokličejo duhovnika, da
bodo prejeli zakrament. V primeru
nezavesti bolnika, naj o prejemu odločijo najbližji.
KAJ PA, ČE BOLNIK NI KRŠČEN?
Če želi pogovor, ne oklevajte, tudi
v tem primeru vam je na razpolago

bolnišnični duhovnik, ki mu po ustrezni pripravi na njegovo željo podeli
zakramente.
Vsi, ki pokličete k starejšemu ali
bolniku duhovnika, da jim podeli zakramente ozdravljanja, pokažete veliko znamenje vere in prave ljubezni
do trpečega brata ali sestre.
Molimo
Dobri Bog, razsvetljuj nas, da bomo
starejšim, bolnim in umirajočim preskrbeli prejem zakramentov – spovedi,
maziljenja in obhajila, ki jih bodo utrdili v krščanski veri, zaupanju v Božje
varstvo, sprejemanju in darovanju trpljenja za odrešenje vseh ljudi!
Duhovnik v UKC in na Onkološkem inštitutu v Ljubljani 041 613 378
ali bolniški duhovnik Miro Šlibar 031
613 378

ODLOK O PRIDRUŽITVI
ŽUPNIJE GOLO ŽUPNIJI IG
Na podlagi kanona 515 Zakonika
Cerkvenega prava in sklepa Duhovniškega sveta z dne 16. oktobra 2019 z
31. decembrom ukinjam župnijo Golo
in jo s 1. januarjem 2020 pridružujem
Župniji Ig. S tem v povečano Župnijo
Ig spada še cerkev sv. Marjete Antiohijske, device in mučenke, na Golem,
ki postaja podružnica povečane župnije.
Matične in druge župnijske knjige
pridružene župnije se zaključijo z 31.

decembrom 2019 in se skupaj z arhivom pridružene župnije hranijo v povečani župniji.
Premoženje pridružene župnije
preide v last povečane župnije.
V novonastali podružnični cerkvi
se bo v razumni meri ohranilo dosedanje obrede.
Vsaka podružnica bo imela bo
imela v župnijskem pastoralnem
svetu in župnijskem gospodarskem
svetu svoje župnije ustrezno število

9

predstavnikov, ki bodo podružnico
Naj povečano župnijsko skupnost
zastopali v župniji tako na pastoral- spremljata Božji blagoslov in varstvo
nem kot na gospodarskem podro- Marije, Matere Cerkve.
čju.
msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof

ZAHVALA DOBROTNIKOM IN VOŠČILO
ŽUPNIJSKE KARITAS
Ob koncu leta 2019 se Župnijska
Karitas Ig iskreno zahvaljuje vsem
dobrotnikom, za pomoč in dobroto,
ki so jo bili deležni ljudje v stiski. Želimo Vam blagoslovljen božič, v novem letu 2020 pa obilo zdravja, sreče,
zadovoljstva in božjega blagoslova.
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 stiki: SI56 0209 8026 0579 946
(NLB, d.d.). Iskrena hvala vsem darovalcem in dobri Bog naj obilno
poplača Vašo dobroto.
Župnijska Karitas Ig
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OČALA ZA MISIJONE
Misijonsko središče Slovenije je
zadnje leto zbiralo stara očala za misijone. Očala so strokovno pregledali
in jih poslali v misijonske postojanke,
kjer so jih zdravniki lahko posredovali
ljudem z očesnimi težavami, ki si gotovo niso mogli sami pomagati. Hvala vsem za darovana očala. Bili smo
zelo uspešni.

Prejeli pa smo obvestilo, da se
akcija zbiranja očal končuje. Očala
bodo sprejemali samo še do konca
decembra 2019. Zato pohitite, če želite še pokloniti stara, odslužena očala, ki vam ne služijo več. Po novem
letu bomo tudi odstranili vse škatle, v
katere smo očala zbirali do sedaj.

OBISK MIKLAVŽA IN BLAGOSLOV
ADVENTNIH VENČKOV NA GOLEM
1. decembra 2019 nas je v cerkvi vom adventnih venčkov obiskal MiSv. Marjete na Golem pred blagoslo- klavž. S svojim spremstvom je pre-
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senetil otroke in v cerkev prinesel
veselje. Medtem ko nas je zopet vse
pohvalno nagovoril ter se z nekaterimi tudi rokoval, so angelčki z dobrotami obdarili otroke. Poudaril je, naj
se imamo radi, da pa bo imela ljubezen prostor, moramo iz src odstraniti
zavist, pohlep in jezo. Parkelj pa je
zopet ostal brez dela. Ob slovesu se
je Miklavž župniku še opravičil, da je
zmotil začetek sv. maše in pomahali
smo si v slovo. Župnik Janez Avsenik
je v nadaljevanju sv. maše blagoslovil vse adventne venčke, ki smo jih
prinesli s seboj. Zahvala velja tudi

Anamariji, ki je dan pred tem v cerkvi vodila delavnico izdelave adventnih venčkov. Da kdo ne bi ostal brez
adventnega venčka, so poskrbeli še
skavti z Iga, ki so pred cerkvijo ponudili raznovrstne venčke in voščilnice.
Ob 1. adventni nedelji je bila to tudi
nedelja Karitas in so bili darovi od nabirke namenjeni Karitas.
Še misel in Miklavžev nasvet: Naj
nam Božji blagoslov pomaga, da
bomo v tem adventnem času pozorni drug do drugega.
   jš

MIKLAVŽ NA IGU
Sveti Miklavž je pridne otroke po- ljo, 1. decembra, popoldne. Njegov
zornih staršev na Igu obiskal v nede- prihod so najavili Martinovi anima-
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torji tako, da so poslali zgovornega voril k dobroti in dobrim delom.
angela, ki je povedal več o svetem
Miklavž ni le podelil daril, ampak
Nikolaju. Otroci Martinovega otro- se tudi rokoval in fotografiral z vsaškega pevskega zbora pa so zapeli v kim od 68 otrok.
pozdrav dobrotniku. Ta nas je nagožpk.

OBISK GENERALNEGA VIKARJA LJUBLJANSKE
NADŠKOFIJE FRANCA ŠUŠTARJA NA GOLEM
8. decembra 2019, na praznik
Brezmadežne, je v cerkvi Sv. Marjete
na Golem ob somaševanju
župnika Janeza Avsenika
maševal škof Franc Šuštar. Prijazno se je odzval
našemu vabilu in najprej
v pridigi, nato pa tudi po
koncu sv. maše pojasnil
spremembe povezane z
združevanjem župnij. Kot
je pojasnil že v pogovoru
v zadnji Družini (št. 49), bo
za tovrstne župnije, kot je
Golo, največja sprememba pravni status, na pastoralnem
področju pa ne bo večjih sprememb.
Pozorno nam je prisluhnil in odgovoril na naša vprašanja in razmišljanja.

Pred zaključno molitvijo in podelitvijo blagoslova je še dejal, da naj sku-

paj molimo za nove duhovne poklice
tudi iz našega okolja.
   jš

ADVENTNI KONCERT
Doživeli smo čudovit koncert
ŽPZ Žene dveh vasi z gosti MMePZ Sidro v soboto, 14. decembra,
v cerkvi na Golem. Oba zbora vodi
Mirjam Jelnikar. V temno cerkev
razsvetljeno od soja dveh sveč na

adventnem vencu, so pevci prinesli
še več luči. Glasovi pevcev so usipali luč ubranega petja na vse poslušalce in v nas vžigali hrepenenje po
luči prihajajočega božičnega praznika.
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Pevke so naredile izjemen vtis in 6.6.2020, v dvorani Gasilskega doma
nas povabile na njihovo praznova- na Golem.
nje 20 letnice zbora, ki bo v soboto,
žpk.

ŽUPNIJI V ZADNJEM MESECU
Na Golem smo se poslovili od Mirka Hiti, rojenega 14.4.1938, ki je bival
na Škrilju 65. Ob pogrebu so namesto za cvetje darovali za sveto mašo
Štrukljevi iz Matene.
Na Igu smo se poslovili od Naceta Dušek (Tanckovega), rojenega
21.11.1942, ki je bival na Ljubljanski
cesti 4 na Igu. Ob pogrebu so namesto cvetja darovali za cerkev: Jamnikovi iz Staj in Janežičevi iz Staj.

Med Božje otroke sta bila s svetim
krstom sprejeta
Anže Kumše, ki s starši Edvardom
Kumšetom in Mojco Volič živi v Iški
vasi 21 in
Nik Bekanovič, ki s starši Lukom in
Tino živi, Zabrv 87, na Igu.
Staršem čestitamo za sprejem
novega življenja v družino. To je božič teh družin, ki naj jim otrok prinese
blagoslov, razumevanje in mir.
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DOGODKI PRED NAMI
24.12. – 1. sveti večer, sveta maša ob
18h na Igu in ob 21h na Pijavi Gorici.
25.12. – ob polnoči polnočnica na Igu
in na Golem.
25.12. – sveti dan, svete maše po nedeljskem razporedu, ob 8h in 10h
na Igu, ob 8.30 na Pijavi Gorici in
ob 9.30 na Golem.
26.12. – sveti Štefan in državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti, svete maše po nedeljskem
razporedu; dopoldne blagoslov
konj na hipodromu v Vrbljenju in
po maši ob 9.30 na Golem.
26.12. – božični koncert domačih
zborov v cerkvi na Igu ob 18h.
29.12. – nedelja Svete družine, pri
mašah blagoslov malih otrok.
30.12. – ponedeljek, po sveti maši v
cerkvi na Igu ob 19h božični koncert pevcev Musica Sacra iz Kranja.
31.12. – 2. sveti večer, sveta maša tudi
zvečer na Igu ob 18h v zahvalo za
prejete darove v starem letu, zapeli bomo zahvalno pesem. Maša
bo izjemoma ob 18h. Na Kureščku pa bo sveta maša tudi ob vstopu v novo leto ob 24h.
1.1. – sreda, Novo leto in državni praznik, sveta maša po nedeljskem
razporedu
3.1. – prvi petek v mesecu, bolnike in

starejše smo obiskali že pred prazniki, zvečer na Igu ob 18h molitev
pred Najsvetejšim in posvetitev
Jezusovemu srcu.
4.1. – prva sobota v mesecu, zjutraj
ob 7.30 na Igu molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu.
5.1. – 2. nedelja po božiču in 3. sveti
večer. Zvečer pokadimo in blagoslovimo svoje domove.
6.1. – Gospodovo razglašenje, svete
maše ob 18h na Pijavi Gorici, ob
18.30 na Igu in ob 19h na Golem;
na Igu sklep koledniške akcije.
9.1. – četrtek, ob 19h na Golem srečanje ŽPS.
11.1. – sobota, ob 9.30 v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad
Ljubljano srečanje kolednikov Ljubljanske nadškofije. Koledniki se
prijavite za udeležbo na srečanju
do ponedeljka, 6. 1., v župnišču.
11.1. – sobota zvečer - dobrodelni
koncert Moškega pevskega zbora
Ig na Dobravici.
12.1. – nedelja Jezusovega krsta, ob
10h na Igu otroška maša.
13.1. – srečanje ŽPS v župnišču na Igu
po maši ob 18.30.
17.1. – sveti Anton Puščavnik.
18.1. – sobota, začetek molitvene
osmine za edinost kristjanov.
18.1. – sobota, božični koncert žen-
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skega pevskega zbora Perunike
sveč ter darovanje za sveče v cerob 18h v cerkvi na Igu.
kvah.
19.1. – 2. nedelja med letom, nedelja 2.2. – nedelja, ob 15h na Viču v Ljuverskega tiska. Pri mašah ob 8h
bljani božično srečanje pevskih
na Igu in ob 9.30 na Golem nas bo
zborov dekanije Vič Rakovnik.
nagovoril gost v pripravi na posve- 8.2. – Slovenski kulturni praznik, zvetitev župnije Jezusovemu in Maričer Terčeljev večer na Igu z gojinemu srcu.
stom Ivanom Albrehtom.
20.1. – sveti Sebastjan (Boštjan), mučenec.
21.1. – sveta Naža, mučenka.
24.1. – sveti Frančišek Saleški, zavetnik salezijancev.
25.1. – spreobrnjenje apostola Pavla
in sklep molitvene osmine za edinost kristjanov.
25.1. – Dan odprtih vrat za osnovnošolce, njihove starše ter vse, ki jih
zanima življenje in delo na Škofijski klasični gimnaziji in v Jegličevem dijaškem domu v Zavodu sv.
Stanislava v Ljubljani bo v soboto, 25. 1. 2020, od 9. do 13. ure.
26.1. – nedelja Svetega pisma, ob
10h na Igu otroška maša.
31.1. – sveti Janez Bosko, vzgojitelj
mladih.
2.2. – svečnica in pri mašah blagoslov

SVETOPISEMSKI MARATON
»Maratonsko« branje Svetega pisma bo potekalo od nedelje, 26. januarja do sobote, 1. februarja 2019,
24 ur na dan v kapeli Antonovega
doma na Viču.

Branje je razdeljeno na 2-urne termine, ki jih „pokrijejo“ v naprej dogovorjene skupine bralcev. Vedno se jim
lahko pridružijo tudi naključni posamezni bralci. Enega takšnih 2-urnih
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terminov lahko prevzame že skupina
štirih bralcev.
Skupine vabimo, da se k branju
prijavite že zdaj preko SEZNAMA
BRANJA NA internetni POVEZAVI:

https://www.svetopisemskimaraton.si/.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte zbiranje@svetopismo.si ali po telefonu 040/466-816.

MEDIJI
Mesec januar je mesec verskega
tiska. Zadnje čase veliko dobrega
naredi radio Ognjišče, ki nam poroča
o življenju Cerkve doma in po svetu.
Obogateni smo s katehezami in duhovnimi spodbudami, pomisleki in
pogovori o... Ob tem čestitamo radiu
Ogjišče, ki je praznoval 25 let delovanja.

lahko naštevali. Vsekakor lahko rečemo: ker je vsega tako veliko, nimamo
časa, da bi si ogledovali kaj slabega.
Že tadicionalno poudarjamo, da si
ustvarjamo svoje mnenje ob branju
dobrih revij in časopisov. Ne morem
si predstavljati družine, ki se ima za

dejavne kristjane, pa nima naročenega niti enega verskega časopisa.
Zato vam založbe ponujajo paleto
dobrega branja. Navadno ob novem
Poleg radija imamo veliko dobre- letu podaljšujemo tudi naročnine za
ga tudi na spletu. Bogat je portal Ale- verski tisk.
teia (https://si.aleteia.org/), nova je
spletna stran pastoralne službe Ljubljana Pridi in poglej (https://portal.
pridi.com/).
ZNESKI ZA LETO 2020
SO NASLEDNJI:
Bogate spletne strani so Pridi. Ognjišče naročeno preko župnije
33,50€.
com s pobudo Deli Jezusa in videopo- znaša
119,60,
snetki spodbud za vsak dan. In še bi Družina
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če poravnate naročnino
do 31. januarja pa le
112,42€.
Misijonska obzorja
9 €.
Prijatelj
12,60 €.
Mavrica
39,90 €
Beseda med nami
20,40 €
Božje okolje
26,40 €
Cerkveni glasbenik
35,40 €
SLO
27,60 €
Radovednež
15,60 €
Magnificat
55,80 €
#Najst
23,40 €
Cerkev danes
35,40 €
Praznična
15,60 €
Communio
34,00 €
Naša luč
26,95 €
Jaslice
6,90 €

ju Pepponeju, nabitih s humorjem, ki
v vsakem času brezkompromisno držijo ogledalo sodobni družbi.
- Julien Ries: K IZVIROM VERSTEV
Slikovna monografija je izčrpno in
celovito delo za širše bralce o izvorih
človeške religiozne narave. Študija
zgodovinarja religij in kardinala Juliena Riesa (1920–2013) odkriva prisotnost religioznega smisla v človeštvu
že od prvega pojavljanja na Zemlji in
kaže, da je notranja verska struktura
pravzaprav bistvena značilnost človeka: homo religiosus.
- Vinko Vasle: ARHIVAR
Kriminalni roman, v katerem se
zgodba dramaturško prepričljivo stopnjuje kot v napetem filmu. Domnevna skrivnostna smrt edine priče umora nam razkrije družinsko tragedijo,
preiskovanje primera smrti višjega
arhivarja pa zločine iz časa po drugi
svetovni vojni, ki so zavrteli kolesje
usode mnogih ljudi.
- Tončka Stanonik: ČASARNICA
PRI GOSPE AŽBETI
Slikanica z očarljivo, realistično, a
hkrati tenkočutno pripovedjo o dragocenosti časa in krhkosti zdravja, o
hvaležnosti in razdajanju, iz katerih
se rodi neuničljiva ljubezen.

Pa naj kdo reče, da ne premore 9€
za letno naročilo 6 številk Misijonskih
obzorij?
Mohorjeve knjige 2021 (redna
zbirka izide novembra 2020)
V zbirki bodo naslednje knjige:
- MOHORJEV KOLEDAR 2021
Tradicionalni, že 163. koledar najstarejše slovenske založbe, s kalendarijskimi podatki in pestrimi prispevki avtorjev z različnih področij našega
življenja po tematskih sklopih.
- Giovannino Guareschi: DON
CAMILLO IN PEPPONE 8
(Slovenske večernice 170)
Cena za komplet petih knjig po
Zadnjih 49 zgodb o duhovniku prednaročniški ceni: 49€, redna cena
don Camillu in partijskem funkcionar- bo: 69€
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(Skupna vrednost posameznih
Prednaročniške cene veljajo do
knjig iz zbirke je 124 EUR.)
konca februarja 2020.
Cena za samo Mohorjev koledar
Naročila: info@celjska-mohorjepo prednaročniški ceni: 18€, redna va.si, T: 03 490 14 20, lahko pa se nacena bo: 20€ .
ročite tudi preko župnije.

OBISK NA DOMU
Za obe župniji skrbiva dva duhovnika, gospod Anton Košir pa skrbi za
Božjo pot na Kureščku. Župnik in kaplan živiva v skupnem gospodinjstvu
na Igu, gospod Košir pa stanuje v salezijanski skupnosti v Želimljem.
Domača duhovnika sva vam na
razpolago tudi za osebno srečanje pri

vas doma. Morda je priložnost za pogovor in druženje tudi nedeljsko kosilo, za katerega z veseljem sprejmeva
povabilo. Hvala vsem, ki ste naju še
do sedaj povabili. Nekateri tudi samo
enkrat na leto, a tudi to je priložnost,
da se srečamo in pogovorimo o življenju župnije.
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ZAHVALA
Hvala vsem za vse dobro, ki ste ga
naredili domačim duhovnikom. Hvala za vse koline, ki ste jih podelili z
nami. Veseli smo, da nas imate radi in
ob domačem prazniku pomislite tudi
na vse farovške.
Hvala vsem jasličarjem na Igu in

na Golem, ki ste že dalj časa pripravljali jaslice. Naredili ste nam veselje
in približali božični evangelij na preprost način. Naj se tudi vas dotakne
bližina Novorojenega deteta in vam v
novem letu deli pomoč in tolažbo pri
vsem vašem delu.
žpk.

POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU
SRCU (JMS)
Nadvse lepo je biti v zavetju nekoga, ki nas ima rad. Vesela je misel, da
nas Marija in Jezus nosita v svojem
srcu. Zato vsak prvi petek in prvo soboto obnavljamo posvetitev.
Spomniti pa moramo tudi na lepo
spodbudo, ki jo je dala Marija v spo-

ročilu očetu Francu Špeliču na Kureščku, 2.2.1991:
»Želim, da se župnije Želimlje,
Golo in Ig po skrbni pripravi posvetijo
mojemu in Sinovemu Srcu. Tem naj
sledijo še ostale župnije. Posvetitev
naj bo slovesna. Po njej naj se župni-

je prenavljajo v duhu posvetitve in
se prepustijo silnemu vetru ljubezni
mojega in Sinovega Srca.« (Center
Kraljice miru Kurešček).
Sedaj bo združena župnija in prav
je, da se skupaj pripravljamo in obnavljamo posvetitev. Zato bomo 5 mesecev v letu 2020 vabili različne goste, ki nas bodo nagovorili k češčenju
in izročitvi JMS.

Prvi gost bo pri nas v nedeljo, 19.
januarja, pri maši ob 8h na Igu in ob
9.30 na Golem.
Hvala, če se boste odzvali in se
nam pridružili. To posvetitev vsem
priporočam v molitev.
žpk.

URADNE URE V ŽUPNIJI IG:
- ponedeljek od 8h do 9h
- torek od 16.45 do 17.30
- sreda od 17h do 18h
- četrtek od 8h do 9h
DUHOVNIKA DOBITE TUDI
PO VSAKI SVETI MAŠI
Dobrodošli tudi ob drugem času,
kadar smo prosti.
Hvaležni vam bomo, če nas v času
kosila od 12h do 14h ne boste motili!
Izjema so nujni slučaji.
telefon – župnijska pisarna
01/420 25 50
župnik Janez Avsenik
– GSM 040/789 435
kaplan Tadej Ložar
– GSM 041/722 457
dhp. Anton Košir – 040/263 547

Franc Jelovšek - Sv. Družina

