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»DELUJ LOKALNO, RAZMIŠLJAJ GLOBALNO«
Ko se proti koncu junija leta Gospodovega 2021 spominjamo 30-letnice 

naše samostojnosti, sem se spomnil na misel svojega profesorja in mentorja 
prof. dr. Ivana Janeza Štuheca, ki je na vprašanje, kako naj kristjani delujemo 
v svetu in tako delamo za Božje kraljestvo, odgovoril s stavkom »Deluj lokal-
no, razmišljaj globalno«. Tako bi lahko povzeli tudi zadnjo okrožnico papeža 
Frančiška Vsi bratje, kjer prav posebno pride do izraza ta stavek.

Stavek pomeni predvsem, da se moramo zavedati svojih danosti, celo na-
log in dolžnosti, obenem pa se moramo zavedati tudi svojih meja in omejitev. 
Tisto kar lahko naredimo za skupno dobro, mir, blaginjo, pravičnost, naj opra-
vimo dobro. Lokalno delovanje je pomemben začetek, je prostor iz katerega 
izhajam, v katerem koreninim in h kateremu se nenazadnje vedno znova vra-
čam. V lokalno okolje se lahko vključim in v njem sodelujem (participiram). 
To lokalno je lahko moja družina, moj domači kraj, kultura v kateri živim, 
lahko je moja država oziroma domovina. V lokalnem se lažje udejanjim, ker 
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je moje čutenje in bližina z drugimi 
močnejša. Zato se ne moremo in 
ne smemo sramovati svojih kore-
nin ter izvirov, iz katerih črpamo. 
Krščanstvo je vedno cenilo »lokal-
no«. Še več. Zgodovina pokristja-
njevanja je zgodovina zbliževanja 
sporočila odrešenja z lokalnim, z 
lokalnim jezikom, lokalno kulturo, 
torej z lokalnim prostorom. In ker je 
pred nami praznik slovanskih apo-
stolov Cirila in Metoda je omemba 
vstopanja krščanstva v »lokalno« še kako umestna. Lokalno delovanje je po-
membno, ker v njem tudi lažje uresničujemo zapoved ljubezni do bližnjega. 
A najprej moramo dovolj ljubiti samega sebe, da potem lažje ljubimo druge.

Ker pa neki narod, kultura ali država niso neki otočki sredi praznine, potem 
pride prav tisto drugo. Torej »globalno razmišljanje«. Vsi ljudje so ne glede 
na vse okoliščine ustvarjeni po Božji podobi. Obdarjeni so s svobodo, z ra-
zumom in z edinstvenostjo. Vse to moramo ceniti in spoštovati. Bog doka-
zuje, da ima »rad sorto«, zato je ustvaril ljudi različnih ras, jezikov in kultur. 
V pestrosti moramo videti izraze Božje volje. To pa ne pomeni, da so različ-
ne omike ljudi in narodov v celoti pozitivne. Moč izvirnega greha, ki je zate-
mnil človekova notranja čutila, je povzročil, da so določeni vidiki posameznih 
kultur vredni kritike in celo potrebni spremembe njihovih kulturnih struktur. 
Papež Frančišek zelo rad poudarja bratstvo, zaradi česar je deležen napadov 
in napačne razlaga. Njegove misli zelo rada izkoriščata tako leva kot desna 
politika za utrjevanje svojih položajev zgrajenih na negativnih razumevanjih 
populizma. Papež posebno opozori spoštovanje človeka v njegovi različnosti 
in edinstvenosti. Kritičen je tako do zaprtosti nacionalizmov in protekcioniz-
mov kot zmote ideologij povezanih z globalizmom. Slednji v današnji različici 
zagovarja tezo, da so rase, kulture in jeziki navaden konstrukt in neka danost. 
Različnost ras naj bi si izmislil belski človek z namenom zatiranja drugih ras. 
Spol je za njih stvar izbire in ne biologije. Kar se tiče pa narodov in držav, pa 
ta ideologija globalizma zagovarja, da »smo vsi le ljudje« ter da so različni 
narodi stvar zgodovine. To je postal izgovor za maličenje človeka v splošnem. 
Človek tako izgubi svojo osnovno bit ter svojo identiteto.
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Ko kristjan deluje in živi v takšnem svetu poln nekih nasprotij, naj ne po-
zabi, da je njegova krščanska poklicanost velik privilegij in hkrati velika odgo-
vornost. Zato naj bo kristjan človek kritičnega pogleda na svet, na stvarnost, 
v kateri živi. Obenem pa naj bo odprt za drugega. Išče in ceni naj vse, kar je 
dobrega in plemenitega v različnosti drugih ljudi. Delovanje pa je omejeno in 
kratkotrajno, če se ne napajamo pri izviru. Ta izvir je Kristus, ki nam daje žive 
vode preko zakramentov, posebno evharistije (svete maše), napaja nas pre-
ko izvira svoje besede, zapisane v svetem pismu. Nagovarja nas po besedah 
duhovnih očetov in pastirjev Cerkve. Ne bojmo se izstopiti iz cone udobja in 
lagodnosti, kajti poklicani smo biti luč sveta in sol zemlje.

Tadej Ložar, kaplan

OSEBA TA MESEC: AMADEJ BERGLES
FARAN OLTARNEGA OBČESTVA 
Z GOLEGA. POGOVARJALA SVA 
SE V CORONA ČASU – TOREJ NA 
DALJAVO.

Amadej Bergles se je rodil in od-
raščal v Ljubljani. Njegova družina je 
bila ves čas povezana z župnijo in se 
vključevala v njene dejavnosti. Sicer 
bi njegovo družino označili kot tra-
dicionalno verno družino. Po zgledu 
svojih staršev je tudi gospod Amadej 
kot otrok našel svoj prostor v župniji, 

tako da je ministriral. Kasneje je bil 
tudi animator, v času študija pa se je 
pridružil skavtom. Pri skavtih je spo-
znal dekle, s katero sta se lepo zbliža-
la. Po nekaj letih sta se odločila in se 
v zadnjem letu prejšnjega tisočletja 
tudi poročila. Od našega Gospoda sta 
dobila tri darove - sinove. Ko pa se je 
napovedal četrti, sta se odločila za 
selitev. Tako se je mlada družina leta 
2009 preselila v Škrilje. Istega leta se 
jim je pridružil še en fant.
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»Tako kot smo bili navajeni v Lju-
bljani, tako smo se tudi tu vključili v 
življenje župnije in vaške skupnosti 
Golo. Kar hitro sem bil povabljen v 
ŽPS, k branju beril in tudi k ljudske-
mu petju pri svetih mašah,« je razložil 
gospod Amadej.

Največ se ukvarja z računalniki oz. 
dela na računalnikih. Tak je tudi nje-
gov poklic. Prosti čas najraje preživlja 
v naravi, rad hodi v hribe, fotografira, 
rad jezdi konje. Pred časom je z veli-
kim veseljem s prijatelji odkrival so-
teske, se spuščal po slapovih in obi-
skoval ozke struge zarezane globoko 
v skale. Sedaj se je pridružil jamarjem 
in tako spet občuduje naravo iz pov-
sem nove perspektive.

»Potovanja in spoznavanja si de-
liva z ženo. Najbolj nama je všeč 
spoznavanje naše domovine. Kljub 
temu, da hodiva po naši Sloveniji že 
skoraj 30 let, še vedno odkrijeva nove 
lepote in kotičke, kjer še nisva bila. Z 
veseljem prisluhneva tudi drugim, ki 
nama pripovedujejo o svojih odkritjih 

in tako dobiva idejo za nov izlet ali 
krajše počitnice,« mi je pojasnil.

Družina mu je zelo pomembna. 
»Vem, da je najprej moja žena in mid-
va. Iz tega lahko rastejo nama zau-
pani otroci. Prav zaradi tega zaveda-
nja sva ves čas vključena v zakonsko 
skupino, hodiva na duhovne vaje - 
nasploh je najin odnos vedno najina 
prva skrb.« Pri svojih fantih pa vedno 
znova doživljata presenečenja in ve-
dno več je lepih. Večja dva že krepko 
stopata v samostojnost in tudi neod-
visnost. Mlajša dva še drgneta osnov-
nošolske klopi. Staršema kažeta, ka-
kšen je veder in resen ter razigran in 
otožen fant v puberteti.

Njegove besede so: »Bistveni del 
mojega življenje je vera. Pomembno 
mi je, da sem v bližini presežnega, 
božjega, Jezusa. Najbrž imam to še iz 
tistih časov, ko sem bil strežnik. Se-
daj pa vedno bolj čutim to veliko lju-
bezen, ki nam je podarjena in se zliva 
na nas kot milost. Kot vidim v naravi 
božje delo in dar, tako razumem, da 
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so tudi moji bližnji - moja družina - 
meni dani kot dar. Skupaj lahko ho-
dimo proti večni sreči. Takrat, ko mi 
je Ljubezen blizu, lahko tudi jaz delim 
ljubezen, ki se najbolj kaže v umirje-
nosti in pozornosti, iskrenosti in tudi 
igrivosti, lahko tudi otroškosti.«

V ŽPS si na začetku niso razdelili 
vlog. Sčasoma je postal tajnik. To ne 
pomeni, da piše zapisnik. Po navadi 
ga ne. Bolj vidi svojo vlogo v tem, da 
poveže in povabi k sodelovanju vse. 
Ne samo v svetu, tudi tiste ljudi, ki si 
morda ne upajo pristopiti in kakšno reč 
narediti. Urejal je spletno stran Župnije 
Golo. Pravi, da mu je bil to res izziv, ki je 
nekako izzvenel s pridružitvijo k Župniji 
Ig. »Najbrž bi moral biti bolj sejalec iz 
Jezusove prilike in ne toliko misliti, kam 
vse bo zrno padlo, »razmišlja.

Takole mi še pripoveduje: »Vedno 
me spremlja sveta Terezija deteta 
Jezusa, mala cvetka ji tudi pravijo. 

V cerkvi, njej posvečeni, sem zrasel. 
Pod njenim dežjem nebeških rož sem 
doživel mnogo lepih maš in kot mini-
strant stregel pri mnogih slovesno-
stih. Od vsega se mi je najbolj vtisnilo 
v spomin, kako je tako skromna in tiha 
redovnica, ki ni opravljala nobenih po-
membnih služb, postala cerkvena uči-
teljica in zavetnica misijonov. Ta njena 
mala pot me nenehno navdušuje, me 
tudi tolaži in mi daje zagotovilo, da 
so lahko tudi zelo drobna in obrobna 
dela pomembna in potrebna.«

Gospod Amadej, hvala vam, ker 
ste z nami podelili svoje misli. Hva-
la vam za vsa dela v župniji. Kot ste 
sami navedli primerjavo s sv. Terezi-
jo, so lahko tudi zelo drobna dela po-
membna in potrebna.

Želimo vam veliko uspeha in rado-
sti pri odkrivanju lepih kotičkov naše 
domovine.

mjg

SLOVENIJA, MOJA DEŽELA!
Pred več kot 30 leti smo z ganjenostjo na TV Slovenija spremljali reklamne spote, ki 

so prikazovali Slovenijo, njene lepote, njene ljudi. Spoti so bili tako močni in zgovorni, 
da so nas Slovence v Jugoslovanski armadi klicali kar: »Dežela«! Tudi to je bilo za nas 
mnoge dodatna motivacija v želji, da želimo samostojno in svobodno državo Sloveni-
jo. Slovenija je res moja dežela!

Po tridesetih letih se sprašujem, ali je Slovenija še moja dežela? Boli me, ko neka-
teri ne cenijo Slovenije. Državljani smo v času osamosvojitve naredili vsak na svojem 
področju največ, kar smo mogli, da bi postali samostojni. Tako na referendumu, ki je 
imel veliko udeležbo in tudi podporo želje, da želimo svojo državo. Že po referendumu 
za Slovenijo, 23. 12.1990, je dr. Jože Pučnik izgovoril preroške besede: »Jugoslavije ni 
več, zdaj gre za Slovenijo.«
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Zaradi Sloveniji nenaklonjenega komunističnega režima 
v Jugoslaviji smo težko verjeli, da se bo to res uresničilo. Zato 
je bilo potrebno veliko skupnega sodelovanja in moči, da smo 
to zmogli.

Eden velikih likov v delu za samostojnost je nadškof dr. 
Alojzij Šuštar. Ta je izkoristil vse svoje veze, ki jih je imel kot 
nekdanji tajnik Evropske škofovske konference. Ko je bilo na-
povedano bombardiranje Slovenije s strani Jugoslovanske ar-
made, je o tem obvestil vse svoje znance. Takrat ni bilo inter-
neta, kamor bi z lahkoto pošiljali sporočila. Vsako besedilo je 
bilo potrebno ročno prevesti in pošiljati po faksu. Najbrž ste 
podobno dodali svoj kamenček v mozaiku tudi mnogi drugi 
državljani. In danes živimo v svobodni demokratični državi.

In kaj se je spremenilo v teh letih? Ustava je še vedno ena-
ka. Veliko je enakih obrazov v parlamentu. Veliko medijev 
pa ne poroča več o enotnosti naših državljanov. Če bi imeli v 
času osamosvojitve takšne medije, kot jih imamo danes, bi še 
vedno živeli v socialistični Jugoslaviji. In ne morem verjeti, da 
nekateri to tudi javno podpirajo. Le kje je njihova državljanska zavest, kaj jim pomeni 
Slovenija?

Eden od šolskih ministrov v teh 30 letih je bil Andrej Capuder. Ta je v začetku svo-
jega mandata oblikoval okrožnico, naj v šolah prvi dan pouka v septembru dvignejo 
Slovensko zastavo, zapojejo himno in ob tem naj ravnatelji nagovorijo učence. Takšna 
pobuda je bila zminirana, popljuvana... Ker nimamo zavesti, da je zastava del prazno-
vanja in ne le pogrebov. Slovenska zastava ni samo navijaški artikel na športnih prire-
ditvah ali simbol ene stranke. Zastava je simbol države, v kateri živimo in nanjo smo 
lahko ponosni.

Slovenija je še vedno moja dežela. Zato: Vse najboljše Slovenija za tvojih 30 let. Bog 
te blagoslovi! žpk.

MOLITEV ZA DOMOVINO OB 30-LETNICI SLOVENSKE DRŽAVE
Gospod Bog, ob 30-letnici države Slovenije slavimo tvojo dobroto. Zahval-
jujemo 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, izpro-
sita milost našim družinam, da bodo odprte za življenje in šole ljubezni za 
nove rodove. Amen.
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TELOVSKA PROCESIJA NA GOLEM
V nedeljo, 06. junija 2021 

smo v okolici cerkve Sv. Mar-
jete na Golem s telovsko 
procesijo obeležili praznik 
Sv. Rešnjega telesa in krvi. S 
procesijo verniki tudi navzven 
pokažemo svojo vero. Sveto 
mašo je daroval župnik Janez 
Avsenik. Ob tem smo molili 
»Jezus, bodi z nami in blago-
slovi naš kraj, ko gremo v pro-
cesiji proti našim naseljem«.

J.Š.

SREČANJE BIRMANCEV Z BIRMOVALCEM 
V torek, 08. junija 2021 je v 

cerkvi sv. Martina na Igu potekalo 
srečanje vseh birmancev iz Žu-
pnije Ig s škofom birmovalcem. 
Ljubljanski pomožni škof dr. An-
ton Jamnik je v uvodu vse lepo 
pozdravil in sproščeno in veselo 
stopil med birmance. Zadržanost 
in morda majhen strah se je med 
prisotnimi hitro razblinil. Še po-
sebej so bili navdušeni birmanci, 
ko je škof rekel: »Kaj če bi raje name-
sto birmancev vprašal kar vaše starše 
ali botre«. Škof je zelo toplo in poučno 
nagovoril birmance in jim dal vedeti, 
da ima vsakdo svoje mesto-poslan-
stvo v življenju. Poudaril je: Ljubimo 
življenje in ljubimo se med seboj. Ob 
koncu se je zahvalil in predal pripo-
ročilo, da še naprej dobro skrbimo za 

naša dušna pastirja, župnika Janeza 
Avsenika in kaplana Tadeja Ložarja.

Kaplanu Tadeju Ložarju se je še 
posebej zahvalil za pripravo birman-
cev na prejem zakramenta sv. birme. 
Med sv. mašo, ki je sledila, je bil škof 
poleg dhp. Antona Koširja na razpo-
lago tudi za spoved.

J.Š.
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ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Poslovili smo se od Janeza Ka-

stelica, Kaplovega Janeza. Rojen je 
bil 18.5.1940 in je stanoval v Stajah 
4b. Ob pogrebu so namesto cve-
tja na grob darovali za svete maše, 
v dober namen, dar za cerkev in za 
Karitas: Križmanovi iz Staj, Milena 
Pečjak in družina Bučar, Toni Pečjak 
z družino, Bernardka in Robi Selan, 
Jože in Milka Ciber, družina Rozman 
z Iga, Jože Ponikvar, družina Žele-
znik, družina Likovič z Gornjega Iga, 
Janežičevi iz Staj, Štrukljevi iz Staj, 
Jamnikovi iz Iške Loke, občinski 
odbor SDS, družina Kovačič iz Staj, 
sestrična Brigita Škufca z družino, 
bratranec Slavko Kastelic z druži-
no, sestrična Anica Hribar z družino, 
sestrična Marinka Bregar z družino, 
Tadej z družino, Tone Balant, Cibrovi 
iz Kota, družina Cankar Topolovec, 
sestrična Lojzka Černe z družino iz 
Šmarja Sap, Kovačevi iz Staj, Franc 

Fister, Štajnarjev iz Škofljice, Podr-
žajevi z Iga, Merzeljevi.

Poslovili smo se od Marije Virant, 
rojene Pirman, rojene 15.8.1940, ki je 
bivala na Zabrvi 47 na Igu. Ob pogre-
bu so namesto cvetja darovali za cer-
kev, za sveto mašo in v dober namen: 
sin Franci in hči Zdenka, Janez Piškur 
z družino in Mimi Cankar, Ig.

Poslovili smo se od Danijele Lu-
skovnik, rojene 21.7.1935, ki je bivala 
na Zabrvi 90 na Igu. Ob pogrebu so 
namesto cvetja darovali dar za cerkev 
in sveto mašo: sestra Tončka Zakraj-
šek, nečak Brane Zakrajšek in Tone 
Balant z družino.

Poslovili smo se od Slavke (Veko-
slave) Stražišar, rojene Bozja, rojene 
7.1.1928, ki je bivala v Mateni 31A. 
Ob smrti so namesto cvetja na grob 
darovali v dober namen in za sveto 
mašp: družina Modic iz Iške Loke in 
Antonija Stražišar z družino.

ZAHVALA DOBROTNIKOM KARITAS
Hvala vsem dobrotnikom, ki nam 

pomagate in podpirate naše delo.

ZBIRAMO ŠOLSKE 
POTREBŠČINE 2021/2022

Tudi naša Župnijska karitas se je 
vključila v akcijo zbiranja šolskih po-
trebščin za otroke iz družin, ki so se 
znašli v stiski. Zbiramo šolske potreb-
ščine (zvezke, svinčnike, nalivna pere-
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sa, radirke ipd.). Vsi, ki želite pomagati, 
lahko svoj dar prinesete v župnišče ali 
pa oddate v voziček, ki ga imamo v tr-
govini Spar-Blatnik na Igu. Seveda pa 
lahko pomagate tudi z denarnimi sred-
stvi, s katerimi bomo nabavili šolske 
potrebščine, ki jih otroci potrebujejo.

AKCIJA ZRNO DO ZRNA
Škofijska karitas Ljubljana je tudi 

letos organizirala akcijo zbiranja sred-
stev Zrno do zrna. Le s podporo da-
rovalcev lahko pomagamo socialno 
ogroženim družinam, otrokom, po-
sameznikom, starejšim in bolnim. V 
ta namen so začeli že pred leti z novo 

akcijo Zrno do Zrna, pri kateri je svojo 
pomoč ponudila časopisna hiša Delo 
in omogočila brezplačno vlaganje po-
ložnic v časopisa Delo in Slovenske 
novice in tako je bilo tudi letos. Za 
letošnje Zrno do zrna je bil za geslo 
izbran verz Kajetana Koviča »Na sve-
tu je mnogo dobrih ljudi in mnogo ve-
likih otrok in toliko malih, neznatnih 
stvari in toliko dobrih rok«. Zgibanke 
skupaj s položnico lahko dobite v cer-
kvi ali župnišču na Igu. Zbrana sred-
stva so namenjena nakupu hrane za 
pakete in pomoči pri plačilu položnic 
za osnovne življenjske stroške.

Župnijska karitas Ig

Župnijska karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17. 
do 18. ure v učilnici župnišča.

Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate svoj 
dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).

DOGODKI PRED NAMI
	z 29. junij – sveti Peter in Pavel, 

apostola. Ob 9h bo v ljubljanski 
stolnici mašniško posvečenje. Sve-
ta maša na Igu bo ob 19h. Pri njej 
bo tudi nabirka za Petrov novčič.

	z 3. julij – sveti Tomaž, apostol. Sve-
ta maša na čast svetemu Urhu bo 
že v soboto, ob 18h na Kremenici.

	z 4. julij – 14. nedelja med letom in 
god svetega Urha. 

	z 5. julij – sveta Ciril in Metod, slo-
vanska apostola.

	z 6. julij – sveta Marija Goretti, mu-
čenka.

	z 11. julij – 15. nedelja med letom 
in god svetega Benedikta, opata, 
zavetnika Evrope. Njegovo geslo: 
Moli in delaj je zaznamovalo mi-
selnost in vero mnogo stoletij.

	z 12. julij – sveta Mohor in Fortunat, 
mučenca, zavetnika cerkve v Ma-
teni.

	z 16. julij – karmelska Mati Božja.
	z 18. julij – 16. nedelja med letom. 

Žegnanje v Mateni s sveto mašo 
ob 11h.

	z 20. julij – sveta Marjeta Antiohij-
ska, zavetnica cerkve na Golem.
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	z 22. julij – sveta Marija Magdalena, 
Jezusova učenka.

	z 23. julij – sveta Brigita Švedska, 
redovnica, sozavetnica Evrope.

	z 24. julij – sveti Krištof, zavetnik 
voznikov.

	z 25. julij – 17. nedelja med letom. 
Krištofova nedelja in pri vseh ma-
šah darovanje za MIVO. Misijon-
ska vozniška akcija zbira sredstva 
za nova vozila za naše misijonarje 
z geslom: iz hvaležnosti za sreč-
no prevožen kilometer, darujemo 
cent za novo misijonsko vozilo. 
Več o vseh darovih in hvaležnosti 
misijonarjev preberite v zadnjih 
Misijonskih obzorjih.

	z 25. julij – Žegnanje na Golem s 
sveto mašo ob 9.30.

	z 26. julij – god svetega Joahima in 
Ane.

	z 27. julij – god svetih Gorazda, Kli-
menta, Save in drugih učencev Ci-
rila in Metoda.

	z 29. julij – sveta Marija in Marta, 
Lazarjevi sesteri.

	z 31. julij – sveti Ignacij Lojolski, 
ustanovitelj Jezuitov. Sveta maša 
bo ta dan na Dobravici ob 18h.

	z 1. avgust – 18. nedelja med letom.
	z 2. avgust – svete Marije Angelske 

v Asiziju in Porcijunkulski praznik.
	z 3. avgust – sveta Lidija, svetopi-

semska žena.
	z 4. avgust – Janez Marija Vianej, 

duhovnik, zavetnik župnikov.
	z 5. avgust – Marija Snežna (Nives).
	z 6. avgust – Jezusov spremenitev 

na gori.
	z 8. avgust – 19. nedelja med letom.
	z 9. avgust – sveta Terezija (Edith 

Stein), redovnica, mučenka.
	z 10. avgust – sveti Lovrenc, diakon 

in mučenec. Sveta maša bo na 
Sarskem ob 18h.

	z 11. avgust – sveta Klara Asiška 
(Jasna), devica

	z 14. avgust – sveti Maksimiljan 
Kolbe, duhovnik, mučenec.

	z 15. avgust – Marijino vnebovze-
tje, veliki šmaren.

	z 16. avgust – sveti Rok, spokornik 
in zavetnik zoper kužne bolezni. 
Sveta maša bo tudi na Kremenici 
ob 18h.

	z 18. avgust – sveta Helena, cesarica.
	z 20. avgust – sveti Bernard, opat in 

Cerkveni učitelj.
	z 22. avgust – 21. nedelja med le-

tom in god Device Marije Kraljice.
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	z 24. avgust – sveti Jernej, apostol.
	z 25. avgust – sveti Ludvik, kralj.
	z 27. avgust – sveta Monika, mati 

svetega Avguština.
	z 28. avgust – sveti Avguštin, škof 

in cerkveni učitelj.
	z 29. avgust – 27. nedelja med le-

tom in spomin mučeništva Janeza 

Krstnika. Zadnja nedelja v avgu-
stu je tudi žegnanje na Kureščku. 
Sveta maša bo ob 16h.

	z 5. september – 23. nedelja med 
letom in žegnanje v Iški. Sveta 
maša bo ob 11h.

LETOŠNJI NOVOMAŠNIKI
ŠKOFIJSKI DUHOVNIKI:

Tilen 
Kocjančič, 
ŠKOFIJA 
KOPER
Župnija 
Bertoki

Jakob Piletič
ŠKOFIJA 
NOVO 
MESTO
Župnija 
Kostanjevica 
na Krki

Simon 
Lampreht
NADŠKOFIJA 
MARIBOR
Župnija Sv. 
Andrej – 
Svečina

Peter 
Čemažar
NADŠKOFIJA 
LJUBLJANA
Župnija 
Ljubljana 
Ježica

Boštjan 
Dolinšek
NADŠKOFIJA 
LJUBLJANA
Župnija Stranje

DVA REDOVNIKA:
Brat kapucin Jurij Slamink
Župnija Breznica
Brat minorit Klemen Slapšak
Župnija Laško.
Mašniška posvečenja bodo na 

praznik Petra in Pavla, 29. junija. Mo-
limo za novomašnike, da bodo v tem 
času prinašalci Boga na ta svet.



URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI.
S poletnim časom počitnic se prenehajo uradne ure v župnijski pisarni. Naročanje svetih maš je 

mogoče po vsaki sveti maši. Lahko pa se izven tega časa tudi najavite in če bomo doma, vas z veseljem 
sprejmemo. Še vedno pa je za obisk pisarne, kot vsakega javnega prostora potrebna uporaba maske.

SVETA MAŠE
Tudi v času epidemije nismo prenehali z maševanjem. Sedaj so svete maše na Igu po starem: v 

ponedeljek, sredo in petek ob 19h. V torek in četrtek ob 7h. Na Pijavi Gorici pa tudi vsak četrtek ob 18h.
Ob nedeljah so svete maše na Igu ob 8h in 10h. Na Pijavi Gorici ob 8.30 in na Golem ob 9.30.
Pri svetih mašah še naprej upoštevamo omejitve: razkuževanje rok ob vstopu v cerkev, nošenje 

mask in medsebojna razdalja 1,5 metra. Po novem lahko bralci snamejo masko za branje, če so od prvih 
vrst oddaljeni 3 metre.

SPOVEDOVANJE
Lepo vabljeni k sveti spovedi. Duhovnika sedaj nič več ne vodiva molitev pred svetimi mašami. zato 

sva v tem času lahko na razpolago za sveto spoved na Igu.
Za sveto spoved bo na prvo nedeljo v mesecu od 7.45 naprej na razpolago tudi tuji spovednik, 

župnik v Tomišlju Aco Jerant. Vabljeni k sveti spovedi.

ZAHVALA
Končali smo katehetsko leto. Zato naj bo izrečena zahvala vsem katehetom, ki so kljub težkim raz-

meram vztrajali in vodili otroke pri katehezah. Hvala staršem, ki ste spremljali otroke in jih spodbujali 
pri delu za vse Božje. zaradi vašega sodelovanja so otroci prejeli več, kot če bi samo poslušali. Vi ste prvi 
pričevalci in zato vam hvala za vse.

Hvala otrokom, ki ste vzeli verouk zares in vse leto lepo delali naloge, se prijavljali na ZOOM... Tako 
smo kateheti videli, da je nekaj Božjega med nami in da lahko vsejano gorčično zrno zraste v drevo.

Hvala vsem, ki ste nas spremljali v času zadnjega korona vala tudi preko spleta. Z oddajanjem preko 
spleta smo končali po sveti birmi na Igu. Tudi med navodili naših škofov glede prihodnjih epidemolo-
ških ukrepov so nam zapisali, da oddajanje preko spleta ni več dovoljeno. Ob tem pa hvala gospodu 
Tadeju Jamniku za tehnično podporo pri oddajanju, za postavitev in regulacijo kamere, za izposojo ra-
čunalnika, za vsakodnevno pripravo na svete maše. Tako smo lahko najavljeno molitev in sveto mašo 
spremljali že pred začetkom prenosa na YouTube, saj je izbral sliko, ki je bila povezana z evangelijem ali 
pa s praznikom, godom... Bog povrni za še več drugega, kar pa niti nisem zabeležil.

Hvala vsem, ki ste se vključili in sodelujete pri čiščenju in krašenju naših cerkva. Prav tako smo prej-
šnji mesec objavili razpored za branje beril na Igu in Pijavi Gorici. Hvala vam za pomoč. Tako bogoslužje 
postaja lepo oblikovano in bogato.

Vsem naj Bog povrne pri otrocih!


