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SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!
Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Kot bere-

mo v maju Šmarnice, bomo za premišljevanje po evan-
geliju v juniju prebirali Vrtnice. Letošnje je o različnih 
pričevalcih za vero na Slovenskem zapisal nekdanji 
župnik v Stari Loki gospod Lojze Snoj. Kaj je torej 
s tem Jezusovim srcem?

Najprej srce: srce je središče človekovega te-
lesa in poganja vse telo. Tako želimo tudi s če-
ščenjem Jezusovega srca priti v središče Jezusa. 
V evangeliju beremo, da je vojak Jezusu na križu 
prebodel stran in pritekla sta kri in voda. Zato teo-
logi razlagajo, da iz Jezusovega srca prihajajo mi-
lostni darovi, posebej zakramenti.

Redovnica Marjeta Marija Alakok je imela v 
samostanu vizitatink v Paray-le-Monialu videnje 
27. decembra 1673, v katerem ji je Jezus dovolil 
nasloniti glavo na njegovo srce, tako kot svojemu 
učencu Janezu (Jn 13,21-25), ki ima ta dan god, da 
se spočije na njegovih prsih (Jn 21, 20-24). Ob tem 
ji je razodel čudež njegove neizmerne ljubezni, ki ji pove, da želi, da bi bila 
ta ljubezen znana vsemu človeštvu. Kasneje pa je Marjeta tudi oblikovala in 
zapisala Jezusove obljube vsem, ki častijo ter se priporočajo in izročajo Jezu-
sovemu srcu.

Tej pobožnosti do Božjega srca se pridružujemo tudi mi s pobožnostjo pr-
vega petka in prve sobote. Poleg tega je Marija na Kureščku izrazila željo, da 
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bi se vse župnije pod tem milostnim krajem posvetile Božjemu srcu. S tem na-
menom so že pred več kot letom dni prihajali k nam posebni gostje in govorili 
o tej pobožnosti. V letošnjem letu pa objavljamo nagovore tudi preko ZOOM 
povezave na internetu.

Hvala vsem, ki ste se odzvali temu nagovoru in povabilu.
žpk

PISMO SODOBNEMU ČLOVEKU- 3. DEL
Sedaj ti pišem zadnje 

vrstice, za katere upam 
da bodo zaokrožile moje 
razmišljanje in ti podale 
močne spodbude tvoje-
mu osebnemu razmisle-
ku. V prvem delu sem raz-
mišljal o vseh tvojih ugo-
vorih na moč in sporočilo 
božje besede zapisane v 
Svetem pismu. V drugem 
delu sem sem ustavil ob 
zapletenosti časa in pro-
stora, v katerem živiva 
jaz in ti. V tem delu pa bi 
rad odprl še eno vprašanje povezano 
z najbolj intimnim v tvoji notranjosti, 
to je vprašanje vesti. Ne bom na dolgo 
in široko pisal o vesti na podlagi aka-
demskih spoznanj, ampak bom skušal 
čim bolj osebno nagovoriti tvoje srce.

Vest običajno razumemo kot sredi-
šče človekove osebnosti. V Svetem pi-
smu je pogosto uporabljen izraz srce. 
Vest imenujemo tudi božji glas. Tam v 
vesti se dogajajo odločitve, presoje in 
tehtanja med tem, kar je dobro in prav 
in kaj ni. A vest ni »statična«, ni že od 

samega začetka enaka, 
ampak se razvija in raste, 
žal pa včasih tudi nazadu-
je. Naša naloga je, da jo 
oblikujemo in negujemo, 
da bo njeno spoznanje 
čim bolj jasno in gotovo. 
A čas, v katerem živimo 
je vse kaj drugo kot jasen 
in gotov. Bolj kot materi-
alna negotovost naš čas 
zaznamuje ujetost v sa-
moto in osamljenost. Vse 
je prepuščeno posame-
zniku, ki naj bi vse naredil 

sam, brez smisla za skupnost in smisla 
za druge. Kako naj takšen osamljeni 
osebek razvija svojo moralno preso-
jo? Kako naj takšen človek išče do-
bro, pravo in lepo? Odgovor že zaradi 
same kompleksnosti ni enostaven.

Je pa kljub vsej »fluidnosti« mo-
goče najti trdnost in gotovost. Kot 
najboljši odgovor ti dajem Kristusa. 
Njega pa ne moreš častiti in mu sle-
diti sam, temveč v skupnosti, torej v 
občestvu. Tukaj pa pridemo do nasle-
dnjega problema in to je zavračanje 
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občestva. Današnji človek ima z ob-
čestvi, ki so temeljno povezana tudi 
z institucionalnostjo, kar nekaj težav. 
Težko sprejema avtoritete institucij in 
ji odreka možnost, da sooblikuje naše 
življenje in našo vest. Včasih so rekli 
»Bog DA, Cerkev NE« in se tako rogali 
njeni avtoriteti, češ da ohranjajo svojo 
svobodo. A so se zmotili, saj je njihova 
svoboda postala suženj potrošništva. 
Vse je naprodaj, celo odrešenje. Tako 
se je stavek začel obračati v »Cerkev 
DA, Bog NE«. To ne pomeni, da so kar 
naenkrat začeli ljudje kaj več moliti in 
se udeleževali obhajanj praznikov in 
zakramentov, ampak razumejo Cer-
kev kot servis za izpolnjevanje svojih 
želja, utemeljenih na votli tradiciji in 
kulturnem krščanstvu. Vere pa ni ni-
kjer. Še več. O veri se ne sme govo-
riti, saj bi morali potem pri sebi kaj 

spremeniti. Morda spremeniti svoje 
mišljenje, govorjenje, ravnanje. Vera, 
predvsem pristna in resnična, za ta-
kšne ljudi predstavlja »nebodigatre-
ba«. Zato je v dneh pred obhajanjem 
svete birme potreben premislek o 
svoji veri, o svojem verskem čutu. O 
tem, ali sem samo »zakramentalizi-
ran« ali pa sem tudi »evangeliziran«. 
Vprašati se je treba ali sem pripravljen 
poslušati Cerkev, ki je »steber in opora 
resnice«(1 Tim 3,15) kot pravi apostol 
Pavel? Ali sem toliko ponižen in odprt 
za božje navdihe? ,Ali sploh še hrepe-
nim po smislu in resnici? Ali sem pri-
pravljen biti »sodelavec za resnico« (3 
Jn 1,8)? Na ta vprašanja ne morem od-
govoriti sam, zato poglej v svoje srce, 
v svojo notranjost in si sam odgovori 
na ta vprašanja. Vedi pa, da te Kristus 
vedno znova vabi da hodiš za Njim.

Tvoj iskrivi sogovornik: Tadej Ložar, kaplan

OSEBA TA MESEC MIRA GANTAR- 80 LET
KDO NE POZNA GOSPE MIRE GANTAR DOLGOLETNE ORGANISTKE 
IN VODITELJICE MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ŽUPNIJE IG?

Rodila se je v Ljubljani in tam tudi 
preživela šolska in študentovska leta. 
Bila je zelo pridna učenka in študent-
ka. Tako že pri dvaindvajsetih letih 
diplomirala iz Nemščine in Francošči-
ne. Še isto leto se je poročila in dobi-
la službo v Kočevju. To je bilo takrat 
zelo oddaljeno, saj je za vožnjo z vla-
kom do tja potrebovala več kot dve 
uri. Prvo leto sta se z možem videvala 

le ob koncu tedna, saj je zaradi služ-
be in šolanja ob delu ostal v Ljubljani. 
Svoje delo poučevanja je opravljala s 
takim veseljem in navdušenjem, da 
se je več dijakov odločilo za študij je-
zikov.

V naslednjih letih so se jima rodi-
li trije otroci, dva sinova in hčerka. 
Medtem so zgradili hišo in se priselili 
na Ig. Sledila je menjava službe. Po-
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učevala je na intenzivnih tečajih tu-
jih jezikov in na Gimnaziji Bežigrad. 
Otroci so odraščali, se pridno šolali in 
si ustvarili svoje družine. Gospa Mira 
je upravičeno ponosna na svojih se-
dem vnukov, letos pa se je razvese-
lila rojstva prve pravnukinje. Vendar 
vse le ni šlo tako gladko. Vmes je re-
sno zbolela, zato so jo upokojili. Pa 
svojega poklica ni povsem zapusti-
la, saj je honorarno poučevala še na 
Gimnaziji Želimlje in z inštrukcijami 
pomagala mnogim, ki so potrebova-
li znanje Nemščine pri delu ali v šoli. 
Tudi prevajanje ji ni tuje. Za osebni 
uspeh šteje prevod knjige Ana iz ze-
lene domačije, ki jo je izdala Mohor-
jeva družba. Prevedla jo je po obisku 
pri sinu v Kanadi.

Gospa Mira se je v življenje ižan-
ske župnije vključila že zelo zgodaj, 
saj je že v študentskih letih nadome-

ščala organista, ki je bil na služenju 
vojaškega roka. 

To pa ni bila samo ena sv. maša. 
Igrala je pri prvi sv. maši ob šestih 
zjutraj, pri drugi ob desetih, pa še ob 
popoldanski pobožnosti ob dveh, ki 
smo jo imenovali »nauk«. K sreči se je 
lahko v vmesnem času zatekla k teti, 
ki je živela na Igu. Kmalu po priseli-
tvi na Ig je postala stalna organistka 
in na tem mestu ostala do prevzema 
dirigentske palice gospoda Igorja Ko-
vačiča. Pa ne mislite, da se je povsem 
»upokojila«. Še vedno je pripravljena 
nadomeščati organista, kar pride po-
sebno prav ob praznikih, ki so med 
tednom za zaposlene delavni dnevi.

Gospo Miro sem spoznala, ko sem 
se pridružila Cerkvenemu pevske-
mu zboru daljnega leta 1987. Zbor je 
vodila že dolgo pred tem. Bilo me je 
strah, kako bom sprejeta. Strah je bil 
povsem odveč, saj je vedno prijazno 
sodelovala z vsemi člani zbora. Vaje 
smo imeli enkrat na teden, zato smo 
morali delati resno in vestno. Doda-
tne vaje smo imeli le pred kakšnimi 
nastopi, ki pa pri gospe Miri  niso 
bili najpomembnejši. Njej je bilo po-
membno ubrano petje pri sv. mašah. 
Pravi, da je za cerkvene pevce vsaka 
sveta maša nastop. 

Krasi jo globoka vera in posluh za 
starejše in osamljene. Večkrat jih obi-
šče, deležni pa so tudi kakega pribolj-
ška.



5

Njeno delovanje ni ostalo neopa-
ženo, saj je leta 2004 postala častna 
občanka Občine Ig. Prejela pa je tudi 
nadškofijsko priznanje.

Ob njenem jubileju ji želimo 
zdravja, božjega blagoslova in Mariji-
nega varstva. Draga Mira, Bog te živi!

Tončka Jeraj

BOGOSLUŽJE SE JE VRNILO V PODRUŽNICE
Podobno kot pred letom dni smo 

se lahko župljani 9. maja po daljšem 
času zopet udeležili svete maše v cer-
kvi sv. Marjete na Golem. Tako se je 
tudi na podružnicah bogoslužje vrni-
lo nazaj in ste lepo povabljeni v še ve-
čjem številu. Veselimo se tudi dogod-

kov pred nami; prvo sveto obhajilo so 
prvoobhajanci že prejeli, praznovanje 
svete birme pa bo sedaj omogočeno 
na rezervni termin, tj. 12. junija 2021. 
Še vedno pa je v cerkvi potrebno upo-
števati vsa zaščitna ravnanja zaradi 
epidemije. V primeru večjega obiska 
sv. maše so zunaj pred cerkvijo na vo-
ljo tudi klopi in ozvočenje.

(J.Š.)

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Na Golem smo se poslovili od Ivane Virant, rojene Šikovec, rojene 

19.11.1935, ki je bivala v Kladi 3. Ob pogrebu so namesto cvetja darovali za 
svete maše: hčerka Jana z družino, hčerka Dragica, vnuk Rok, Srečo z družino 
in družina Golob (Želimlje).

Poslovili smo se od Borisa Žagarja, rojenega 25.9.1954, ki je bival na Vi-
sokem 26B. Namesto cvetja na grob so darovali za svete maše in za cerkev: 
Milena Zavrl, družina Petrič in družina Atelšek.

Na Igu pa smo se poslovili tudi od Ferdinanda Ambroža, rojenega 
6.12.1948, ki je bival na Kalinovi ulici 18 na Igu.
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ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob pogrebu pokojnega Janeza Kastelica iz Staj je svoj dar namenila za po-

trebe Župnijske karitas Ig družina Križman iz Staj. Iskrena hvala in Bog plačaj.
Iskrena hvala  tudi vsem dobrotnikom, ki podpirate naše delo in s svojimi 

darovi pomagate lajšati stiske ljudem. 
Hvaležni smo tudi za vsa podarjena rabljena oblačila, predvsem pa za 

posteljnino, brisače in obutev, ki so jih zbrali učitelji in učenci iz OŠ Ig pod 
vodstvom Nataše Uršič. Iskrena hvala.  

Župnijska karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v 
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča. Tu pa obja-
vljamo tudi 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

BRANJE BERIL IN ČIŠČENJE CERKVE NA IGU
Epidemije korona virusa je posegla tudi v naše bogoslužje, ki se sedaj po-

časi vrača v normalno stanje. Zato objavljamo razpored za branje beril in či-
ščenje župnijske cerkve. Če je kdo naredil v času epidemije sklep, da se bo 
vključil na tem področju, ga z veseljem vključimo. Sedaj pa objavljamo razpo-
red za naslednje mesece.

Bralci na Igu ‐  ob 8,00:
Mateja Jere Grmek in Marjana Jamnik  6. 06.2021 18.07.2021 29.08.2021
Rok in Zinka Štefančič 13.06.2021 25.07.2021 5.09.2021
Franc Orhini in Veronika Čuden 20.06.2021 1.08.2021 12.09.2021
Helena Bevc in Blaž Jamnik 27.06.2021 8.08.2021 19.09.2021
Nataša in Boštjan Šteblaj 4.07.2021 15.08.2021 26.09.2021
Bernarda in Robi Selan 11.07.2021 22.08.2021 3.10.2021

Bralci na Igu ‐  ob 10,00:
Ana Černič in Jakob Merzel  6. 06.2021 8.08.2021
Marinka Završnik in Barbara Jamnik 13.06.2021 15.08.2021
Zala Merzel in Jernej Topolovec 20.06.2021 22.08.2021
Irena Uršič in Vlasta Merzel 27.06.2021 29.08.2021
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj 4.07.2021 5.09.2021
Sonja Dolinšek in Leon Brković 11.07.2021 12.09.2021
Marija Poljanec in Bojan Bučar 18.07.2021 19.09.2021
Andreja in Roman Zdravje 25.07.2021 26.09.2021
Maja Smole in Jerca Žučko 1.08.2021 3.10.2021

Bralci na Pijavi Gorici:

Veronika Globokar in Tomaž Šerjak  6. 06.2021 4.07.2021 1.08.2021 29.08.2021 26.09.2021
Anže Globokar in Olga Urbar 13.06.2021 11.07.2021 8.08.2021 5.09.2021 3.10.2021
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar  20.06.2021 18.07.2021 15.08.2021 12.09.2021 10.10.2021
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 27.06.2021 25.07.2021 22.08.2021 19.09.2021 17.10.2021

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU

4. SKUPINA  6. 06.2021 1.08.2021 19.09.2021
5. SKUPINA (Podržajevi) 20.06.2021 8.08.2021 26.09.2021
6. SKUPINA 27.06.2021 15.08.2021 3.10.2021
7. SKUPINA (Iška Loka) 4.07.2021 22.08.2021 10.10.2021
8. SKUPINA (Staje) 11.07.2021 29.08.2021 17.10.2021
1. SKUPINA (Matena) 18.07.2021 5.09.2021 24.10.2021
2. SKUPINA 25.07.2021 12.09.2021 31.10.2021
STARŠI BIRMANCEV 9.06.2021
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DOGODKI PRED NAMI
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Sonja Dolinšek in Leon Brković 11.07.2021 12.09.2021
Marija Poljanec in Bojan Bučar 18.07.2021 19.09.2021
Andreja in Roman Zdravje 25.07.2021 26.09.2021
Maja Smole in Jerca Žučko 1.08.2021 3.10.2021

Bralci na Pijavi Gorici:

Veronika Globokar in Tomaž Šerjak  6. 06.2021 4.07.2021 1.08.2021 29.08.2021 26.09.2021
Anže Globokar in Olga Urbar 13.06.2021 11.07.2021 8.08.2021 5.09.2021 3.10.2021
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar  20.06.2021 18.07.2021 15.08.2021 12.09.2021 10.10.2021
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 27.06.2021 25.07.2021 22.08.2021 19.09.2021 17.10.2021

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU

4. SKUPINA  6. 06.2021 1.08.2021 19.09.2021
5. SKUPINA (Podržajevi) 20.06.2021 8.08.2021 26.09.2021
6. SKUPINA 27.06.2021 15.08.2021 3.10.2021
7. SKUPINA (Iška Loka) 4.07.2021 22.08.2021 10.10.2021
8. SKUPINA (Staje) 11.07.2021 29.08.2021 17.10.2021
1. SKUPINA (Matena) 18.07.2021 5.09.2021 24.10.2021
2. SKUPINA 25.07.2021 12.09.2021 31.10.2021
STARŠI BIRMANCEV 9.06.2021

	z 2. junij: začetek birmanske devet-
dnevnice. V letošnjem letu zaradi 
ukrepov pred korona virusom bir-
manci niso mogli prihajati k svetim 
mašam. Odpadle so duhovne vaje in 
srečevanje v birmanskih skupinah. 
Edino, kar lahko zanje naredimo, je 
birmanska devetdnevnica. 
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ležbo pri birmanski devetdnevnici. Brez 
udeležbe pri tem bo potrebno birmo 
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	z 6. junij: 10. nedelja med letom. Po 
maši ob 9.30 na Golem bo tudi proce-
sija Rešnjega telesa.
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	z 8. junij: Dan Primoža Trubarja, drž. praznik.
	z 8. junij: Srečanje birmancev s ško-

fom birmovalcem Antonom Jamni-
kom. Ob 18h se z njim srečajo vsi 
birmanci. Pridružijo se tudi birmanci 
z Golega. Ob 19h pa bo skupna maša, 
med katero bo škof na razpolago za 
spoved staršev in botrov.

	z 9. junij: God svetega Primoža in Feli-
cijana in ob 17h sveta maša v Iški.

	z 10. junij: To je zadnji dan birmanske 
devetdnevnice. Vsem župljanom se 
birmanci z družinami in njihovi kate-
heti priporočamo v molitev.

	z 11. junij: Srce Jezusovo.
	z 12. junij: Marijino brezmadežno srce, 

Svetogorska Božja Mati
	z 12. junij: sveta birma ob 9h na Golem 

in ob 11h na Igu.
	z 13. junij: 11. nedelja med letom
	z 16. junij: začetek devetdnevnice za 

domovino pred praznikom 30 letnice 
samostojne Slovenije. DEVETDNEV-
NICA ZA DOMOVINO bo potekala od 
16. 6. do 24. 6. 2021.
V tem času vabimo k molitvi rožnega 
venca. V živo bo vsako jutro ob 5.00 na 
Radiu Ognjišče. Posebna molitev za 
domovino je na zadnji strani. Oble-
tnice se bomo spomnili tudi pri svetih 
mašah. Preko Youtube kanala bo od 
21.6. do 22.6.2021 ob 18.00 uri pote-
kala 24 urna neprekinjena molitev, 
pri kateri bodo sodelovale različne sku-
pine in Slovenci, ki živijo zunaj naše do-
movine. Vsak se lahko priključi in doda 
svoj kamenček v molitveni mozaik.

	z 19. junij: Romanje bolnikov, invalidov 
in starejših na Brezje. Zaradi korona 
virusa letos dogodek spremljajte pre-
ko radia Ognjišče in Televizije Slove-
nija. Sveto mašo bo ob 10h daroval 
novomeški škof Andrej Glavan.

	z 19. junij: letos praznujemo 30 letnico 
naše najstarejše zakonske skupine. 
Zakoncem čestitamo za njihovo med-
sebojno povezanost in pomoč.

	z 20. junij: 12. nedelja med letom
	z 24. junij: Rojstvo Janeza Krstnika
	z 25. junij: Dan državnosti, državni pra-

znik, izobesimo zastave. Letos obha-
jamo 30 let samostojne Slovenije.

	z 25. junij: Župnijsko kolesarjenje. Več 
preberite v zapisu na predzadnji strani.

	z 25. junij: romanje mladih na Brezje. Od-
hod ob 21h izpred Zavoda svetega Stani-
slava v Šentvidu nad Ljubljano. Romanje 
bomo zaključili s sveto mašo v zahvalo 
za preteklo študijsko in akademsko leto. 

	z 29. junij: Peter in Pavel, apostola. Ma-
šniško posvečenje letošnjih novoma-
šnikov bo v ljubljanski stolnici ob 9h.

	z 2. julij: prvi petek v mesecu juliju.
	z 3. julij: prva sobota. Maša na čast sve-

temu Urhu bo ob 17h na Kremenici.
	z 4. julij: sveti Urh. 
	z 8. julij: romanje s Sandijem Osolni-

kom v Italijo zaradi malega števila 
prijav odpade.

	z Oratorij na Golem bo od 16. do 20. 
avgusta.

	z Oratorij na Igu bo od 23. do 27. 
avgusta. Več na naslednjih stra-
neh, kjer je tudi prijavnica.
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ORATORIJ Ig 2021: Originalen.sem 

Letošnji oratorij je posvečen prav navadnemu 
najstniku iz Milana. CCaarrlloo  AAccuuttiiss se je rodil leta 1991, 
2006 pa je odšel v nebesa. Če si šel računat in si 
izračunal, da je umrl pri komaj 15 letih, ti povem, da se 
nisi zmotil! In zakaj se boš cel teden spoznaval s tem 
15-letnikom, če je bil pravzaprav navaden najstnik? Bil 
je navaden v večini pogledov; rad je ustvarjal kratke 
smešne filmčke o dogodivščinah svojih živali, ustvarjal 

je spletne strani in bil nasploh navdušen nad programiranjem, rad se je družil s 
sovrstniki, zelo rad pa je tudi preživljal čas z Jezusom in Marijo. Sam je pravil, 
da je evharistija njegova avtocesta v nebesa. K obhajilu je pristopil že pri 7-ih 
letih in nato vsak dan redno prejemal sveto hostijo do svoje smrti. Ustvaril je 
spletno stran, na kateri je popisal in dokumentiral evharistične čudeže po 
svetu, ki jih je tudi sam obiskal. Čeprav je zgodaj umrl, je še danes med nami; 
prikazal se je mami, prijateljem ter mnogim drugim, po njem pa se dogajajo 
tudi čudeži in ozdravitve. 10. oktobra 2020 je bil razglašen za blaženega. Vsem 
nam je pravi vzor oznanjevalca vere, prave drže kristjana v sodobnih časih, saj 
ne podleže vplivu prepričanj in mnenj ostalih vrstnikov, ampak vztraja v zgledu 
oznanjevanja in se tako dotakne ali celo spreobrne mnoge, katere je kdaj 
nagovoril. 

KKDDAAJJ?? Od 23. 8. – 27. 8. 2021. 
KKJJEE?? V župnišču na Igu. 
UURRNNIIKK::  
  8.00 – začetek oratorija 
  8.20 – dramska zgodba 
  8.40 – kateheze 
  9.45 – delavnice 
11.10 – malica 
11.40 – velika igra 
14.00 – zaključek oratorija 
 
ZZaa  vveečč  iinnffoorrmmaacciijj  ssee  llaahhkkoo  oobbrrnneettee  nnaa:: 
Manca Škarja: 051 808 242 ali manca.skarja@gmail.com 
Janez Avsenik [župnik]: 040 789 435 ali zupnija.ig@rkc.si 
  

Viri: oratorij.net 
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ZZAA  SSTTAARRŠŠEE::  
 Ker se še ne ve, kakšno bo stanje korona virusa v terminu oratorija, lahko 

pride do sprememb z ukrepi na oratoriju, sprememb v programu ali celo 
do odpovedi oratorija, če nam ga ukrepi ne bodo dovoljevali izvesti. 

 SSpprreemmlljjaajjttee  ee--ppooššttoo, saj bodo v tednu pred oratorijem sporočene 
natančnejše informacije glede ukrepov, izvedbe oratorija, dneva, ko bo 
izlet ter oratorijske svete maše. 

 Za prehrano na oratoriju NNEE bo poskrbljeno, vsak otrok pa mmoorraa  iimmeettii  ttuuddii  
ssvvoojjoo  ppllaasstteennkkoo za vodo. 

 Prav tako smo letos tudi omejili število udeležencev na prvih 5500 
prijavljenih otrok in dodali starostno omejitev, da morajo prijavljeni otroci 
imeti opravljen  11..  rraazzrreedd. Prijave se bodo zaprle vv  ppeetteekk,,  2255..  66..  22002211,,  oz. do 
zapolnitve mest, prijav na dan oratorija NE bo. 

 ČČee  iimmaa  vvaašš  oottrrookk  ssiimmppttoommee  ookkuužžbbee zz  vviirruussoomm  SSAARRSS--CCooVV--22,,  nnaajj  nnee  hhooddii  nnaa  
oorraattoorriijj  iinn  oossttaannee  ddoommaa..  VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  bboo  oottrrookk  kkaazzaall  ssiimmppttoommee  ookkuužžbbee  zz  
vviirruussoomm  SSAARRSS--CCooVV--22,,  bboo  mmoorraall  zzaappuussttiittii  oorraattoorriijj.. Prav tako tudi, če ne bo 
upošteval pravil, animatorjev in ukrepov ter s tem ogrožal svoje zdravje in 
zdravje drugih, saj se vsi skupaj trudimo, da bi bil oratorij uspešno izveden 
in brez okužb. 

 Prispevek s katerim bomo pokrili stroške oratorija za materiale, 
pripomočke, gradiva, oratorijske majice … znaša 1100€€, za vsakega 
naslednjega otroka iz iste družine pa po 5€. PPrriissppeevveekk  llaahhkkoo  ooddddaattee  sskkuuppaajj  
ss  pprriijjaavvnniiccoo  žžuuppnniikkuu//kkaappllaannuu//kkaatteehheettuu  ddoo  kkoonnccaa  ššoollsskkeeggaa  lleettaa..  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tukaj lahko odrežete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Prijavi se hitro, saj so prijave omejene in animatorji te že pričakujemo! Čaka te 
nepozaben teden dogodivščin in novih spoznanj!

IME IN PRIIMEK 1. OTROKA: 
____________________________ 
STAROST 1. OTROKA: 
____________________________ 
IME IN PRIIMEK 2. OTROKA: 
____________________________ 
STAROST 2. OTROKA: 
____________________________

IME IN PRIIMEK STARŠA: 
____________________________ 
TEL. ŠT. STARŠA: 
____________________________ 
E-POŠTNI NASLOV STARŠA: 
____________________________ 
KRAJ IN DATUM PODPISA: 
____________________________ 

PODPIS STARŠA: 

VELIKOST MAJICE za 1. otroka (obkrožite): 106-116cm; 118-128cm; 130-140cm; 142-152cm; XS; S 
VELIKOST MAJICE za 2. otroka (obkrožite): 106-116cm; 118-128cm; 130-140cm; 142-152cm; XS; S 
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VABILO NA 3. ŽUPNIJSKO KOLESARJENJE
Na praznik dneva državnosti, v petek, 

25.6.2021 ste župljani povabljeni na tre-
tje župnijsko kolesarjenje. Prvo kolesar-
jenje smo imeli po Dobrepoljski in Stru-
ški dolini, drugo po Bloški planoti (slika). 

Tokrat se bomo družili in morda tudi 
skupaj kolesarili z župnikom Sandijem 
Osojnikom iz Župnije Grahovo.  

Zbor udeležencev izleta bo ob 8:30 
v Grahovem (Grahovo 8). Začetek ko-
lesarjenja bo ob 09:00 izpred župnišča 
v Grahovem. Pot nas bo vodila po asfaltnih, makadamskih in travniških poteh, po 
obronkih Slivnice in okoli Cerkniškega jezera. Ob poti si bomo pogledali še kakšno 
naravno in kulturno znamenitost.

Dolžina krožne poti je približno 26 km. Okviren čas kolesarjenja je dobri 2 uri 
(skupaj s postanki do 3,5h). Pot je rahlo razgibana (na celotni poti je treba premagati 
280 višinskim metrov) in je primerna za vsakogar. Priporočljiva so gorska, treking ali 
gravel kolesa. 

PRIJAVE ZA KOLESARJENJE ZBIRAMO DO NEDELJE 20. JUNIJA 2021.
Dodatne informacije in prijava na tel. 

št. 068 159 679 (Janez Š.).
Če bi bil napovedani kolesarski izlet 

zaradi višje sile odpovedan oziroma bi 
bilo potrebno podati dodatne informa-
cije o izletu, bodo o tem obveščeni vsi 
prijavljeni. 

Na kolesarskem izletu spoštujemo ce-
stno prometne predpise in se izleta ude-
ležujemo na lastno odgovornost!

Glede COVID-19 upoštevamo vsa za-
ščitna ravnanja! J.Š.

Nadmorska višina

Potek poti



URADNE URE V ŽUPNIJI IG:
- ponedeljek od 8h do 9h
- sreda od 17h do 17.45
- četrtek od 8h do 9h
- petek od 16h do 17h

DUHOVNIKA DOBITE TUDI PO VSAKI SVETI MAŠI
 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

MOLITEV ZA DOMOVINO OB 30-LETNICI DRŽAVE SLOVENIJE
Gospod Bog,ob 30-letnici države Slovenije slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega,
kar ogroža naše telesno, duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim družinam,
da bodo odprte za življenje in šole ljubezni za nove rodove. Amen.

BOŽO RUSTJA, ZGODBE ZA POGUM
Hvaležnost za rešitev. Fantič je padel z visokega pomola 

v vodo globokega oceana. Izkušen mornar je, ne meneč se za 
nevarnost, skočil v divje valove. Dodobra se je namučil, da je 
dečka rešil. Čez dva dni je prišla na tisti pomol dečkova mati 
in povpraševala po mornarju, ki je rešil njenega sina. Ko ga je 
našla, ga je vprašala: »Ste vi skočili v vodo, da bi pomagali mo-
jemu sinu?« »Da, jaz,« je odvrnil mornar. In mati ga je vprašala: 
»Kje pa je njegova kapa?«

Najti nekoga v potrebi. Znani psihiater dr. Karl Menninger je nekoč pre-
daval o duševnem zdravju. Na koncu so mu iz dvorane zastavili vprašanje: 
»Kaj bi svetovali človeku, ki je na tem, da doživi živčni zlom?« Večina ljudi je 
pričakovala, da bo odgovoril: »Naj gre k psihiatru.« Na splošno začudenje pa je 
rekel: »Poglejte po hiši in okolici, pojdite po ulici in najdite nekoga, ki je v potrebi 
ali stiski ter storite nekaj, s čimer mu boste pomagali.«


