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BOG IN POČITNICE
Pa je prišel čas dopustov in počitnic. Gre za tisti čas v letu, ko je tek življenja malo drugačno kot ponavadi.
Zagotovo bo letošnje poletje drugačno kot do sedaj, saj je zdravstvena
situacija še vedno precej negotova.
Informacije se spreminjajo iz ure v
uro in marsikateri načrt preživljanja
dopusta bo verjetno padel v vodo,
oziroma bo situacija zahtevala prilagoditev na novo stanje.
Dopust ima svoje dobre plati in
učinke. Že božja zapoved pravi: »Posvečuj Gospodov dan!« Gre za zapoved, ki poleg posvečevanja nedelje,
posebej naglaša potrebo po drugačnem preživljanju časa, ko moramo
prekiniti običajni vsakdanjik. Ta prekinitev nam pomaga, da se, kot radi
rečemo, »regenerirali«, zaživeli z
neko novo močjo in s pogumnimi koraki stopali naprej.
Počitnice so tudi čas za Boga in
čas z Bogom. Mi lahko gremo na dopust, ne moremo pa na dopust posla-

ti Boga, zato je še kako pomembno,
da čas dopustov ne porabimo kot
čas brez Boga. Zato ne pozabimo na
Boga v tem času. Z Njim lahko ostanemo povezani z molitvijo, še naprej
hodimo k sveti maši, pa čeprav v kra-
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jih našega dopustovanja. Možnosti je
dovolj. Seveda sta pojma »počitnice«
in »dopust« zgodovinsko pogojena,
odvisna od trenutnih družbenih in
ekonomskih sistemov. V preteklosti,
ko je bilo pretežno kmečko prebivalstvo počitnic in dopusta niso poznali,
vsaj ne v takšni obliki, kot to poznamo danes. A vedno je človek čutil
potrebo po neki obliki počitka, ko si
je nabral novih telesnih in duhovnih
moči. In kakšno zvezo ima tukaj Bog?
Prej je bila omenjena zapoved posvečevanja Gospodovega dne, kar pomeni, da je pomembno posvečevati
vsak trenutek našega tuzemskega življenja in delovanja. Posvečevati čas
počitnic pomeni trenutke dopusta
napolnjevati z Gospodom. Marsikdo
bo morda rekel, da naj vsaj v času počitnic ne »utrujajmo« z Bogom, naj
ljudi pustimo pri miru. A zastavlja se

vprašanje mojega odnosa do Boga:
ali v Bogu vidim neko breme, nekoga
ki je nemogoče zahteven? Potem to
ni Bog, temveč vse kaj drugega, morda celo malik.
V času dopustov in počitnic tudi ne
pozabimo na našo duhovno hrano.
Ne samo na mašo in molitev, temveč
tudi na ustrezno čtivo, ki ga lahko v
tem času morda lažje prebiramo. Če
kaj beremo, berimo dobre knjige, ki
nas bogatijo. Pojdimo v knjižnico ali
knjigarno in si priskrbimo takšno dobro literaturo. Tukaj posebej priporočam kakšno duhovno branje ali pa
knjige, ki jih izdajajo naše katoliške
založbe. Če pa pri tem potrebujete
nasvet pa veste, kam se lahko obrnete.
Lepe in blagoslovljene počitnice
ter čas dopusta vam želim.
Tadej Ložar, kaplan

Oseba ta mesec
Bernardka in Robi Selan iz Staj, zakonski par, ki ta mesec deli z nami svoje življenje.
Ali sta že v otroštvu rasla
z versko vzgojo?
Bernardka:
“Iz otroštva sem rasla z versko
vzgojo. V naši družini je bila vsak dan
prisotna molitev. Pozimi, ko je bilo
časa več, smo molili rožni venec. Poleti pa smo se zaradi dela zunaj in na
kmetiji, običajno zbrali zvečer in imeli kratko skupno molitev. Tudi pri jedi
smo vedno molili. Spomnila sem se

na Šmarnice - Marijin mesec, ko sem
kot otrok, največkrat peš ali s kolesom, hodila k Šmarnicam na Ig.
Zelo doživeto in v lepem spominu mi je ostalo, kako smo se v adventu zbirali in se še vedno zbiramo
ob Mariji Romarici. Zbrala se je cela
vas. Zbirali smo se skozi ves advent.
Otroci smo se stiskali na topli peči,
starejši so sedeli na klopi, kavču, postelji in na stolih. Polna soba nas je
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bila. Molili smo rožni venec in litanije Matere Božje. Tako sem teden za
tednom gledala, kdaj se bo prižgala
še četrta svečka na adventnem vencu. Redno sem obiskovala nedeljske
svete maše. Včasih tudi med tednom.
Hodila sem k verouku, prepevala v
otroškem pevskem zboru, kasneje
v skupini Kyrie, bila animatorka na
oratorijih, sodelovala pri zgodbah za
Svetega Miklavža in hodila na mladinski verouk. Vrsto let sem zelo rada
hodila v Stično na duhovne vaje. Imenovali smo se Marijini vitezi.
Robi:
“Bil sem krščen, vendar nisem
imel verske vzgoje. Moja krstna botra
me je sicer naučila molitev Oče naš in
Zdravo Marijo. Ko sem šel v prvi razred, me je oče vprašal, če si želim k
verouku. Ker pa naj bi tam delal naloge in se učil, sem rekel, da ne že-

lim. Ko pa sem spoznal Bernardko in
njeno družino, ki so vero živeli, se je
v meni prebudila tista želja spoznati
več o Jezusu Kristusu in njegovi ljubezni do ljudi. Zelo mi je bila všeč tudi
Stična mladih. Tako sem šele kot odrasel prejel prvo sveto obhajilo in zakrament svete birme. Ob meni je takrat kot botra stala moja Bernardka.”
Bernardka in Robi sta se julija 2006
poročila v naši farni cerkvi sv. Martina
na Igu. Po poroki sta se jeseni istega
leta pridružila na novo ustanovljeni drugi zakonski skupini v naši župniji. Leta
2008 jima je bila postavljena diagnoza
rak. Nihče ni mogel verjeti, oba, naenkrat? Kako? Zakaj? Sledila je operacija,
kemoterapija, obsevanje in zdravljenje.
Bili so težki časi, ko so ju še posebaj zaznamovali. Tako kot njune domače in
njuno zakonsko skupino. Prav po preizkušnjah so postali še močnejši, bolj
povezani in res pravi prijatelji.
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Zakaj sta častilca Fatimske
Marije?
“Zaradi diagnoze, ki
nama je bila postavljena,
je na pobudo Mojce in Severina Maffi, nekdanji stiški opat p. Anton Nadrah,
napisal prav posebno
molitev v čast in priprošnjo Fatimskim pastirčom
za najino ozdravljenje
od raka. Ta molitev se je
razširila po vsej Sloveniji. Midva sva v tem času
močno občutila, kako se
je izkazala moč zaupne molitve. Ko
so bili vsi v skrbeh in strahu za najino
življenje, sva bila midva mirna in zaupala v Božjo previdnost. Šest mesecev sva bila praktično zaprta v stanovanju. Ven sva šla samo k zdravniku
in na predpisano terapijo. Ta čas sva
poimenovala: nama posvečeni čas. V
zahvalo za dar življenja, sva ob peti
obletnici poroke, poromala na Portugalsko k Fatimski Mariji. Bog je po
priprošnji Fatimske Marije in pastirčkov uslišal naše prošnje in molitve.
Zavedava se, da je življenje dar.”

da vedno, ko se vračata s Kureščka, v
svojem srcu najdeta mir in veselje.
S čim vse se ukvarjata v naši
cerkveni skupnosti?
Oba sodelujeta pri branju beril,
vsak prvi petek in prvo soboto v mesecu pripravita molitev pred Najsvetejšim, sta animatorja za posvečene Jezusovemu in Marijinemu srcu
(JMS). Robi je še izredni delilec obhajila in član ŽPS-ja.
“Za najin okrogli jubilej sva poromala v Sveto deželo. Pred odhodom
nama je g. župnik Janez Avsenik rekel, da ko se vrneva, bo vse drugače.
Toda takrat nisva vedela kaj to pomeni. Hodila sva po krajih, kjer je Jezus
učil, pridigal, hodil, ozdravljal in delal
čudeže. Bilo je nekaj nepopisnega.
Zdaj lahko potrdiva, da je res vse drugače. Stvari dobijo širši, globji in večji
pomen. Poslušanje evangelija, branje
Božje besede in tudi praznovanje Božiča in Velike noči je v drugačni luči.
Obisk Svete dežele nama je dal več,
kot sva si lahko predstavljala.”

Kaj za vaju pomeni biti
veren?
Kaj vama pomeni Kraljica
“Za naju vera ni, da vse veš in vimiru na Kureščku?
diš. Vera je za naju to, da upaš, zauMarija na Kureščku ima prav po- paš in verjameš. Glede na to, da smo
sebno mesto v njunih srcih. K njej sta ljudje že po naravi grešni, bi rekla, da
že kot fant in punca vedno rada po- je res veren tisti, ki vero tudi živi.”
romala. Marija je obljubila, da bo na
tem kraju delila mir. Zato ni naklučje,
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Namen, zakaj opraviti pet
prvih sobot na Fatimski način?
Naju je nagovorilo naslednje: “Kakšno priložnost nam je dala Marija,
ko je obljubila, da nam bo ob smrtni
uri stala ob strani z vsemi potrebnimi
milostmi, če opravimo 5 zaporednih
prvih sobot in izpolnimo 5 pogojev.”
1. Opravimo dobro mesečno spoved v duhu zadoščevanja Marijinemu
brezmadežnemu Srcu.
2. Prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot.
3. Zmolimo rožni venec.
4. Petnajst minut delamo družbo
Marijinemu brezmadežnemu Srcu s

premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca.
5. Vse štiri omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja Marijinemu Srcu.
Vsi smo lepo povabljeni, da se pridružimo, saj na Igu obhajamo prve
sobote na Fatimski način skozi vse
leto. Izkoristimo milosti in roko, ki
nam jo Marija ponuja.
Tokrat smo se pogovarjali preko interneta. Že dolgo sem si želela narediti intervju z Bernardko in Robijem. Navdušilo me je njuno življenje, ki kaže, da vero
res živita. Hvala, da sta pripravljena deliti svoja razmišljanja in življenje z nami.
mjg

Novomašniki v letu 2020
Anže Cunk, roj. 13. 10. 1989, iz
župnije Kokrica, nova maša v
nedeljo, 5.7., ob 10h
Martin Leban, roj. 31. 8. 1995, iz
župnije Jesenice, nova maša v
nedeljo, 5.7., ob 10h

Tilen Oberwalder Zupanc, roj. 28.
07. 1995, iz župnije Jarše, nova
maša v nedeljo, 12.7., ob 10h
Janez Potisek, roj. 19. 4. 1995, iz
župnije Dol pri Ljubljani, nova
maša v nedeljo, 5.7., ob 10h
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Matej Rus, roj. 25. 2. 1995, iz župnije
Šentvid pri Stični, nova maša v
nedeljo, 5.7, ob 10h
Rok Vinko Žlender, lazarist, roj. 18.
6. 1986, iz župnije Maribor - Sv.

Marija, nova maša v nedeljo, 4.
10, ob 10h
Blaž Franko, roj. 28. 03. 1992, iz
župnije Šentjernej, nova maša v
nedeljo, 5.7, ob 10h

DIAKONSKO POSVEČENJE V LETU 2020
Za LJUBLJANSKO NADŠKOFIJO sta
bila 25. junija posvečena:
Peter Čemažar, roj. 5. 6. 1996, iz
župnije Ljubljana - Ježica

Boštjan Dolinšek, roj. 1. 1.
1996, iz župnije Stranje. To sta
novomašnika za ljubljansko
nadškofijo v letu 2021.

IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV
Slovenski škofje ordinariji so skle- prav tako sklenili, da se dosedanjim
nili, da se volitve v župnijske pasto- članom ŽPS mandat podaljša za eno
ralne svete zaradi epidemije covi- leto.
da-19 preloži na leto 2021. Škofje so

VPIS V BOGOSLOVNO SEMENIŠČE –
PROPEDEVTIČNI LETNIK
Kandidati za duhovniško službo
začnejo svoje oblikovanje z letnikom
pred bogoslovnim študijem. To je
propedevtično obdobje, ki je čas preverjanja in utrjevanja odločitve za duhovništvo, spoznavanja samega sebe
in postavljanja temelja duhovnemu
življenju (prim. DDP, 59). V Cerkvi
v Sloveniji propedevtično obdobje
poteka v župniji Šmarje pri Jelšah v
škofiji Celje, traja eno leto in ga vodi
duhovnik dr. Janez Kozinc.
Kandidat naj se skupaj z župnikom
(vsaj do 10. septembra 2020) predstavi koordinatorju propedevtičnega

letnika dr. Janezu Kozincu in svojemu
škofu ordinariju, ki ga sprejme in pošlje v propedevtični letnik Bogoslovnega semenišča. Za sprejem v propedevtični letnik se škofu ordinariju
predložijo naslednje listine:

7
– krstni list,
– kandidatova lastnoročno napisana
prošnja za sprejem v propedevtični
letnik,
– kandidatova predstavitev življenjske poti – vzorec je na spleti strani
semenisce.si pod zavihkom duhovni
poklici,
– nravstveno spričevalo domačega
župnika,
– kopija maturitetnega spričevala oz.
ustrezna potrdila o opravljenih izobraževanjih.

Bivanje, vzgoja in delo v propedevtičnem letniku se začnejo 21. septembra 2020.
Naslov in kontakt:
Propedevtični letnik, koordinator
dr. Janez Kozinc, Cesta na sv. Rok 2,
3240 Šmarje pri Jelšah,
e-naslov: janez.kozinc@gmail.
com, tel.: 031 219 446;
Bogoslovno semenišče: rektor
Peter Kokotec, Dolničarjeva 4, 1000
Ljubljana, e-naslov: peter.kokotec@
rkc.si, tel.: 041 828 389.

SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV
Ko smo se na nedeljo Svete Trojice, 07. junija 2020, v cerkvi Sv. Marjete na Golem, lahko prvič posedli
v zelo lepe in udobne nove klopi, je
kaplan Tadej Ložar poudaril, da res
dišijo po novem, a da je še bolj pomembno, da bi mi »dišali« po božjem
življenju Svete Trojice.
Matic in Filip si bosta v svojem
življenju ta čas še dodatno zapomnila, saj sta po nekaj
mesečnih pripravah
končno oblekla ministrantsko oblačilo.
Vse čestitke in pogumno naprej.
jš
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Prvo sveto obhajilo na Igu
Zaradi korona virusa je odpadlo
prvo obhajilo, ki je bilo načrtovano
17. maja letos. Zato smo po omilitvi
ukrepov določili nov datum in prestavili potrebne priprave na prvo srečanje naših prvoobhajancev z Jezusom.
Otroci so pristopili k prvi sveti spovedi že v decembru lani. Zato ni bila
potrebna posebna priprava na spoved..
Prvo obhajilo pa je bilo v nedeljo,
21. junija. Nanj smo se pripravili z devetdnevnico, ki smo jo začeli na praznik
Rešnjega Telesa in krvi, v četrtek, 11.

junija. Prvoobhajanci so lepo sodelovali
pri procesiji s posipanjem cvetja. Tudi
so lepo sodelovali vse dni devetdnevnice. Vse dni smo lepo prepevali pod
vodstvom Vlaste in Mirka Merzela ter
skupine Pol plašča. Vsak večer so bili
otroci deležni nagovora in tudi starši so
se lepo vključili. Vsem zares Bog povrni.
Naj bo Jezus v evharistiji veselje in
spodbuda vsem prvoobhajancem za
redni obisk nedeljske maše in vredno
prejemanje obhajila.
žpk

2. ŽUPNIJSKO KOLESARJENJE
Na praznik dneva državnosti, v četrtek, 25.6.2020, se nas je na 2. župnijskem kolesarjenju po Blokah zbralo 20 kolesarjev. Kolesarili smo skupaj z župnikom Simonom Virantom, ki je poskrbel, da smo si lahko ogledali in kaj več
izvedeli o nekaterih sakralnih objektih v njegovih župnijah.
Preden smo izpred župnišča v Fari pognali pedala, nas je župnik Janez Avsenik na kratko nagovoril in nam zaželel varno in prijetno pot. V oblačnem vre-
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menu nam res ni bilo vroče, pa tudi nekaj dežnih kapelj z neba je bilo do nas
prizanesljivih. Večinoma smo se vozili po manj prometnih poteh skozi Novo
vas, Velike Bloke, Sveto Trojico, Ravnik, Volčje, Veliki Vrh, Topol ter nazaj v Faro.
Ob poti smo si pogledali nekaj naravnih in kulturnih znamenitosti ter prisluhnili
zanimivostim z Blok.
Po 2 urah kolesarjenja se je na koncu vsem prilegel manjši prigrizek, sladica
in sladke češnje iz košare. Župniku Simonu Virantu smo se zahvalili za gostoljubje in čas, ki smo ga lahko preživeli skupaj. Po sv. maši za domovino v Fari smo
se veseli novih doživetij in spoznanj odpeljali proti domu. Bodimo hvaležni, da
jš
imamo svojo in tako čudovito domovino.

Karitas - Otroci nas potrebujejo
Vsi šolarji in njihovi starši v mesecu juniju prejmejo dolg seznam šolskih
potrebščin in delovnih zvezkov za naslednje leto. Začenjajo se skrbi mnogih
družin v Sloveniji, ki ne zmorejo kupiti
šolskih potrebščin za svoje otroke.
Karitas zbira šolske potrebščine za
12.000 otrok.

Več tisoč družin, ki se že tako težko
prebijajo iz dneva v dan, se obrne po
pomoč tudi na Karitas. Čez poletje jim
skušamo pomagati z zbranimi sredstvi,
zvezki in torbami. Pozorni smo na družine, kjer so starši brezposelni ali imajo
nizko plačo, družine z enim staršem in
družine z več osnovnošolci. Poleg po-
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moči pred septembrom nekatere Karitas z učno pomočjo in plačilom položnic
pomagajo tudi med celotnim šolskim
letom. Slovenska karitas pomaga tudi
otrokom iz našega kraja.
Otroci nas potrebujejo, potrebujejo
našo spodbudo in oporo. Hvala!
Slovenska karitas

Z vašimi darovi bo Karitas socialno
ogroženim osnovnošolcem pomagala s paketom šolskih potrebščin
v vrednosti do 30 evrov. Najbolj
ogroženim otrokom bo Karitas pomagala tudi v večjem obsegu z boni
za nakup delovnih zvezkov.

Svoj dar lahko prispevate s položnicami, ki so v cerkvi ali tudi direktno na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001
5556 76
sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo
Ali pa pošljete SMS s sporočilom: ZVEZEK5 na 1919 in boste darovali 5€.

ZAHVALA DOBROTNIKOM Karitas
Ob pogrebu pokojne mame Danice Žuliček z Iga je svoj dar namenila
za potrebe Župnijske karitas Ig družina Benko iz Gornjih Črncev. Iskrena
hvala in Bog plačaj.

Iskrena hvala tudi vsem dobrotnikom, ki podpirate naše delo in s svojimi

darovi pomagate lajšati stiske ljudem.
Nikoli se ne naveličajmo raziskovati in razumeti sebe in drugih ter odnosov med nami, pa bomo lahko vedno bolj spoštljivi, veseli in ljubeči. Le
s tako pozitivno naravnanostjo bomo
lahko še bolj pomagali našim ljudem
v stiski, saj bomo tako bolj začutili
njihovo stisko in klic po pomoči.
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.).
Župnijska karitas Ig
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Župnija v zadnjem mesecu
Od nas se je poslovil Franjo Bošnjak, rojen 18.10.1939, ki je bival na
Griču 17, na Igu. Namesto cvetja na
grob so darovali za svete maše ter
za cerkev: sosedovi Železnikarjevi z
Griča, Zinka Bolha, Ljubljanska 39,
Ig, družina Tomac, družina Kozin z
Griča, družina Čuden z Iga, družina
Hiti, sosede Vida, Anka in Helena z
družinami.

Po pogrebu gospe Danice Žuliček
so namesto cvetja poleg že objavljenih namenili dar za cerkev tudi Dolinškovi.
Hvala vsem darovalcem. Vse pokojne priporočamo v molitev.
Sveti zakon sta si podelila Klemen
Zorenč in Tina Ana Golob s Škrilja.
Prav tako sta svojo zvezo posvetila z
zakramentom svetega zakona Miha
Černič in Ana Merzel. Novi družini
priporočamo v molitev. Hvala za po-

gum v življenjski odločitvi. Naj bo ta
vaš korak zares blagoslovljen.
V občestvo Cerkve smo s svetim
krstom sprejeli dva nova župljana.
Zala Virant živi s starši Gregorjem in
Ano rojeno Bolha na Dobravici 4 in
Ema Junc, ki s starši Igorjem in Lidijo
rojeno Virant tudi živi na Dobravici 4.
Staršem čestitamo za odprtost za življenje. Za krst otrok ni omejitve tudi
v času koronavirusa.
N.C.
Hvala vsem, ki darujete za svete
maše. Z mašami smo povezani z našimi rajnimi. Poleg tega pa na oltar v
cerkvi polagamo tudi mnoge druge
namene, ki so del našega življenja.
Pred nekaj tedni so sorodniki želeli
darovati za sveto mašo, ker je šla njihova sorodnica na nujen poseg, operacijo. Prišlo je na hitro. Ob rutinskem
pregledu so ugotovili, da je izpuščaj
na koži karcenom in je potrebna takojšnja operacija. In kako se Bogu bolj
priporočiti, kot prav z daritvijo svete
maše, h kateri so prišli vsi sorodniki...
Hvala vam za vero v moč daritve svete
maše.
Včasih se zgodi, da so prosti, nezasedeni mašni termini. Ob takih priložnostih lahko darujemo svete maše,
ki so bile darovane namesto cvetja
ob pogrebu. Trudimo se, da takih maš
ni več kot ena na mesec, da nebi ne-
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prestano hodili k sveti maši tudi med
tednom. Smisel svetih maš je gotovo,
da pridejo tudi svojci. Zato se nekateri oglasijo v župnijski pisarni in sami
določijo termine za maše na katere je
prav, da pridejo.
Zgodi pa se tudi, da oznanimo mašni namen za koga od pokojnih in potem svojci sprašujejo, kdo je daroval
za sveto mašo? Velikokrat je tako, da

so to svete maše, ki so bile darovane
ob pogrebu, pa še niso bile opravljene. Ob tekih vprašanjih sem v zadnjem času na oznanilnem listu in na
oglasnih deskah dopisal oznako n.c.,
kar pomeni, da je mašni namen darovan namesto cvetja ob pogrebu.
Hvala, ker se naših rajnih radi spomnimo z mašno daritvijo.

Dogodki in nekateri godovi pred nami
-6.julij – Marija Goreti, mučenka.
-12. julij – nedelja, god Mohorja in
Fortunata in žegnanje v Mateni.
Sveta maša bo ob 11h.
-13.-15. julij – oratorij na Igu – več v posebnem članku.
-16. julij – Karmelska Mati Božja, pri
karmeličankah v Sori in Mirni
peči podelitev karmelskega škapulirja.
-20. julij – Marjeta Antiohijska, mučenka, zavetnica cerkve na Golem.
-22. julij – Marija Magdalena, svetopisemska žena.
-23. julij – Brigita Švedska, redovnica,
sozavetnica Evrope.
-25. julij – Jakob starejši, apostol.
-26. julij – Joahim in Ana, starša devica
Marije.
-26. julij – nedelja, žegnanje na Golem
s sveto mašo ob 9.30.
-26. julij – Krištofova nedelja, po svetih mašah blagoslov vozil in da-

rovanje za Mivo. Miva je misijonska vozniška akcija: v zahvalo
za srečno prevožen kilometer
- Cent za nov misijonski avto.
31. julij – Ignacij Lojolski, redovni ustanovitelj in zavetnik na stranskem oltarju na Dobravici, zato
maša ob 18h na Dobravici.
2. avgust – Porciunkula, oblentica posvetitve cerkve Marije Angelske
v Asiziju.
2. avgust – romanje treh Slovenij na
Višarje.
5. avgust – Marija Snežna.
6. avgust – Jezusova spremenitev na
gori.
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7. avgust – prvi petek v mesecu, dopoldne obiščemo bolnike in starejše na domu, zvečer od 18.30
molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Jezusovemu Srcu.
8. avgust – Dominik, ustanovitelj dominikancev.
8. avgust – prva sobota v mesecu, od
7.30 molitev pred Najsvetejšim 16. avgust – sveti Rok, zavetnik zopet
premišljevalni rožni venec in pokugo in kužne bolezni.
svetitev Marijinemu Brezmade- 17. avgust – sveta maša na čast svetežnemu srcu.
mu Roku, ob 18h na Kremenici.
23. avgust – žegnanje na Visokem,
sveta maša ob 11h.
24. avgust – Jernej, apostol.
27. avgust – Monika, mati svetega Avguština.
28. avgust – Avguštin, škof in Cerkveni
učitelj.
29. avgust – mučeništvo Janeza Krstnika.
30. avgust – nedelja, žegnanje na Kureščku: ob 14h peš romanje z
9. avgust – Terezija Benedikta od sveGolega na Kurešček, po poteh
tega križa – Edith Stein, redovškofa Rožmana s prošnjo za
nica.
mir, ob 80 letnici romanja; ob
10. avgust – Lovrenc, diakon – sveta
15h na Kureščku molitvena ura
maša ob 18h na Sarskem.
in sklep češčenja s petimi litani11. avgust – Klara (Jasna), ustanovitejami Matere Božje; sveto mašo
ljica klaris.
bo ob 16h daroval gospod nad14. avgust – Maksimiljan Kolbe, reškof Stanislav Zore. Ob tem bo
dovnik, mučenec.
blagoslovil spravno obeležje z
15. avgust – Marijino vnebovzetje, vezemljino različnih morišč z vse
liki šmaren – zapovedan praznik
Slovenije, ki ga bo v cerkvi na
in sveta maše po nedeljskem
Kureščku oblikoval akademski
razporedu.
slikar Lojze Čemažar.
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ORATORIJ 2020 -

»ZAUPAM, ZATO SI UPAM!, Ig, 13.-15.7.
Letos je za oratorijsko temo spet
na vrsti svetopisemska oseba. Izbrana je bila zgodba o Esteri, ki iz preprostega dekleta postane kraljica
mogočnega perzijskega imperija. V
moči te svoje nove vloge kljub tveganju za lastno življenje reši svoje ljudstvo zanesljive smrti. Njena zgodba
je napeta in zanimiva, hkrati pa Estero odlikujejo zanimive kreposti (lepota, odgovornost, zavedanje pomena
posta in molitve, zaupanje in hvaležnost), ki jih bomo pobliže spoznavali
z otroki na oratoriju.
Esterin odnos do Boga in do svojega poslanstva je navdihnil tudi naslov Oratorija 2020: »Zaupam, zato si
upam«. Postati kraljica ni bila njena
želja. Bila je iztrgana iz svojega okolja in prisiljena začeti novo življenje.
Toda zaupala je Bogu, da ima načrt
za njeno življenje. V moči tega zaupanja je novo življenje sprejela in ga
živela v polnosti. Ko je njenemu ljudstvu zagrozilo uničenje, pa je tvegala
vse. Njen načrt bi lahko klavrno pogorel že v prvem trenutku, ko je nepovabljena stopila pred kralja. Poguma za to dejanje sama ne bi zmogla.
A v zaupanju v Boga si je upala svoj
načrt uresničiti. In uspela. V tem je
bila aktualna pred 2500 leti in je aktualna še danes.

Zaradi okoliščin povezanih z koronavirusom, bo oratorij potekal malo
drugače kot do sedaj. Sprejeti je potrebno določene ukrepe, ki bi omogočali varen, zdrav in polno doživet
oratorij. Zato so bile že na prijavnici
podane informacije o poteku oratorija. Vsi animatorji se bomo potrudili,
da bo oratorij potekal karseda lepo
in varno. Predvsem pa, da bo oratorij
tako za otroke kot animatorje izjemno doživetje. Vabimo vas da naš letošnji oratorij spremljate z molitvijo.
Posebej naj opozorimo, da v primeru
restriktivnejših ukrepov oratorij lahko letos odpade. Zato vas vabimo,
da spremljate oznanila in objave na
spletni strani.
Animatorji
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Napovedujemo –
romanje s Sandijem Osojnikom
v Italijo
Še vedno nismo preklicali romanja
v Ferraro, Bologno, božja pot Maria
di san Luca, Firence, Sieno, San Gimigniano, Piso in Vinci. Romanje je
predvideno od 16. – 18. julija letos.
Še vedno imamo rezervirane prostore za nočitev. Zato se čimprej prijavi-

te pri Sandiju Osojniku na telefonsko
številko: 031 276 590.
Na tej številki boste prejeli tudi
vse podatke o nevarnosti potovanja
in morebitni odpovedi le tega.
Ne odlašajte s klicem.

URADNE URE V
POLETNEM ČASU v župniji Ig
Duhovnika dobite po vsaki sveti maši
ali po dogovoru na spodnjem telefonu!
Dobrodošli tudi ob drugem času,
kadar smo prosti.
Hvaležni vam bomo, če nas 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

