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NOVA DOBA S(M)O LJUDJE
Morda se bo komu zdelo nenavadno, 

da sem za uvodnik v župnijski list izbral 
temo, ki bi jo bolj verjetno zasledili v 
kakšni kolumni Dela, Dnevnika ali pa 
katerega drugega posvetnega časopisa. 
A v zadnjih mesecih bolj kot kadarkoli 
govorimo o novi dobi, novi realnosti, ki 
jo kroji epidemija. Ko se pogovarjamo 
o prihodnosti, govorimo samo o vplivu 
epidemije na zdravje ljudi, o vplivu na 
ekonomske in politične procese. Pre-
malo pa morda govorimo o samem 
človeku, konkretnem človeku. Nič ni 
nekrščanskega, če skušamo človeku 
potrkati na njegovo vest in ga spomniti 
na smisel njegovega bi-
vanja. Smisel bivanja pa 
ne izvira iz njega same-
ga, temveč »prihaja od 
zgoraj«. Kristjan se ne 
sme bati lastne človeč-
nosti, ne nazadnje se je 
Bog učlovečil. Če se sam 
Božji Sin ni bal priti na 
svet in sprejeti človeško 
naravo (bil nam je enak 

v vsem, razen v grehu), potem se tudi 
mi ne smemo bati lastne človečnosti. 
Ko se kristjan zavzema za bolj človeško 
družbo in dostojanstvo vsakega člove-
ka, izpolnjuje zapoved ljubezni do Boga, 
bližnjega in tudi do samega sebe. Brani-
ti in ohranjati dostojanstvo drugega po-
meni ohranjati tudi svoje dostojanstvo. 
Človek ne napreduje zgolj in samo z ra-
zvojem tehnike in znanosti, temveč tudi 
z razvojem, z rastjo svojega duha. Ob 
vsem napredku ne smemo pozabiti na 
to, da morajo stvari služiti človeku in ne 
človek stvari. Roboti, računalniki, denar  
morajo služiti človeku in ne obratno. Ali 

ob vseh teh naglih spre-
membah in stalnem raz-
glašanju »novega« ob-
staja še kaj, kar nam daje 
trdnost ali vsaj trohico 
stalnosti, nespremenlji-
vosti? Ali bi nas takojšen 
odgovor, da je to Kristus, 
zadovoljil? Kristus ni od-
rešil le človeka, temveč 
celotno stvarstvo in vsa-
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kršno človeško dejavnost. Tisti trenutki 
na Kalvariji so pomenili nekaj resnično 
novega. Predstavljali so očitna zname-
nja nove dobe, dobe milosti, upanja in 
večnega življenja. To pomeni prelom 
s starim človekom in začetek novega 
človeka. Razni državni poglavarji, vele-
kapitalisti in poslovneži, mnenjski vodi-
telji in estradniki lahko govorijo o novih 

časih, o tem kaj je »moderno« in o no-
vem človeku kolikor in kakor hočejo, a 
ničesar ne more spremeniti tega, kar je 
naredila učlovečena Ljubezen. Ne glede 
na spoznanja in nova odkritja znanosti 
in tehnike, ne glede na razplet trenutne 
krize, ne pozabimo biti najprej ljudje, ki 
jih vodita smisel in zdrava etika.

Tadej Ložar, kaplan

OSEBA TA MESEC – FRANCKA KOZIN
Rožni venec jo spremlja vse življenje

Mesec oktober je tu. V tem mesecu 
smo povabljeni, da se odzovemo Mariji-
nemu klicu in radi molimo. Marija, Božja 
mati, je ob vsakem prikazovanju prosila 
za molitev rožnega venca. Pravijo, da pri 
tej naši molitvi vedno moli z nami. Ra-
zume namen naše molitve in naše vsa-
kokratne stiske in se pridruži našim pro-
šnjam. Sodeluje z vsemi, ki se obračajo  
s to molitvijo na nebeškega Očeta.

Včasih so se pri nas v večernem času 
vsak dan družine zbrale ob molitvi ro-
žnega venca. Danes se marsikomu zdi 
molitev rožnega venca nekaj težkega, 
dolga, predolga molitev. Morda so po-
zabili, kako se pravzaprav sploh moli ro-
žni venec. Pa pride starost, zdravstvene 
težave. Človek mora spremeniti svoj na-
čin življenja. Ima sicer več časa in kako 
srečen je, če lahko vzame v roke molek 
in se „pogovarja“ z Bogom. Začuti nje-
govo tolažbo in pomoč.

Med nami pa živi Kozinova mama 
Francka, ki jo molek spremlja vse ži-
vljenje. Nebeški Oče ji je naklonil visoko 

starost. Letos  (6.3.2021) je praznova-
la svoj 95. rojstni dan. Poznam jo še iz 
časa, ko sem pred leti občasno igrala na 
ižanskem koru. Rada je sodelovala pri 
pevskem zboru. Ima lep glas, močan so-
pran in je več let pela pri maši ob 10. uri. 
Kasneje je pela predvsem pri ljudskem 
petju v cerkvi. Kozinova mama Francka 
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je domačinka, primožila se je na kmeti-
jo. Vse življenje je morala pridno delati. 
Njen mož je deset let delal v Nemčiji in 
ji prepustil kmetijo, skrb in vzgojo otrok 
( hčerko in sina ), kar je bilo gotovo zelo 
zahtevno in odgovorno. Zdaj je že 24 let 
vdova. Dokler ji je zdravje dopuščalo, je 
ob delavnikih hodila vsako jutro k sveti 
maši. Dolgo časa je vodila tudi molitev 
rožnega venca pred mašo. Skoraj do 90. 
leta je lahko sama skrbela zase. Sin Ma-
tija in snaha Irena, ki živita v bližini, sta ji 
le sem in tja priskočila na pomoč.

Opazila sem njeno odsotnost pri 
delavniških mašah in sem jo včasih obi-
skala. Razveselila se je vsakega mojega 
obiska. Vedno sem našla v njenih rokah 
ali na kuhinjski mizi v njeni bližini rožni 
venec. Tam so stali tudi kipi Marije ali 
Jezusa. Molila je po različnih namenih. 
V svoji molitvi je Bogu priporočala svoje 
domače, rada je prosila za nove duhov-
ne in redovne poklice. Ko sem odhajala, 
je obljubila, da se bo tudi name spomni-
la v molitvi. Ne poznam nikogar, ki bi s 
takim veseljem čakal in se veselil obhaji-
la na prvi petek v mesecu. „O da bi lahko 
vsak dan prejela Jezusa!“ mi je večkrat 
rekla. Gospod Turk, ki je bil nekaj časa 
duhovni pomočnik v naši župniji, ji je 
takole razložil njeno visoko starost. Bog 
potrebuje molivce za duhovne poklice in 
jo zato ohranja pri življenju.

Žal se je z vsakim letom zdravje Kozi-
nove mame malo poslabšalo. Začelo se 
je z zlomom kolka, pa z odprto rano na 
nogi. Potem je sledila delna možganska 
kap in potem je imela pljučnico. Zdaj po-

trebuje vsakodnevno nego. Večino dne-
va preživi v postelji. Dvakrat na teden 
jo obišče patronažna sestra in ji previje 
nogo, sicer pa zanjo zgledno skrbita sin 
Matija in snaha Irena. Na srečo je Irena 
zaposlena v domu v Dragi, kjer se je na-
učila marsikaterega postopka pri negi in 
tudi previjanja in zna pri različnih teža-
vah priskočiti na pomoč. Dan je marsik-
daj dolg, če ga človek preživlja v postelji 
in le sem in tja sedi na vozičku. Potem 
mami Francki krajša osamljenost tele-
vizijski program. Po njegovem posredo-
vanju lahko spremlja tudi svete maše in 
druge verske oddaje. 

Ampak molek je še vedno nekje bli-
zu, na dosegu roke, čeprav se včasih iz-
gubi nekje v postelji. Opaža sicer, da je 
zdaj molitev rožnega venca težja, da se 
težko zbere in sledi premišljevanju po-
sameznih skrivnosti. Kljub temu ji ravno 
molitev rožnega venca daje upanje in 
poživlja njeno vero. Naj omenim še ne-
kaj, kar sem ugotovila teh nekaj let, kar 
jo obiskujem. Nikoli ni o drugih ljudeh 
povedala kaj slabega. In to dokazuje, da 
res živi v skladu z Jezusovim naukom lju-
bezni. 

Kako se že glasijo prošnje veselega 
dela rožnega venca?

1. ki nam poživi vero
2. ki nam utrdi upanje
3. ki nam vžigi ljubezen
Hvala vam, Kozinova mama, da nam 

dajete tako lep vzgled, kako naj kot kri-
stjani živimo!  

Mira Gantar
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LETO SVETEGA JOŽEFA - SLOMŠEK O SVETEM JOŽEFU

SV. JOŽEF, VZORNIK POŠTENOSTI  
IN PRAVIČNOSTI

 »Veliko je na tem svetu imenitnih stvari … A le tisti je pri Bogu imeniten, ki 
je pošten in pravičen, kakor preljubi sveti Jožef, ženin Marije!« (A. M. Slomšek, 
Hrana evangeljskih naukov).

V letu sv. Jožefa nas navdihu-
je mnogo kreposti sv. Jožefa. Tudi 
Slomška so nagovarjale. Še posebej 
aktualni sta poštenost in pravičnost.

Poštenost in pravičnost – pojma, 
ki imata v današnjem svetu pridih 
nečesa iz starih časov; nečesa, kar 
je bilo vrednota tistim, ki niso zna-
li poskrbeti zase. Kakšna zmota! In 
kakšna škoda, če se ravnamo po po-
kvarjenem kompasu, ki nas vodi proč 
od teh dveh vrlin, v katerih je sveti 
Jožef res tako blestel. Nikakor ni bil 
maščevalen, ko je izvedel za Mariji-
no nosečnost. V svoji človeškosti je 
bil gotovo užaljen in prizadet, a kljub 
temu ni pozabil na ljubezen, ki je bila 
temeljno merilo vsega. Da Mariji ne 
bi škodoval, jo je raje sklenil skrivaj 
odsloviti, da ji ne bi storil krivice, ki bi 
bila sicer njemu v zadoščenje. Slom-
šek občuduje to držo in jo takole po-
stavlja za vzor: »Lepo je drago pošte-
nje in bližnjega dobro ime spoštovati … 
a najlepše je za poštenje nedolžnega 
zasramovanje voljno trpeti. Sam Bog 
bo takega rešil in mu spet čast povrnil, 
kakor jo je svetemu Jožefu dal.« 

Vzrok človeške sebičnosti, ki na-
sprotuje pravičnosti in poštenosti, je 
gotovo v pomanjkanju vere v Boga, 
ki je pošten in pravičen sodnik. Če mi 
namreč Bog ne bo povrnil po mojih 
delih, kaj mi potem brani, da ne bi 
skrbel predvsem zase? V svetu, ki vse 
človeške motive meri z vatli profita, 
je nemogoče razumeti nekoga, ki 
prostovoljno prenaša zasramovanje 
zaradi poštenosti do bližnjega. Tudi 
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Adamov upor Bogu je bil storjen v po-
manjkanju vere v Božjo pravičnost. 

Sveti Jožef je tako mogočen sve-
tnik in priprošnjik, ker je na tem svetu 
Boga nosil ne samo v svojem naro-
čju, temveč predvsem v svojem srcu. 
Odrekal se je svoji volji, ki bi ga lahko 
odpeljala v globine nevere; ostal je 
trdno zvest v iskanju in spolnjevanju 

Božje volje – četudi jo je lahko le ne-
popolno in nejasno slutil. Zato je bila 
Slomškova goreča želja, da bi ljudje 
radi posnemali Jožefov zgled, saj 
pravi: »Oh, da bi si tudi vsi prizadevali 
tako pridni, zadovoljni in pravični biti, 
kakor je bil sveti Jožef: časna in večna 
sreča bi jim na rokah rastla!« 

Jani Družovec, Slovenska Bistrica

ČE SE NE CEPIM, GREŠIM?

Vprašanje je v resnici naslovljeno na 
tiste, ki so verni in priznavajo obstoj gre-
ha. Na to vprašanje je treba odgovoriti 
iskreno in po mojem mnenju tudi pritr-
dilno (1).

Sodobna kultura je opustila po-
jem greha. Tudi zvesti kristjani redko 
obiskujejo zakrament pokore (kann. 
959-991). Zahodno človeštvo, bogato 
in samozavestno, se je odločilo, da ni 
greha. Zato menijo, da nobena vera, niti 
katoliška, nima pravice določati pravil 
vedenja. Od tod tudi prepričanje, da lah-
ko vsak sam zase presoja, kaj je dobro 

in kaj je slabo. K temu je 
prispeval tudi individu-
alizem in domneva, da 
sodobna znanost pozna 
odgovore na vsa vpraša-
nja, vključno s področja 
medicine.

Tisti, ki se ne želijo 
cepiti, se pogosto sklicu-
jejo na strah pred ceplje-
njem, na zaroto, neučin-
kovitost in na stranske 

učinke, ki jih (po njihovem mnenju) pov-
zroča cepljenje.

Mnogi ljudje trpijo zaradi »bleno-
fobije« (2), to je strahom pred iglo, 
ki povzroča nelagodje, tesnobo ali 
omedlevico, omotico, slabost in mrzlico. 
Povezan je s strahom pred krvjo. Gre za 
motnjo zaradi katere je do neke mere 
razumljivo, da se ljudje ne dajo cepiti. 
Drugi verjamejo v teorijo zarote. Gre za 
neko novo poglavje, ki se je v zadnjem 
času zelo zarezalo v naše življenje. Lju-
dje povsod slutijo, da gre za zaroto, tako 
zaroto v znanosti, ekonomiji, politiki, in-
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stitucijah in tudi, ko se pojavi pandemija 
se sklicujejo na zaroto v svetu. V tretjo 
skupino pa spadajo tisti, ki smatrajo, da 
je vsako cepljenje neučinkovito oz. da 
bo pustilo na cepljenih neke stranske 
(negativne) posledice. 

Ampak Covid-19 obstaja. To je trage-
dija, na katero je treba odgovoriti. Pro-
izvaja trpljenje, ovira normalno družbe-
no in gospodarsko življenje in nikomur 
ne prizanaša. Mnogi ljudje so zaradi 
tega tudi umrli. Ignoriranje teh posledic 
pomeni resne ovire psihiatrične narave, 
usmerjene v resen osebni solipsizem 
(3), ki ga dejansko ni mogoče obvladati. 
Dejstvo je, da je virus neviden; nihče ne 
ve kdo je okužen z njim in kako se pre-
mika. Pred njim preprosto ni mogoče 
pobegniti.

Negativni stranski učinki so del me-
dicinske znanosti. Dejstvo je, da nobeno 
zdravilo ni neškodljivo; pri vseh ne delu-
je enako, zelo pogosto pa reši življenje. 
Cepiva so pokazala učinkovito obram-
bo. Zgodovina medicine priča, da so ce-
piva premagala številne okužbe.

Izhajajoč iz teh dejstev bi lahko go-
vorili o grehu opustitve. Tisti, ki se ne 
želijo cepiti, naj resno premislijo ali niso 
podlegli grehu opustitve. In to svobo-
dno in prostovoljno. Pri vsaki evharistiji 

namreč ponavljamo besede: […] sem 
grešil, mnogo dobrega opustil in slabe-
ga storil […]«. Zapoved ljubezni nas kli-
če, da ljubimo »bližnjega kakor samega 
sebe« (Gal 5,14). Cepiti se, pomeni ljubi-
ti sebe in ljubiti bližnjega: kdor tega ne 
stori, dopušča zlo, ker lahko poškoduje 
ali celo smrtno rani sebe ali svojega bli-
žnjega. Zaščita življenja (zapoved: Ne 
ubijaj!) je ena izmed temeljnih zapovedi 
v Božjem načrtu, saj je celotno člove-
štvo poklicano k harmoniji, solidarnosti 
in preživetju.

Cerkev in duhovniki pogosto o tem 
preveč molčimo. Doslej smo se ukvarjali 
le z varno razdaljo v cerkvah. Vedno zno-
va beremo, da naj bo med verniki varna 
razdalja (1 m). Gre za majhen problem, 
v primerjavi z dramo, ki se lahko zgodi, 
da zaradi zavračanja zdravila (cepiva) 
lahko umre veliko ljudi. Zdi se, da so 
svoboda, potrošnja in gospodarstvo bolj 
pomembne teme, kot »čista vest«. CO-
VID-19 kliče k spreobrnjenju. Vprašamo 
se, ali res varujemo življenja okoli sebe 
ali pa zavestno, prostovoljno in hote 
opuščamo zdravilo (cepivo) in s tem gre-
šimo proti 5 božji zapovedi?

Povzeto po  
izrednem. prof. dr. Stanislavu Slatineku  

na portalu kanonist.eu 

[1] Za poglobitev glej Vinicio Albanesi na Settimana News.
[2] Blenofobija je strah pred viskoznostjo. Glavna značilnost fobij je iracionalen strah, ki ustvarja 

nesorazmerne odzive anksioznosti. Povzroča potenje, hiperventilacijo ali drugače, občutek di-
hanja, povečano srčno frekvenco itd. Včasih povzroči vrtoglavico in panične napade.

[3] Solipsizem je nazor, da je moja eksistenca edina eksistenca, oziroma, da sem sam vzrok za vse 
čutne podatke, ki jih imam in so dejansko moja duševna stanja edina bivajoča »stvar«.
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OBISK DUHOVNIKA PRI BOLNIKU  
ALI STAREJŠEM

V času korona virusa so zastale 
mnoge dejavnosti. A sedaj so vse 
mogoče, seveda ob izpolnjevanju 
PCT pogojev.

Veseli bomo, če nam boste sporo-
čili, koga od vaših domačih, ki ne more 
več v cerkev, ki je doma, pa bi želel po-
govor ali spoved, želel tudi duhovno 
oskrbo. Domača duhovnika bova z 
veseljem prišla k vam ob času, kot se 
dogovorimo. Redni obiski starejših, 
bolnih, invalidov in trpečih je vsak prvi 
petek dopoldne. Kontaktirajte nas na 
naših telefonskih številkah.

Ob težji diagnozi, ob zapletih 
zdravja pa se obrnite tudi na bolni-
škega duhovnika, ki lahko ves čas 
dostopa na vse oddelka v bolnišnici, 
kot tja dostopa tudi vse ostalo ose-
bje bolnišnice. Pokličite odgovorne-
ga patra za klinični center v Ljubljani 
na telefonski številki 041 613 378 ali 
031 284 559. Odgovorni za pastoralo 
zdravja pri Slovenski škofovski konfe-
renci pa je g. Miro Šlibar, ki ga dobite 
na številki 031 613 378.

žpk.

ORATORIJ GOLO
Oratorij na Golem je bil letos od 

16. do 20. avgusta. Letos je bila ora-
torijska tema o mladem Carlu Acitisu, 
ki je bil mali računalniški „genij“.
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Na oratoriju je bilo kar nekaj za-
nimivih delavnic, kot na primer bar-
vanje kamnov, zapestnice, pirografi 
ter rožni venčki. Imeli smo tudi velike 

igre, med njimi pa tudi vodne igre. Na 
oratoriju smo se imeli zelo dobro.

Anja Mavec

ORATORIJ IG
Zame je bil letošnji oratorij po-

seben, saj sem bil prvič v vlogi ani-
matorja. Tema oratorija je bila zelo 
zanimiva. O njej smo se vsak dan po-
govarjali z otroci. Delavnice so pope-

strile dogajanje in razgibale naš dan. 
Najbolj zanimivo pa mi je bilo, da 
smo animatorji prespali v župnišču. 
Vzdušje oratorija je bilo „top“.

Vid Lipovšek

BLAGOSLOV OB ZAČETKU ŠOLSKEGA  
IN VEROUČNEGA LETA

V nedeljo, 12. septembra 2021, je 
v cerkvi Sv. Marjete na Golem župnik 
Janez Avsenik ob začetku šolskega in 
veroučnega leta blagoslovil otroke in 

šolske torbe, ki so jih prinesli pred ol-
tar. 

Že v napovedniku Naše župnije 
smo lahko prebrali, da bomo z 
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blagoslovom prosili Boga za 
odprtost navdihom Svetega 
Duha vsem veroučencem, ki 
bodo vključeni v veroučno 
šolo.

Naj blagoslov pomaga, 
da z zaupanjem in pogu-
mom skupaj odidemo nove-
mu obdobju naproti.

J.Š.

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
V zadnjem mesecu smo se po-

slovili od Veronike Jankovič, rojene 
Novak, rojene 2.11.1930, ki je živela 
v Mateni 16. Ob pogrebu ste name-
sto cvetja na grob darovali za svete 
maše, v dober namen in za cerkev v 
Mateni: hči Mihaela Škoda, hči Vera 
Herman, družina Juha, Matena 9, 
Lojzka Petek in Jernej z družino, dru-
žina Škrjanc, Matena 54, Ambroževi 
iz Matena, Tončka Žnidaršič z druži-
no, Ana Uršič iz Matene, družina Bo-
gša iz Matene, družina Černič.

Poslovil smo se od Ivana Andrej-
šec, rojenega 15.11.1936, ki je bival 
na Gasilski ulici 27 na Igu.

Poslovili smo se tudi od Vladimirja 
Žmuca, rojenega 26.9.1932, ki je bi-
val na Baniji 9 na Igu. Ob pogrebu so 
namesto cvetja na grob darovali za 
svete maše in v dober namen: druži-

na Kastelic, Staje, Janez Piškur z dru-
žino, bratranec Anton Žmuc, Špelak 
(Banija), družine Rupert in Šošteršič 
ter Križmanovi iz Staj.

Poslovili smo se od Jožeta Žagarja, 
rojenega 21.9.1935, ki je bival na Lju-
bljanski cesti 10 na Igu. Ob pogrebu 
so namesto cvetja darovali za svete 
maše, v dober namen, za cerkev in za 
Karitas: žena Stanislava in sinova Sta-
ne in Jože z družinama, Joži Maček z 
Iga, brat Tone z družino, nečak Toni 
z družino, Tatjana Hribar ter sinova 
Primož in Gregor, družina Štrumbelj 
– Pirnat, Dušek - Hostnik, Benkotovi 
iz Iške, Juhovi, Matena 9, Križmano-
vi iz Staj, Andrej Pacher Ljubljanska 
1, Ig, brat Ivan z družino, Smoličevi 
iz Ljubljane, družina Janželj, družina 
Toneta Uršiča, družina Krašovec iz 
Podkraja, Lojze Smolič iz Zaloga.
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Poslovili smo se od Franice (Fani) 
Vide, rojene 19.5.1936, ki je bivala na 
Grmadi 7, na Igu. Ob pogrebu so za 
svete maše darovali: družina Furar in 
Janez Debevec z družino.

Hvala vsem za podarjene darove. 
Hvala vsem, ki s hvaležnostjo spre-
mljate pokojne sorodnike, sodelav-

ce, sosede. Veliko dobrega so storili v 
svojem življenju. Hvala za vero, ki so 
jo imeli... Na enem od pogrebov sem 
postavil vprašanje: Kdo bo stopil na 
njegovo mesto? Kdo bo molil, kot so to 
znali oni? Kdo bo zapolnil njihovo me-
sto v cerkvi? Hvala vsem, ki se boste 
odzvali temu klicu.

DOBRODELNA AKCIJA – SVEČE KARITAS

Tudi letos bomo izvedli dobrodel-
no akcijo Manjša sveča, za sočlove-
ka sreča, ki je namenjena zbiranju 
prostovoljnih prispevkov za ljudi v 
stiski. Sveče so iz bele plastike s tre-
mi različnimi motivi in se reciklirajo. 
Sveč ne prodajamo, temveč zanje 
zbiramo prostovoljne prispevke za 
ljudi v stiski (ti so lahko 2,00 EUR ali 
več, kolikor so darovalci pripravljeni 
prispevati) oziroma za dobrodelne 
akcije Župnijske karitas. Pomemb-
no pa je naše sporočilo: Manj sveč in 
manjše sveče, da varujemo okolje, 

privarčevana sredstva pa na-
menimo ljudem v stiski.

Sveče vam bodo na voljo 
v farni cerkvi na Igu, vse do 1. 
novembra 2021. 

Iskrena hvala vsem, ki 
boste podprli našo akcijo in 
nam pomagali.

NAMENITEV DELA DOHODNINE 
ZA POMOČ LJUDEM V STISKI V 
NAŠI ŽUPNIJSKI KARITAS

Vsi, ki želite pomagati, lahko na-
menite del dohodnine za pomoč lju-
dem v stiski v naši Župnijski karitas. 
Za to je v župnišču in cerkvi na razpo-
laga obrazec, ki ga morate izpolniti. 
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 name-
niti del dohodnine za lajšanje stisk 
ljudem v naši ŽK, iskrena hvala.
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ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob pogrebu pokojnega Jožeta Ža-

garja z Iga, je svoj dar namenil za po-
trebe Župnijske karitas Ig Tone Uršič. 
Iskrena hvala.

Iskrena hvala vsem dobrotnikom, 
ki pomagate s svojimi darovi in pod-
pirate naše delo ter pomagate lajšati 
stiske ljudem.

Župnijska karitas Ig

BRALCI BERIL IN SEZNAM ČIŠČENJA  
CERKVE NA IGU

Začeli smo novo pastoralno leto. 
Izbiramo člane za Župnijski pastoralni 
svet (ŽPS). To je lepa spodbuda tudi za 
nove sodelavce pri branju beril pri ma-
šah in čiščenju cerkve. Ne pozabimo, 
da je potrebno čistiti tudi vse podru-

žne cerkve. Hvala vsem, ki vodite skrb 
za čiščenje in branje. Teh nekaj vrstic 
pa naj bo spodbuda, da se nam še kdo 
javi in prijavi. Z veseljem bomo vsake-
ga uvrstili na seznam. Bog povrni za 
odprtost in pripravljenost.

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

Bralci na Igu ‐  ob 8,00:

Bernarda in Robi Selan 3.10.2021 21.11.2021 1.01.2022
Valentina Kovačič in Andreja Podržaj Modic 10.10.2021 28.11.2021 2.01.2022
Irena Uršič in Mateja Jere Grmek 17.10.2021 5.12.2021 9.01.2022
Barbara in Marjana Jamnik 24.10.2021 12.12.2021 16.01.2022
Rok in Zinka Štefančič 31.10.2021 19.12.2021 23.01.2022
Franc Orhini in Veronika Čuden 1.11.2021 24.12.2021 ob 24,00 30.01.2022
Helena Bevc in Blaž Jamnik 7.11.2021 25.12.2021 6.02.2022
Nataša in Boštjan Šteblaj 14.11.2021 26.12.2021 13.02.2022

Bralci na Igu ‐  ob 10,00:
Maja Smole in Jerca Žučko 3.10.2021 28.11.2021 9.01.2022   
Ana Černič in Jakob Merzel 10.10.2021 5.12.2021 16.01.2022
Marinka Završnik in Vlasta Merzel 17.10.2021 12.12.2021 23.01.2022
Zala Merzel in Jernej Topolovec 24.10.2021 19.12.2021 30.01.2022
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj 31.10.2021 24.12.2021 ob 18,00 6.02.2022
Sonja Dolinšek in Leon Brković 1.11.2021 25.12.2021 13.02.2022
Marija Poljanec in Bojan Bučar 7.11.2021 26.12.2021 20.02.2022
Andreja in Roman Zdravje 14.11.2021 1.01.2022 27.02.2022
Ana Lucija Parkelj in Tomaž Jamnik 21.11.2021 2.01.2022 6.03.2022

Bralci na Pijavi Gorici:
Anže Globokar in Olga Urbar 3.10.2021 31.10.2021 21.11.2021 19.12.2021 1.01.2022
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 10.10.2021 1.11.2021 28.11.2021 24.12.2021 2.01.2022
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 17.10.2021 7.11.2021 5.12.2021 25.12.2021 9.01.2022
Veronika Globokar in Tomaž Šerjak 24.10.2021 14.11.2021 12.12.2021 26.12.2021 16.01.2022

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU

6. SKUPINA 3.10.2021 21.11.2021 9.01.2022
7. SKUPINA (Iška Loka) 10.10.2021 28.11.2021 16.01.2022
8. SKUPINA (Staje) 17.10.2021 5.12.2021 23.01.2022
1. SKUPINA (Matena) 24.10.2021 12.12.2021 30.01.2022
2. SKUPINA 31.10.2021 19.12.2021 6.02.2022
4. SKUPINA 7.11.2021 26.12.2021 13.02.2022
5. SKUPINA (Podržajevi) 14.11.2021 1.01.2022 20.02.2022
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PRIPRAVA ODRASLIH NA PREJEM 
ZAKRAMENTOV - KATEHUMENAT

V naši dekaniji bosta za pripravo na prejem zakra-
mentov potekala dva tečaja. Prvi se začne na Viču, v 
Antonovem domu, v četrtek, 7. oktobra, ob 19h. Drugi 
pa na Rakovniku, z začetkom v torek 12.10., ob 20h.

Povabimo odrasle, ki bi želeli prejeti zakramente, 
naj se pridružijo katehumenatu.

V današnjem času je veliko odraslih iskalcev Boga 
in Božje bližine. Zato ne bodimo zadržani s povabilom 
tistih, ki še niso krščeni ...

Bralci na Igu ‐  ob 8,00:

Bernarda in Robi Selan 3.10.2021 21.11.2021 1.01.2022
Valentina Kovačič in Andreja Podržaj Modic 10.10.2021 28.11.2021 2.01.2022
Irena Uršič in Mateja Jere Grmek 17.10.2021 5.12.2021 9.01.2022
Barbara in Marjana Jamnik 24.10.2021 12.12.2021 16.01.2022
Rok in Zinka Štefančič 31.10.2021 19.12.2021 23.01.2022
Franc Orhini in Veronika Čuden 1.11.2021 24.12.2021 ob 24,00 30.01.2022
Helena Bevc in Blaž Jamnik 7.11.2021 25.12.2021 6.02.2022
Nataša in Boštjan Šteblaj 14.11.2021 26.12.2021 13.02.2022

Bralci na Igu ‐  ob 10,00:
Maja Smole in Jerca Žučko 3.10.2021 28.11.2021 9.01.2022   
Ana Černič in Jakob Merzel 10.10.2021 5.12.2021 16.01.2022
Marinka Završnik in Vlasta Merzel 17.10.2021 12.12.2021 23.01.2022
Zala Merzel in Jernej Topolovec 24.10.2021 19.12.2021 30.01.2022
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj 31.10.2021 24.12.2021 ob 18,00 6.02.2022
Sonja Dolinšek in Leon Brković 1.11.2021 25.12.2021 13.02.2022
Marija Poljanec in Bojan Bučar 7.11.2021 26.12.2021 20.02.2022
Andreja in Roman Zdravje 14.11.2021 1.01.2022 27.02.2022
Ana Lucija Parkelj in Tomaž Jamnik 21.11.2021 2.01.2022 6.03.2022

Bralci na Pijavi Gorici:
Anže Globokar in Olga Urbar 3.10.2021 31.10.2021 21.11.2021 19.12.2021 1.01.2022
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 10.10.2021 1.11.2021 28.11.2021 24.12.2021 2.01.2022
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 17.10.2021 7.11.2021 5.12.2021 25.12.2021 9.01.2022
Veronika Globokar in Tomaž Šerjak 24.10.2021 14.11.2021 12.12.2021 26.12.2021 16.01.2022

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU

6. SKUPINA 3.10.2021 21.11.2021 9.01.2022
7. SKUPINA (Iška Loka) 10.10.2021 28.11.2021 16.01.2022
8. SKUPINA (Staje) 17.10.2021 5.12.2021 23.01.2022
1. SKUPINA (Matena) 24.10.2021 12.12.2021 30.01.2022
2. SKUPINA 31.10.2021 19.12.2021 6.02.2022
4. SKUPINA 7.11.2021 26.12.2021 13.02.2022
5. SKUPINA (Podržajevi) 14.11.2021 1.01.2022 20.02.2022
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DOGODKI PRED NAMI
zz 26.9. – Slomškova nedelja. Pri 

nas bo to nedeljo žegnanje v Iški 
vasi z mašo ob 11h.

zz 27.9. – sv. Vincencij Pavelski, re-
dovni ustanovitelj.

zz 29.9. – sv. Mihael, zavetnik cer-
kve v Iški vasi. Tam bo ta dan sveta 
maša ob 18h.

zz 1.10. – sv. Terezija Deteta Jezu-
sa, Cvetka. To je prvi petek v me-
secu. Dopoldne obiščemo bolnike 
in starejše na domu. Zvečer od 
18.30 molimo pred Najsvetejšim 
in obnovimo posvetitev Jezusove-
mu srcu.

zz 2.10. – Angeli varuhi. To je prva 
sobota v mesecu. Na Igu zjutraj 
od 7.30 molimo premišljevalni ro-
žni venec in obnovimo posvetitev 
Marijinemu Brezmadežnemu srcu 
na Fatimski način.

zz 2.10. – Pohod za življenje v Lju-
bljani. Začetek ob 9.30 pred cer-
kvijo svetega Jakoba v stari Lju-
bljani. Nujne predhodne prijave 
na www.24kul.si in izpolnjevanje 
PCT pogojev.

zz 3.10. – 27. nedelja med letom, 
roženvenska nedelja.

zz 4.10. – sv. Frančišek Asiški, re-
dovni ustanovitelj. 

zz 6.10. – sv. Bruno, ustanovitelj 
kartuzijanov.

zz 7.10. – Roženvenska Mati Božja.

zz 9.10. – sv. Abraham in Sara, sve-
topisemska starša.

zz 10.10. – 28. nedelja med letom. 
Ob 10h na Igu ostroška maša.

zz 11.10. – sv. Janez XXIII., papež.
zz 15.10. – sv. Terezija Avilska, re-

dovnica, Cerkvena učiteljica.
zz 15. – 17.10. – duhovna vaje za za-

konce in družine v Veržeju.
zz 16.10. – sv. Marjeta Alacoque, 

redovnica.
zz 17.10. – 29. nedelja med letom, 

god Ignacija Antiohijskega.
zz 18.10. – sv. Luka, evangelist.
zz 21.10. – sv. Uršula in tovarišice.
zz 22.10. – sv. Janez Pavel II., papež.
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zz 24.10. – 30. nedelja med letom, 
misijonska nedelja. Pri vseh ma-
šah bo nabirka za misijone. Hvala 
vam za vaše darove. Ob 10h na Igu 
otroška maša.

zz 28.10. – sv. Simon in Juda Tadej, 
zavetnika cerkve na Pijavi Gorici. 
Kot vsak četrtek bo tudi takrat 
sveta maša na Pijavi Gorici ob 18h.

zz 31.10. – 30. nedelja med letom. 
Žegnanje na Pijavi Gorici s sveto 
mašo v rednem terminu ob 8.30. 
Lepo vabljeni k Simonu in Tadeju!

zz 31.10. – zadnja nedelja v okto-
bru se prestavi tudi ura na zimski 
čas.

zz 1.11. – Vsi sveti. Svete maše bodo 
po nedeljskem razporedu z moli-
tvami na pokopališčih.

zz 2.11. – Vernih duš dan – duše v 
vicah.

zz 6.11. – Sveti Lenart, opat, zave-
tnik cerkve na Gornjem Igu.

zz 7.11. – Žegnanje na Gornjem Igu 
s sveto mašo ob 11h.

zz 11.11. – Sveti Martin, zavetnik 
Ižanske fare. Ta dan bo srečanje 
za starejše s sveto mašo ob 17h.

zz 12.22. – Srečanje za mlade po 
sveti maši, ki bo ob 19h na Igu.

zz 13.11. – Dan celodnevnega češče-
nja. Začnemo s sveto mašo ob 8h. 
Sklep češčenja bo s sveto mašo in 
praznovanjem zakonskih jubilejev 
ob 18h. Lepo vabljeni vsi, ki v tem 
letu obhajate zakonske jubileje.

zz 14.11. – Martinova nedelja.

Freska v župnijski cerkvi v Šmartnem pod Šmarno goro.
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POGOJ ZA UDELEŽBO PRI VSEH SREČANJIH 
IN MAŠAH - PCT

Glede okužb smo v Sloveniji v ta-
kšni fazi, kot lani, ko smo zaprli drža-
vo: spomnimo se zaprtja neživilskih 
trgovin, javnih prireditev, šol, cerkva. 
Takšno zaprtje je peljalo v velike du-
ševne stiske in povzročilo tudi eko-
nomske in socialne težave.

V letošnjem letu pa smo dosegli 
približno 50% precepljenost. Tisti, ki 
so cepljeni ali pa so pre-
boleli Covid 19, so braniki 
pred verižnim okuževa-
njem in hudim potekom 
bolezni. Zato so strokov-
njaki presodili, da se tisti, 
ki izpolnjujejo pogoj PCT 
(preboleli, cepljeni ali te-
stirani) lahko udeležujejo 
javnega življenja. Tudi cer-
kva ne zapiramo za tiste, 
ki so bolezen preboleli, so 
bili cepljeni ali pa imajo ve-
ljaven test. Veseli smo, da 
smo lahko skupaj in skupaj 
molimo tudi za tiste, ki PCT 
pogoja ne izpolnjujejo.

Hvala vsem, ki ste se ce-
pili, da s tem doprinašate k 
splošnemu zdravju.

V cerkvah še vedno ve-
lja uporaba zaščitnih mask, 
razkuževanje rok in po-
trebna razdalja. Pogoj PCT 

pa velja za vse starejše od 15 let. Šol-
ski otroci pa se tudi samo testirajo.

Vse vabim k molitvi, da bomo s 
skupnimi močni premagali to težko 
bolezen. Ves mesec oktober bo veliko 
spodbud in priložnosti za molitev ro-
žnega venca. Molimo tudi za zdravje 
nas vseh.



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
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