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NOVA REALNOST, NOVI ZAČETEK?
Vsakič, ko se bliža 1. september po navadi govorimo o novem začetku, 

vsaj za šolarje in njihove starše. Letošnja jesen pa se bo razlikovala od vseh 
prejšnjih. Ne bo le predstavljala le novega začetka, temveč bo predstavljala 
tudi novo realnost, ki jo zaradi epidemije moramo živeti. Zagotovo nas vse 
dogajanje še posebno vznemirja zaradi vseh sprememb, ki nas bodo verjetno 
doletele. Pa ne samo na področju osnovne skrbi za zdravje, temveč tudi na 
družbenem, kulturnem in duhovnem področju. Človek po koncu te epidemije 
preprosto ne bo isti, kot je bil pred epidemijo, tako kot se je razlikoval človek 
pred izbruhom velike kuge v srednjem veku in koncu le te. Vsekakor se spre-
minja človekov pogled na sebe in svojo vlogo v stvarstvu. Spreminja se pre-
pričanje, da je človek ne samo središče, temveč da bo le on sam svojevoljno 
spreminjal svet. Potem pa pride en mikroskopski virus in vse podre, vse nas 
spravi na kolena ter nas spomni na višje in pomembnejše 
poslanstvo, ki ga človek opravlja v tem svetu. In to za-
gotovo predstavlja priložnost, da novo realnost zaživi-
mo bolj bogoljubno. 

Sedaj pred menoj prihaja misel apostola Pavla, ki v 
pismu Galačanom pravi: »Vi ste namreč poklicani k svobo-
di, bratje. Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po 
mesu, temveč služíte drug drugemu po ljubezni.« (Gal 5,13) Te 
besede verjetno v današnjem času nove realnosti stopajo 
pred nas kot povabilo in obenem svarilo. Kot svarilo, da naj 
ne bo epidemija slab izgovor za zanemarjanje naših vsakda-
njih opravil, dolžnosti, možnosti za razvoj vseh darov in talen-
tov, in predvsem priročen izgovor za opuščanje skrbi za svojo 
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Oseba ta mesec
Tokratna sogovornica je poslan-

ka v Državnem zboru Republike Slo-
venije, gospa alenka Jeraj. Alenka 
že od rojstva živi na Igu. Njeni starši 
pa prihajajo z Dolenjske. Oče iz Stič-
ne, mama pa iz okolice Grosuplja. V 
družini je ena izmed treh otrok. Tudi 
sama je mama. V župniji je bila med 
ustanovitelji Martinovega gaja – ki še 
danes aktivno deluje, animatorka bir-
manskim skupinam in še in še.

Je predsednica in gonilna sila Dru-
štva Fran Govekar Ig, ki se ukvarja s 
kulturo, petjem, slikanjem, mladino 
in turizmom.

O Alenki bi lahko veliko pisali. 
Tokrat me je zanimalo, kako politik 
gleda na vero in kaj mu vera pomeni, 
zato sva se pogovarjali o tem.

V prostem času in za sprostitev 
piše pesmi. Izdala je že dve samostoj-
ni pesniški zbirki. Druga zbirka z na-
slovom Pri Tebi na Gori je zelo tesno 

povezana z njeno vero in predvsem 
z Marijo – Kraljico miru na Kureščku, 
katere velika častilka je Alenka.

Kaj ti pomeni vera?
Iskreno sem hvaležna mami in 

očetu, da sta me vzgajala v veri, da že 
od krsta naprej živim kot kristjanka. 
Od otroške vere in čudenja stvarem, 
ki jih kot otrok še nisem razumela, je 
tudi moja vera rastla. Bila sem aktivna 
v župniji Ig. Salezijanci imajo za svoje 
poslanstvo skrb za mlade in močno 
sem bila vpeta v dogajanje v cerkvi in 
na župnijskem dvorišču. Redno sem 
se udeleževala postnih duhovnih vaj, 
pa Uskovniških tednov, tedna mla-
dinske salezijanske duhovnosti. Vse 
to me je oblikovalo in spreminjalo 
moj pogled na Boga, Marijo, dogodke 
v Jezusovem času…  Sodelovala sem 
na oratorijih, v mladinskem pevskem 
zboru, pomagala organizirati Čarno 
jezero. Ko postane Sveto pismo bra-

duhovnost. Svoboda, ki nam jo daje Kristus je priložnost za naš še bolj glasni 
»tukaj sem, pošlji mene!«. Naša svoboda v času omejitev ni izgovor, da za-
nemarjamo obiske svetih maš, obiskovanje verouka in vseh drugih dogajanj 
v naši župniji. Mislim, da je vsem jasno, da toliko kot v Cerkvi skrbimo za var-
nost in zdravje, ne skrbi nobena druga ustanova, in to vse v želji, da bi ne 
trpelo naše veliko poslanstvo skrbi za dušni blagor. Krščanska svoboda pred-
stavlja predvsem prostost od strahu, tesnobe in negotovosti. Kar ne pomeni, 
da se s strahom, tesnobo in negotovostjo ne bomo srečali, temveč da imamo 
ustrezna sredstva za premagovanje le-teh. Zato naj bo končno v spodbudo še 
stavek iz knjige preroka Ageja: »Zdaj pa pogum, vse ljudstvo v deželi!«. (Ag2,4)

Tadej Ložar, kaplan
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nje za vsak dan, si življenja brez vere 
ne znam niti predstavljati. 

Kako gledaš na povezavo politika in 
vera?

Zaradi vere in verske vzgoje je člo-
vek bolj pripravljen poslušati, spreje-
mati kompromise, upoštevati druge-
ga in njegovo mnenje, se poistovetiti 
z drugimi, jih razumeti in sprejemati. 
Če je politik veren, je zagotovo boljši 
pri svojem delu, kot bi bil sicer. Kar 
nekaj mojih kolegic in kolegov v par-
lamentu je vernih in pri teh opažam, 
da so bolj strpni, prijaznejši, manj 
agresivni v svojih prepričanjih. Vera je 
opora pri vsakem delu, pri vsaki služ-

bi. Če veš, da je Bog vedno ob tebi, 
te varuje, spremlja, usmerja tvoje 
korake, besede in dejanja, je življenje 
precej lažje. Nikoli nisi sam s svojimi 
problemi in skrbmi.

Kristjani imamo veliko srečo, bi 
lahko rekla, zaradi vere, ki nam daje 
tolažbo in upanje. Velikokrat si mi-
slim, kako težko mora biti nevernim, 
ker ne poznajo Jezusa in Marije, bož-
je ljubezni, … Res. Lahko smo srečni 
in hvaležni. Vsak dan posebej. Vsak 
dan znova. 

Zakaj pesniška zbirka Pri Tebi na 
Gori?

Pogosto grem na Kurešček, h Kra-
ljici miru. Se mi zdi poseben kraj, s 
katerega nas Mati Marija nagovarja. 
Prav tam sem napisala precej pesmi z 
duhovno vsebino ter nekaj domoljub-
nih in ko se jih je nabralo več, sem, ob 
25. letnici Slovenije izdala pesniško 
zbirko Pri Tebi na Gori. Prepričana 
sem, da je Božja volja in Marijina za-
sluga, da imamo svojo državo Slo-
venijo. Večkrat bi se morali za ta dar 
zahvaliti in ne samo tarnati, kaj vse ni 
v redu. Vsak od nas lahko naredi kaj 
za skupnost, da bomo vsi živeli bolje, 
v slogi in prijateljstvu. Tudi reševanje 
problemov bi bilo tako enostavnejše. 

Katera izmed pesmic v zbirki ti je 
najljubša in zakaj?

Naslovna oz. prva pesem, ki odra-
ža veliko istega, kar sem želela s poe-
zijo sporočiti:
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Pri Tebi na Gori
… je vedno mir,

… je tišina,
… so sanje,

… je upanje,
… je vedno milost,

… nasmeh,
… sta toplina in mir.

Pri Tebi na Gori sem jaz spet jaz.

Vsak ima svoj kotiček, kjer se mu 
ni treba pretvarjati. Kjer je lahko to 

kar je, kjer ima čas zase in svoje mi-
sli, kjer se umiri in spočije. Zame je to 
Kurešček. Je še nekaj drugih krajev, 
a ta je poseben in edinstven. Zato 
grem zelo rada tja. Še posebej poleti, 
ko je sv. maša na prostem.

Alenka, želimo ti veliko dobre volje 
in globoke vere v zasebnem in po-
klicnem življenju. Hvala ti za vse, 
kar narediš za nas kot človek in po-
slanka.

mjg

ŽEGNANjE V MATENI
V nedeljo, 12. julija, smo se zbrali 

pri žegnanjski sv. maši, da počastimo 
naša zavetnika sv. Mohorja in Fortu-
nata v Mateni.

Sv. mašo je daroval g. župnik Ja-
nez Avsenik, ki je ob ostalih mislih 
in prošnjah v pridigi poudaril pomen 
mučenikov. Kako pogumna, hrabra in 
milostna sta bila naša svetnika, ki sta 
dala življenje za Kristusa. Bila sta za-
vetnika oglejskega patriarhata, ki je 
bilo žarišče misijonskega delovanja 
med Slovenci južno od reke Drave. 
Prvih 500 let sta bila prva zavetnika 
ljubljanske škofije.

Na koncu sv. maše se je gospod 
župnik zahvalil vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli, da je praznovanje pote-
kalo v lepem duhu.

Slovesnost so s pomočjo zbranih 
vernikov polepšali cerkveni pevci 
pevskega zbora z Iga.

Po končanem obredu smo se pod 
vaško košato lipo posladkali z dobro-
tami in kavo, saj gospodinje vedno 
poskrbijo zanje. Ohladili pa smo se s 
pijačo.

Žegnanje je minilo v korona času, 
vendar je bilo prijetno. Bogate oltarje 
smo okrasili s skromnimi šopki, ki so 
simbolizirali rek: »Manj je več.«

Alojzija Petek
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Hiša brez strehe
Neki škotski fant je prišel za hlapca k bogatemu kmetu. Zdelo se 
mu je, da je dobil dobrega gospodarja, a čez dva tedna je sklenil, da 
kmeta zapusti.
Vprašali so ga: »Ali je bilo delo pretežko?«
»Sploh ne,« je odgovoril fant.
»Odhajaš zaradi premajhne plače?«
»Ne, dobro so mi plačali.«
»Ali ti ni všeč hrana?«
»Hrana je bila zelo dobra.«
»Zakaj pa potem odhajaš?«
»Povedal ti bom,« je odvrnil mladenič. »Hiša ni imela strehe.«
Za verne Škote to pomeni, da je to hiša, kjer ni družinske molitve.

Božo Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino, Ognjišče 2015, 22.

ŽEGNANjE IN bLAGOSLOV NA GOLEM
V nedeljo 26.7.2020 je bilo ob praznovanju zavetnice sv. Marjete na Golem 

žegnanje in blagoslov novih klopi in ker je bila tudi Krištofova nedelja, na kon-
cu tudi prevoznih sredstev.

Sveto mašo je ob somaševa-
nju župnika Janeza Avsenika vo-
dil arhidiakon msgr. mag. Franci 
Petrič, ki je na začetku nagovoril 
zbrano občestvo in prenesel če-
stitke nadškofa vsem zbranim. V 
pridigi smo slišali, da smo lahko 
zelo ponosni, da imamo tako lepo 
cerkev in živimo v krajih, na kate-
re z nižine radi pogledujejo. Pou-
daril je, da je to naš skupen dom, 
kjer smo priča krstom, zakramentom in poslovitvam. Da bo tako tudi naprej, 
je pomembno da polno živimo po Božji besedi. Sledil je blagoslov novih klopi 
v cerkvi, ki so jih naredili v Mizarstvu Kavčič. Sveto mašo je obogatila glasbena 
zasedba Čudapoln z instrumentalisti. Na naš praznik smo bili deležni duhovno 
bogatega bogoslužja in veselega praznovanja, ki smo ga ponesli na domove.

J.Š.
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ŽEGNANjE NA VISOKEM
V nedeljo 23.8.2020 smo se zbrali 

pri žegnanjski sveti maši v cerkvi sv. 
Nikolaja na Visokem. Gospoda ka-
plana Tadeja Ložarja je navdušila sre-
dnjeveška cerkev z dragocenimi po-
slikavami Janeza Ljubljanskega, kar jo 
uvršča med spomenike kulturne de-
diščine. Gospod kaplan jo je namreč 
obiskal prvič. V pridigi se je naslonil 
na evangeljski odlomek, kjer je Jezus 
vprašal svoje učence: »Kaj pravijo lju-
dje, kdo je Sin človekov?« Odgovorijo 
mu: »Nekateri pravijo, da je Janez Kr-
stnik, drugi, da je Elija, spet drugi pa, 
da je Jeremija ali eden od prerokov.«  
Da bi Jezus ugotovil, kako razmišljajo 

učenci, jih vpraša: »In kaj pravite vi, 
kdo sem jaz?« Peter hitro odgovori: 
»Ti si Kristus, Sin živega Boga.« 

Tudi mi se sprašujemo, kdo je Je-
zus. Ne glede na mnenje drugih, je 
pomembno, kaj nam osebno pomeni 
Jezus Kristus. Je vodilo in smisel na-
šega življenja?

Verjetno je kislo vreme vplivalo na 
udeležence maše, ki jih je bilo manj 
kot navadno, so pa zavzeto sodelo-
vali pri ljudskem petju. Pri »ofru« na 
koncu maše pa smo dobili podobi-
ce sv. Roka, ki je letos zaradi korone 
med najbolj prepoznavnimi svetniki.

Tončka Jeraj

Iz poročil o prvi evangelizaciji krščanskih družin je razvidno, da so bile tesno 
povezane z bogoslužnim in molitvenim življenjem Cerkve.

Leta 304 so v severnoafriškem mestu Abitinija rimske oblasti zaradi krščan-
ske vere zaprle cele družne. Ko so jih privedli pred sodnika, jim je ta ponudil 
lahek izhod. »Ničesar drugega vam ni treba storiti kot to, da ob nedeljah ne 
hodite več k maši.«

Ni zahteval, naj se javno odrečejo Kristusu ali prenehajo ljubiti svoje zakon-
ce in druge, samo k maši naj več ne hodijo. A tega niso bili pripravljeni storiti.

»Brez maše ne moremo živeti,« so odgovorili sodniku. In jim tudi ni bilo 
treba, ker jih je sodnik takoj poslal v smrt.

Družinam v današnjem svetu je glede tega veliko lažje. Da bi hodili k maši, 
nam ni treba izbirati med življenjem in smrtjo. Pač pa se moramo včasih od-
ločati med mašo ali nogometno tekmo svojih nadobudnežev. Tudi mi imamo 
skušnjave, ki jih moramo premagati, da bi hodili k maši vsaj ob nedeljah, če že 
ne tudi med tednom.

Mašo namreč potrebujemo, da bi lahko živeli po Božji volji in ljubili – ne le 
prijateljev, ampak tudi sovražnike. Moč za to pa nam daje vstali Kristus, ki je 
premagal smrt in je navzoč v evharistiji. Vse drugo izhaja iz tega.

Iz knjige: Scott Hahn, Živi in pričuj ali Kako evangelizirati katoličane, Družina 2019, str. 83.
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KOMu ZVONI?
Na Golem smo v tem poletju uredili 

novo krmiljenje za zvonjenje. Tega je iz-
delalo podjetje KRN iz Moravč s svojimi 
podizvajalci. Prepričan sem, da bo se-
daj na Golem večkrat slišati zvonjenje. 
Zato je prav, da ponovno osvežimo, 
kdaj vse slišimo cerkveno zvonjenje.

Najprej vemo, da ura bije vsakih 15 
minut. Ob polni uri bije 4krat in potem 
še tolikokrat, koliko je ura. To je bitje, 
ko kladivo uradi v zvon in ne zvonjenje.

Zvonjenje pa je, ko zvonovi zanihajo 
in ob tem ob nihajoči zvon udarja kem-
belj (žvenkelj).

Osnovno zvonjenje je Ave Mari-
ja: zjutraj ob 7h, opoldne in zvečer ob 
sončnem zahodu. Večerno zvonjenje se 
prilagaja dolžini dneva in je zato poleti 
tudi po 21 ti uri, pozimi pa že pred 17to.

Zvoni ob uri Jezusove smrti, to je v 
petek ob 15h. Delopust zvoni v soboto, 
poleti ob 16h, pozimi pa ob 15h. Gre za 

to, da v soboto popoldne počasi zaklju-
čujemo svoje delo in se pripravljamo na 
nedeljsko praznovanje. Včasih temu re-
čemo, da je teden umrl.

Ob nedeljah zvoni eno uro pred 
mašo z enim zvonom, 15 minut pred 
mašo z vsemi zvonovi. Na Golem pa še 
5 minut pred mašo kratko, da spodbu-
di vse ljudi, ki so na pokopališču zraven 
cerkve, da vstopijo v cerkev.

Pred pogrebom vključimo tudi po-
grebno zvonjenje. To zvoni na predve-
čer pogreba, ter na dan pogreba zjutraj, 
opoldne in ob samem pogrebu. Tudi na 
Golem smo dali izdelati daljinec, tako 
bo lahko zvonilo tudi med sprevodom 
od mrliške vežice v cerkev.

Daljinec tudi omogoča, da vklopimo 
pritrkavanje med procesijo, ki se odvija 
zunaj cerkve.

Zvonjenje je povabilo k molitvi. Naj-
večja molitev je daritev svete maše. 
Molitev pa je tudi Angelovo češčenje 
trikrat na dan. Naj zvonovi kličejo k 
molitvi in po naši molitvi razlivajo bla-
goslov na vse naše domove.

žpk.
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ŽuPNIjA V ZAdNjIH dVEH MESEcIH
Poslovili smo se od Veronike Hiti, 

ki je bila rojena na Igu, 6.11.1936, žive-
la pa v Ljubljani na Glinškovi ploščadi. 
Pokopana je bila na Igu in ob njenem 
pogrebu so namesto cvetja darovali 
za cerkev, v dober namen in za svete 
maše: brat Marjan, nečak Marjan z 
družino, Bošnjakovi (sosedi), Hedvika 
Župec z družino, sosede Vida, Anka in 
Helena z družinami in Hitijevi s Škrilja.

Na Golem smo se poslovili od Ju-
stina Miheliča, rojenega 6.10.1929, bi-
vajočega na Selniku 9. Prav tako smo 
se na Golem poslovili tudi od Ludvika 
Kunilo, rojenega 28.9.1934, ki se je ro-
dil in bival na Škrilje 51.

Nepričakovano smo se na Igu po-
slovili od Darje Uršič, rojene 9.7.1975, 
ki je stanovala na Igu, Banija 52. Ob 
pogrebu so v dober namen, za cerkev 
in za svete maše darovali: svojci dru-
žina Uršič, Teta Toni iz Ivančne Gorice, 
sosedje Uršičevi in Božičevi, Robi in 
Bernarda Selan, Janez Smole mlajši z 
družino, Ciril Podržaj z družino, druži-
na Cotman, Ljubljanska cesta 66, Ig, 
družina Barkovič iz Kostanjevice, Ja-
nez in Marinka Smole, družina Jeršin 
iz Črne vasi, Frančiška Selan iz Črne 
vasi, sosedje Smoletovi, družina Ko-
vačič iz Staj, družina Jere, družina Gr-
mek, teta Marjanca z možem, sestrič-
na Maja z družino, bratranec Dejan z 
ženo, družina Babnik, sestrična Mojca 
z družino in Mira Gantar.

Vse pokojne priporočamo v moli-
tev.

Hvala vsem, ki ste namesto cvetja 
darovali v različne namene. Vemo, da 
cvetje v poletni vročini nima dolgega 
trajanja. Rezano cvetje na vročem 
soncu pri 30 stopinjah ne obstane 
niti eno uro. Zato pa darovi za cerkev 
in v dober namen in za svete maše 
ustvarjajo dobro delo, ki ima ob po-
kojnih tudi dimenzijo večnosti.

S svetim krstom 
smo v občestvo Cerkve 
sprejeli naslednje Bož-
je otroke – to so: Filip 
Smole, ki s starši 
Jernejem Smo-
letom in Andre-
jo Zgonc živi na 
Kremenici1B, Anej 
Petrič, ki s staršema Alenom in Ano 
rojeno Bolha živi na Kočevski cesti 
134 na Pijavi Gorici, Lara Petrovčič, 
ki s staršema Markom Petrovčičem 
in Barbaro Bolha živi v Iški vasi 56A, 
Iva Župec, ki s staršema Nejcem in 
Majo rojeno Ilc živi v Iški Loki 65a, 
Lan Hrženjak, ki s staršema Damja-
nom Hrženjakom in Nevenko Čo-
kelc živi na Ponirkovi ulici 5 na Igu. 
Veselje je, ko se človek rodi na svet. 
S starši pa se veseli vsa župnija, saj 
po krstu sprejemamo medse nove 
župljane.
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Svojo zvezo sta z zakramentom 
svetega zakona posvetila naslednja 
para:

- Darko Kolman in Eva Mavec, ki 
živita na Golem 21A.

- Klemen Škulj in Špela Žagar, ki 
živita v Iški vasi 28.

Novi družini priporočamo v mo-
litev. Naj bodo zgled lepega družin-
skega življenja tudi vsem, ki še zbira-
jo pogum za ureditev svoje zveze.

NaMENITEV DELA DOHODNINE - 0,5 % ZA POMOČ LjudEM V 
STISKI V NAŠI ŽuPNIjSKI KARITAS

Vsi, ki želite pomagati, lahko namenite del dohodnine – 0,5 % za pomoč 
ljudem v stiski v naši Župnijski karitas. Obrazec, ki ga izpolnite, je na voljo v 
cerkvi ali župnišču. Za vse dodatne informacije se lahko oglasite v prostorih 
župnišča Ig vsak drugi petek v mesecu od 17. do 18. ure. Vsem, ki se boste 
odločili nameniti del dohodnine za lajšanje stisk ljudem v naši ŽK, iskrena 
hvala.

 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

ZAHVALA dObROTNIKOM
Ob pogrebu pokojne Tilke Šteblaj iz Ljubljane, 

je svoj dar namenila za potrebe Župnijske karitas 
Ig Marija Hartman iz Staj. Iskrena hvala in Bog pla-
čaj.

Iskrena hvala  tudi vsem dobrotnikom, ki pod-
pirate naše delo in s svojimi darovi pomagate laj-
šati stiske ljudem.
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Katehetska nedelja bo 13. septem-
bra. Pri maši ob 10h na Igu in ob 9.30 
na Golem bo blagoslov šolskih torb.

PRISPEVEK ZA VEROuK jE 30€ 
NA dRuŽINO.

Namenjen je za ogrevanje, elek-
triko in honorar katehistinjam.

Liturgični zvezek je za osnovno-
šolske otroke obvezen. Veroučenci 
8. in 9. razreda imajo učbenik že od 
lanskega leta. Zato pa bodo v pripra-
vi na birmo v tem letu nabavili Sveto 
pismo, ki ga bodo vse lepo uporablja-
li pri verouku. Cena svetega pisma z 
največjim popustom znaša 16€.

Vrednost knjig in zvezkov:
razred knjiga zvezek liturgični

1., 2., 3. / 10,00€ 3,00€
4., 5., 6.,7. 8,50€ 5,50€ 3,00€

8., 9. Sveto 
pismo 16€ 3,00€

Veroučence vabimo, da naroči-
jo revijo Mavrica. Ta prinaša čtivo za 

utrjevanje bralnih navad: slikopise, 
stripe, uganke, pesmi, zgodbe... Za 
celoletno naročnino 39,90€ dobite 10 
številk in mavrični poletni zabavnik. 

Najstnikom pa priporočamo revijo 
Najst. To je revija za mlade 12+. Na-
ročnina za 6 številk letno je 27€. Novi 
naročniki pa prejmejo še knjigo Iskri-
ce Svetega Duha in voščilnico.

Informacije in naročila tudi na števil-
ki 01/360-28-28 in narocila@druzina.si.

uRNIK VEROuKA V ŽuPNIjI IG ZA LETO 2020/21
Ponedeljek Torek Četrtek Petek

14.30 9.r fa Pijava Gorica Golo Pijava Gorica Golo Golo
15h 5.r de 5.r fa 9.r de 4.r in 5. r 7. r 3.r fa 9.r 2. in 3. r 6. in 7. r
16h 1.r A-L 2.r A-L 8.r fa 3. r 4. r 3.r de 8.r 5.r 8. in 9. r
17h 1.r M-Ž 2.r M-Ž 8.r de 6.r in 7. r 6.r de 6.r fa 4. r 1.r in 2. r
18h 1. r

A-L – razdelitev po priimkih od črke A do črke L
M-Ž – razdelitev po priimkih od črke M do črke Ž
fa – fantje

de – dekleta
r – razred 
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KOLEdAR dRuŠTVA 
VINcENcIjEVE ZVEZE dObROTE

V Društvu prostovoljcev Vincen-
cijeve zveze so tudi letos pripravili 
Vincencijev koledar, ki nosi naslov 
Sadovi narave. Krasijo ga fotografi-
je različnih sadežev, semen in drugih 
darov, ki želijo prebujati hvaležnost 
nad božjimi darovi, gesla posame-
znih mesecev pa želijo nagovarjati 
notranji svet slehernega človeka. 

Z letošnjo akcijo prostovoljci zbi-
rajo sredstva za dokončanje hiše in 
delo z mladimi. 

Zaradi ukrepov ob korona virusu 
prostovoljci ne bodo prišli do nas. 
Nov Vincencijev koledar vas bo sep-
tembra čakal v naši cerkvi s priloženi-
mi položnicami. Lahko ga boste vzeli 
in svoj dar zanj nakazali sami. Ali pa 

koledar naročite tudi po elektronski 
pošti (info@drustvo-vzd.si) ali po 
telefonu 041 286 454. Priporočen pri-
spevek za koledar znaša 10 evrov. 

Več o koledarju in namenu na 
spletni strani www.drustvo-vzd.si 
in na zadnji strani koledarja. Iskrena 
hvala za vsak vaš dar.

ZAHVALA
Hvala vsem, 

ki se trudite in 
delate za zdra-
vo domačo 
hrano. Imamo 
debel krompir in ta kaže, da smo za-
res blagoslovljeni. Deležni smo zelo 
dobre letine. Ob tej odličnosti pa hvala 
vsem, ki svoje pridelke delite z vašima 
duhovnikoma. Bog vam povrni za vse!

žpk

Zgodnji cerkveni očetje poročajo o krščanskih zakonskih parih, ki so resno 
vzeli Pavlove besede: »Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte« (Kol 
4,2). Tertulijan piše, da je veliko zakoncev redno molilo in se postilo ob sredah in 
petkih, nekateri pa so celo vstajali ob treh zjutraj k skupni molitvi.

Čeprav si ne predstavljam, da bi tudi pri nas doma molili sredi noči, to še 
ne pomeni, da ne moremo posnemati svojih predhodnikov v veri in kot druži-
na »vztrajati v molitvi« (Rim 12,12). Doma lahko, na primer, po večerji skupaj 
zmoimo rožni venec in pokrižamo otroke, preden jih damo spat, zjutraj pa pred 
odhodom v šolo in službo svoj dan z molitvijo izročimo Bogu. Lahko se udeležu-
jemo pobožnosti, kot je češčenje Najsvetejšega, na domačem dvorišču posta-
vimo lurško votlinico ali »bogkov kot« v dnevni sobi. Svoje in godove najljubših 
svetnikov lahko proslavimo z izborno večerjo, se vzdržimo mesa ob petkih in se 
pokrižamo, kadar gremo mimo cerkve. Te dejavnosti, ki nam ne vzamejo velio 
časa, nam pomagajo, da svoje srce in misli osredotočimo na Boga in otrokom 
pokažemo, da je z njimi vsak trenutek. 

Iz knjige: Scott Hahn, Živi in pričuj ali Kako evangelizirati katoličane, Družina 2019. str. 82.
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Za vas smo v župnijski pisarni na Igu v času uradnih ur: ponedeljek od 8h  
do 9h, sreda od 17h do 18h, četrtek od 8h do 9h, petek od 16h do 17h.

• 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

dOGOdKI PREd NAMI
4. september: Prvi petek. Dopoldne 

obiščemo bolnike in starejše na 
domu. Zvečer od 18.30 na Igu mo-
limo pred Najsvetejšim in obnovi-
mo posvetitev Jezusovemu srcu.

5. september: Sv. Mati Terezija, Prva 
sobota. Zjutraj od 7.30 molimo pred 
Najsvetejšim premišljevalni rožni 
venec in obnovimo posvetitev Mari-
jinemu Brezmadežnemu srcu.

6. september: 23. nedelja med letom 
– angelska nedelja. Ob 11h v iški 
žegnanjska maša.

8. september: Marijino rojstvo – mali 
šmaren

12. september: Marijino ime
13. september: 24. nedelja med le-

tom. To bo katehetska nedelja. Pri 
mašah ob 9.30 na Golem in ob 10h 
na Igu bo tudi blagoslov šolskih 
torb. Začeli bomo novo katehet-
sko leto. Z veroukom bomo začeli 
v tednu po tej nedelji.

14. september: Povišanje Svetega Križa
15. september: Žalostna Mati Božja, 

Dan vrnitve Primorske k matični 
domovini – d. p. 

20. september: 25. nedelja med le-
tom, nedelja svetniških kandida-
tov. Ob 11h žegnanje na Sarskem.

21. september: sv. Matej, apostol in 
evangelist. Zvečer ob 19h na Igu 
zaobljubljena sveta maša za Staje.

23. september: Sv. Pij iz Pietrelcine, 
redovnik, spovednik

24. september: Bl. Anton Martin 
Slomšek in sveti Rupert, škof. Za-
radi svetega Ruperta, ki je zave-
tnik cerkve na Sarskem, bo tam 
sveta maša ob 18h.

26. september: Sv. Kozma in Dami-
jan. Zaradi zavetnikov, ki sta na 
stranskem oltarju na Dobravici, bo 
tam sveta maša ob 18h.

27. september: 26. nedelja med 
letom, Slomškova nedelja, eku-
menski dan, sv. Vincencij Pavelski. 
Zadnjo nedeljo v septembru je že-
gnanje v Iški vasi pri svetem Miha-
elu s sveto mašo ob 11h.

29. september: Sveti nadangeli: Mi-
hael, Gabrijel, Rafael. God zave-
tnika cerkve sv. Mihaela. Zato bo 
tam sveta maša ob 18h.


