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RAZUMNOST KRŠČANSTVA 2
V prejšnjem uvodniku sem začrtal nekaj izhodišč 

o odnosu krščanstva do razuma in razumnosti. Sedaj 
bi rad nadaljeval z razmišljanjem o razumnosti naše 
vere. Že Sveto pismo, razodeta beseda Boga, potr-
juje trditev, da je naša vera razumna. Apostol Peter 
v svojem prvem pismu zapiše: »Zato opašite ledja 
svojega razuma, trezni bodite, popolnoma naslonite 
upanje na milost, ki vam je prinesena v razodetju 
Jezusa Kristusa.« (1.Pt. 1,13) Že stari Grki so posebej 
cenili razumnost kot eno izmed kreposti, ki so člove-
ka vodili v doseganje dobrega. Razumnost je bila ena 
izmed predpogojev še treh drugih ključnih (kardinal-
nih) kreposti pravičnosti, srčnosti in zmernosti. Tudi 

krščanstvo je prevzelo te človeške naravne kreposti in jih »nadgradilo« z Bož-
jimi krepostmi; vere, upanja in ljubezni. In že apostol Pavel je jasno zapisal, da 
je ravno ljubezen največja. A vrnimo se k razumnosti. Razumnost je krepost, ki 
praktični razum nagiba k iskanju resničnega dobrega ne glede na okoliščino, v 
kateri se nahaja. Krepost razumnosti je veljala za »krmarico« ostalih kreposti, 
saj jim daje pravilno mero. Razumnost usmerja sodbo vesti. Ravno vest pa je v 
krščanstvu srčika človekovega odločanja in delovanja. Razumen človek usmer-
ja svoje delovanje v skladu s sodbo vesti. A tudi vest mora biti prav oblikova-
na. Razumnost je sicer človeku dana, a še vedno jo mora negovati in razvijati. 
Tako je razumnost tisto naravno sredstvo, ki mu pri tem pomaga. A človek kljub 
temu sam ne more ohranjati moralnega ravnovesja, saj je greh ranil človeško 
naravo in je tukaj zraven še potrebna Božja pomoč, Božja milost. Božjo milost 
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v primeru razumnosti lahko imenujemo kot dar odrešenja, ki nam pomaga, da 
lažje vztrajamo na poti iskanja resnice in doseganja dobrega. Ta dar pa je, kot 
pravi apostol Peter, »odrešenje po Jezusu Kristusu«. Kristus je znamenje nove-
ga človeka, ki ravno v moči vere v vstajenje razumno uravnava svoje zemeljsko 
življenje. Kristjan je človek, ki steguje svoje roke proti neskončnemu, večnemu 
in absolutnemu, in vse svoje življenje v tem svetu, ki je minljiv, končen in spre-
menljiv, vidi kot izjemen dar ter priložnost za doseganje dobrega. (Se nadaljuje)

Tadej Ložar, kaplan

OSEBA TA MESEC
JEZUS KRISTUS JE VSTAL OD MRTVIH IN ŽIVI. ZATO JE PRAV,  

DA TUDI NJEMU NAKLONIMO EN INTERVJU.
Njegova rodbina izvira iz Betlehe-

ma, kjer se je rodil pred 33 leti. Nato 
so starši živeli v Nazaretu, kjer je od-
rastel in živel vsakdanje življenje. De-
lal je pri Jožefu, ki je bil mizar in tesar. 
In po njem je dobil ugled in odlično 
blagovno znamko, ki so jo poznali ši-
rom po Galileji.

S 30 leti je začel javno delovati in 
pridigati. Pritegnil je veliko ljudi, ki so 

ga hoteli narediti za kralja. On pa se ni 
šel politike, čeprav je vsem govoril jav-
no in skrivaj ni ničesar govoril. Tiste, 
ki so pričakovali njegovo zmago na 
volitvah in prevzem oblasti z njegovo 
voditeljsko karizmo, je razočaral. Zato 
so se obrnili proti njemu in ga pri Pi-
latu obtožili krivoverstva in zahtevali 
križanje. To se je zgodilo po njegovi 
zadnji večerji, po tem, ko je učencem 
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dal novo zapoved ljubezni (umil jim 
je noge). Nato ga je eden od učencev 
izdal, drugi zatajil. Le učenec, ki ga je 
posebej imel rad, je stal pod križem.

Vprašali smo ga, zakaj ni izbral ka-
kšne lažje poti? Zakaj je sprejel križ?

Odgovoril nam je, da je to pot 
odrešenja. Zaradi križa je prišlo ve-
selje na ves svet. Zaradi križa je blizu 
vsem, ki trpijo, vsem zapuščenim in 
odrinjenim. Blizu je tistim, ki izgubijo 
vero, saj je tudi on na križu molil: Moj 
Bog, zakaj si me zapustil. Blizu je tudi 
umirajočim in njihovim svojcem, saj 
je on, ki je Bog, umrl in bil pokopan 
za nas. A on je vstal in živi. Za naše ži-
vljenje pa nam je dal preprost recept: 
Kdor hoče hoditi za menoj, naj vzame 
vsak dan svoj križ in hodi za menoj.

V teh dneh smo si veliko voščili za 
Veliko noč. Tudi v tem intervjuju nam 
je Jezus povedal, da je to njegov naj-
večji praznik. O njem je v svojem in-
tervjuju že pisal apostol Pavel, ki trdi: 

»Če Jezus ni vstal od mrtvih, je pra-
zna naša vera in naše oznanjevanje.«

Prva velika noč je bila prvi dan po 
judovski soboti, to je torej naša nede-
lja. Vsako nedeljo se torej srečamo z 
vstalim Jezusom. Zato je vsaka nedelja 
nekako mala velika noč. Da ne pozabi-
mo na našo vero, vero v zmago Jezusa 
nad smrtjo, zmago dobrega nad zlim, 
zmago Življenja, gremo vsako nedeljo 
k sveti maši in to vero vedno znova iz-
povemo in iz nje živimo med tednom.

Povprašali smo ga, kdaj se bo spet 
oglasil? Zanimivo je povedal, da nikoli 
ni odšel, da je v kruhu življenja vedno 
z nami. V Svetem pismu nas nagovar-
ja in nagovorjeni oznanjajo to Besedo 
življenja še danes. Lahko je najprepro-
steje slišimo v nedeljo pri sveti maši. 
Ko molimo, ko se z Njim pogovarjamo, 
nas posluša in govori v tihoti našega 
srca. Bližje nam je, kot mi sami sebi, 
saj nas je ustvaril in torej z nami živi.

Hvala Ti Jezus, da hodiš z nami!
žpk.

PISMO DUHOVNIKOV MED SINODO
Kardinal Mario Grech, generalni 

tajnik Škofovske sinode in msgr. Laz-
zaro You Heung Sik, nadškof-upoko-
jeni škof Daejeona, prefekt Kongre-
gacije za kler, sta ob prazniku sv. Jo-
žefa pisala vsem duhovnikom glede 
poklicanosti Cerkve v sinodo.

Dragi duhovniki, tukaj sva dva vaša 
brata, tudi midva duhovnika! Vas lah-
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ko prosiva za nekaj časa? Rada bi vam 
spregovorila o temi, ki nas vse zadeva!

»Božja Cerkev je poklicana v sinodo.« 
S temi besedami se začenja Pripravljal-
ni dokument za sinodo 2021 – 2023. Za 
dve leti je vse Božje ljudstvo povablje-
no k razmišljanju o temi Za sinodalno 
Cerkev: občestvo, soudeležba in poslan-
stvo. Gre za novost, ki lahko vzbudi 
navdušenje, pa tudi negotovost.

Vendar je bilo v »prvem tisočle-
tju ‘hoditi skupaj’, torej uresničevati 
sinodalnost običajni način delova-
nja Cerkve.« 2. vatikanski koncil je 
ponovno osvetlil to razsežnost cer-
kvenostnega življenja, ki je tako po-
membna, da je sv. Janez Krizostom 
lahko zatrdil: »Cerkev in sinoda sta si-
nonima« (Explicatio in Psalmum 149).

Vemo, da današnji svet nujno po-
trebuje bratstvo. Ne da bi se tega za-
vedal, hrepeni po Jezusu. Toda kako 
doseči, da bo do tega srečanja prišlo? 
Skupaj z vsem Božjim ljudstvom mo-
ramo prisluhniti Duhu, tako da bomo 
prenovili svojo vero in našli nove poti in 
jezike, da bomo evangelij delili s svoji-
mi brati in sestrami. Sinodalni proces, 
ki nam ga predlaga papež Frančišek, 
ima ravno ta cilj: skupaj se odpraviti na 
pot, v vzajemnem poslušanju, v izme-
njavi idej in načrtov, da bi pokazali pra-
vo obličje Cerkve – gostoljubne »hiše« 
z odprtimi vrati – v kateri prebiva Go-
spod in jo oživljajo bratski odnosi.

Da ne bi zapadli v nevarnosti, na 
katere je opozoril papež Frančišek – 

to so formalizem, ki sinodo skrči na 
prazno geslo, intelektualizem, ki iz 
sinode naredi teoretično razmišljanje 
o problemih, in nepremičnost, ki nas 
prikuje na varnost naših navad, da se 
ne bi nič spremenilo – pomembno je 
odpreti srce in prisluhniti temu, kar 
Duh svetuje Cerkvam (prim. Apd 2,7).

Očitno nas pred to potjo lah-
ko prevzamejo strahovi. Najprej se 
dobro zavedamo, da duhovniki v 
mnogih delih sveta že nosijo veliko 
pastoralno breme. In sedaj – tako se 
lahko zdi – se temu dodaja še doda-
tno »opravilo«. Bolj kot k množenju 
dejavnosti vas želimo opogumiti, 
da na svoje skupnosti pogledate s 
tistim kontemplativnim pogledom, 
o katerem govori papež Frančišek v 
Evangelii gaudium (št. 71), da bi odkrili 
številne zglede soudeležbe in izme-
njave, ki že kalijo v vaših skupnostih. 
Sedanja škofijska faza sinodalnega 
procesa namreč predlaga, da »zbere-
mo bogastvo izkustev živete sinodal-
nosti« (Pripravljalni dokument, 31). 
Prepričani smo, da jih je veliko več, 
kot bi se lahko zdelo na prvi pogled, 
morda neformalne in spontane. 
Kjerkoli se pozorno poslušamo, se 
učimo drug od drugega, cenimo 
darove drugih, si pomagamo in 
odločitve sprejemamo skupaj, je si-
nodalnost že v teku. Vse to moramo 
pozorno sprejeti in ceniti, da bomo 
vedno bolj razvijali tisti sinodalni slog, 
ki je »poseben modus vivendi et ope-
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randi Cerkve, Božjega ljudstva« (Pri-
pravljalni dokument, 10).

Obstaja pa lahko še drug strah: če 
se tako poudarjata skupno duhovni-
štvo krščenih in sensus fidei Božjega 
ljudstva, kaj bo z našo vlogo voditeljev 
in našo posebno identiteto posvečenih 
služabnikov? Nedvomno gre za vedno 
globlje odkrivanje temeljne enakosti 
vseh krščenih in za spodbujanje vseh 
vernikov k dejavnemu sodelovanju 
na poti in pri poslanstvu Cerkve. Tako 
bomo doživeli veselje, da bomo imeli 
ob sebi brate in sestre, ki delijo z nami 
odgovornost za evangelizacijo. V tem 
izkustvu Božjega ljudstva pa more in 
mora na nov način izstopiti tudi poseb-
na karizma služabnikov, posvečenih, 
da služijo, posvečujejo in spodbujajo 
Božje ljudstvo.

V tem smislu vas prosiva za troj-
ni prispevek aktualnemu sinodalne-

mu procesu: – Storite vse, da bo pot 
slonela na poslušanju in na življenju 
Božje Besede. Papež Frančišek nas 
je nedavno takole spodbujal: »Nav-
dušimo se za Sveto pismo, pustimo, 
da Beseda koplje v naši notranjosti, 
da razodene Božjo novost in vodi k 
ljubezni do drugih, ne da bi se nave-
ličali« (Frančišek, Homilija za nede-
ljo Božje Besede, 23, januarja 2022). 
Brez te zakoreninjenosti v življenju 
Besede bomo v nevarnosti, da bi 
hodili v temi in naša razmišljanja bi se 
lahko spremenila v ideologijo. Če pa 
se bomo naslonili na uresničevanje 
Besede, bomo gradili hišo na skali 
(prim. Mt 7,24-27) in bomo kot 
učenca iz Emavsa lahko doživeli luč 
in presenetljivo vodenje Vstalega. 
– Prizadevati si, da bo pot zaznamo-
vana z medsebojnim poslušanjem in 
vzajemnim sprejemanjem. Še pred 
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konkretnimi rezultati sta vrednoti že 
globok pogovor in resnično srečanje. 
V naših skupnostih je veliko pobud 
in zmožnosti, vendar so posamezni-
ki in skupine pogosto v nevarnosti 
individualizma in samozadostnosti. 
Jezus nas s svojo novo zapovedjo 
spominja, da bodo po tem »vsi spo-
znali, da ste moji učenci, če boste 
med seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35). 
Kot pastirji lahko veliko storimo, da 
bo ljubezen zdravila odnose, zacelila 
raztrganine, ki pogosto prizadenejo 
tudi cerkveno tkivo, da se bo vrni-
lo veselje ob občutku, da smo ena 
sama družina, eno samo ljudstvo 
na potovanju, otroci istega Očeta 
in zato bratje med seboj, začenši z 
bratstvom med nami, duhovniki. 
– Skrbeti, da nas pot ne vodi k samo-
opazovanju, ampak nas spodbuja, da 
bomo šli naproti vsem. Papež Franči-
šek nam je v Evangelii gaudium izročil 
sanje o Cerkvi, ki se ne boji umazati 
si rok z vpletanjem v rane človeštva, 
o Cerkvi, ki hodi v poslušanju in v 
služenju ubogim in obrobjem. Ta 
dinamika »izhoda« naproti bratom, 
s kompasom Besede in ognjem 
ljubezni uresničuje veliki izvirni 
Očetov načrt: »da bi bili vsi eno« (Jn 
17,21). V svoji zadnji okrožnici Fratelli 
tutti nas papež Frančišek prosi, naj si 
za to prizadevamo skupaj z brati in se-
strami drugih Cerkva, z verniki drugih 
verstev in z vsemi ljudmi dobre volje. 

Vesoljno bratstvo in ljubezen torej 
brez izključevanja, ki mora objeti vse 
in vsakogar. Kot služabniki Božjega 
ljudstva smo v privilegiranem položa-
ju, da zagotovimo, da to ne bo ostalo 
nejasna in splošna usmeritev, ampak 
da se uresniči tam, kjer živimo.

Dragi bratje duhovniki, prepričana 
sva, da boste na podlagi teh predno-
stnih nalog odkrili tudi način za oživi-
tev posebnih pobud glede na potrebe 
in možnosti, ker je sinodalnost v resnici 
Boži klic za Cerkev tretjega tisočletja. 
Hoja v tej smeri ne bo brez vprašanj, 
naporov in prekinitev, vendar lahko 
zaupamo, da nam bo stokratno povr-
njeno v bratstvu in v sadovih evangelj-
skega življenja. Pomislimo samo na 
prvo sinodo v Jeruzalemu (prim. Apd 
15). Kdo ve, koliko truda je bilo v ozad-
ju! Vendar vemo, kako odločilen je bil 
ta trenutek za nastajajočo Cerkev.

Zaključimo to pismo z dvema 
odlomkoma iz Pripravljalnega doku-
menta, ki nas bosta lahko navdihova-
la in spremljala skoraj kot priročnik.

»Sposobnost predstavljanja dru-
gačne prihodnosti Cerkve in njenih 
institucij v skladu s poslanstvom, ki 
ga je prejela, je v veliki meri odvisna 
od odločitve, da sprožimo procese 
poslušanja, dialoga in skupnega raz-
ločevanja, v katerih lahko vsakdo so-
deluje in da svoj prispevek.« (št. 9).

»Spomnimo, da cilj sinode in 
torej tudi tega posvetovanja ni 
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pripravljanje dokumentov, ampak 
»zagotoviti, da bodo vzklile sanje, da 
se bodo prebudile prerokbe in videnja, 
da bodo vzcvetela upanja, da se bo 
spodbudilo zaupanje, obvezale rane, 
spletli odnosi, prebudila zarja upanja, 
da se bomo učili drug od drugega in 
ustvarjali pozitivno predstavo, ki naj 
razsvetli um, ogreje srce in vrne moč 
rokam« (št. 32).

Ko se vam zahvaljujeva za vašo 
pozornost, vam zagotavljava svojo 
molitev in vam in vašim skupnostim 
voščiva veselo in rodovitno sinodal-
no pot. Vedite, da sva vam blizu in na 
poti z vami! Po naju pa sprejmite tudi 
hvaležnost papeža Frančiška, ki ste 
mu zelo blizu.

Vsakega izmed vas izročava bla-
ženi Devici Mariji dobre poti in vas 

prisrčno pozdravljava v Gospodu Je-
zusu.

Mario kard. Grech,  
generalni tajnik Škofovske sinode

+ Lazzaro You Heung Sik,  
nadškof-upokojeni škof Daejeona, 

prefekt Kongregacije za kler

NOVA KAPELICA NA VISOKEM
Veseli smo, da je na Visokem nastala 

nova kapelica. Pobuda zanjo je prišla s stra-
ni lastnikov zemljišča, ki so hoteli v zahvalo 
Bogu za srečno rešene zemljiške spore v Lju-
bljani, to izraziti tudi na ta način. Kapelica 
ima zavetnico sveto Elizabeto Ogrsko, ki je 
bila krstna zavetnica stare mame Lili Novi.

Naj bo kapelica spodbuda k molitvi na 
tem kraju. Naj temu kraju prinaša lep kr-
ščanski obraz in razumevanje.

Sveta Elizabeta Ogrska je bila velika do-
brotnica in je zato zavetnica Karitas. Znano 
je, da je pomagala revežem za kar ni imela 
podpore njenih domačih. Ko je v predpasni-
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ku nesla kruh sestradanim beračem, 
jo ustavil njen tast in zahteval, naj po-
kaže kaj nosi. Rekla je, da so rože in 
res je bilo njeno naročje polno vrtnic. 

Ta legenda je upodobljena tudi v kipu 
svetnice s cvetjem.

Sveta Elizabeta Ogrska –  
prosi za nas!

DVOJNO PRAZNOVANJE NA GOLEM
V cerkvi sv. Marjete na Golem 

smo zadnjo nedeljo v marcu pri sve-
ti maši, ki jo je daroval župnik Janez 
Avsenik, počastili praznik Gospodo-
vega oznanjenja. Prvič je na koru ob 
tem zapel tudi zborček sv. Marjete, ki 
ga sestavljajo mlajši in starejši otro-
ci pod vodstvom Ester in Marjete. 
Z igranjem na inštrumente pa so jih 
spremljali Majda, Manca in Tobija. 
Zborček je za materinski praznik zelo 
lepo presenetil in razveselil vse priso-
tne, ob koncu pa vse mame še z roži-

co. Če je bilo to prvo presenečenje ob 
zaključku sv. maše, je temu sledila še 
zapeta pesem župniku Janezu Avse-
niku za njegov jubilej. Florijan mu je 
ob tem v imenu cerkvenega občestva 
zaželel še veliko zdravja in blagoslova 
v življenju, medtem ko so ministranti 
k oltarju pripeljali še torto in darilo. 
Praznovanje se je po zaključku sv. 
maše nadaljevalo pred cerkvijo, ki je 
bila čudovito obsijana s soncem. 

J.Š.

ZAHVALA
Bogu hvala, da mi je dal dožive-

ti 50 let in se srečati z Abrahamom. 
Vsak dan mi je podarjen, zato res 
Bogu hvala za vse.

Hvala mojima staršema Heleni in 
Janezu za življenje in vero, ki sta mi jo 
posredovala, moj sestri Olgi za sestr-
sko spremljanje.

Hvala vsem, ki ste mi ob mojem 
jubileju čestitali. Tudi vam vsem naj 
Gospod nakloni zdravje, razumeva-
nje in moč sredi vsakdanjih bojev in 
prizadevanj za dobro.

Hvala za mnoga presenečenja, ki 
sem jih bil deležen. Že nedeljo pred 30. 

marcem ste mi naredili veselico s torto 
in pohodnimi palicami na Golem. 

Hvala zakonskim skupinam za Abra-
hamovo palico, pesem in sestavljenim 
video posnetkom s 50 letnim obsegom.

Hvala gasilcem in njihovim pri-
jateljem za sliko svetega Florjana in 
postavljen mlaj. Veliko mi pomeni, 
da ste nanj obesili trakove slovenske 
zastave. Hvala pevcem cerkvenega 
pevskega zbora za prepevanje pod 
mlajem in pri nedeljski maši v nede-
ljo... Hvala pevkam Žene dveh vasi 
za zapeto voščilo. Hvala, da ste prišle 
zapet tudi na Ig. 
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Hvala vokalni skupini Krila, ki je 
prišla voščit k maši na rojstni dan. To 
je bilo veliko presenečenje, saj so peli 
pri moji novi maši pred 25 leti in še se-
daj so sveži in sporočilni.

Hvala vsem, ki ste se udeleži-
li maše na Kureščku ob prvi soboti. 
Kljub snežni odeji ste prišli h Kraljici 
miru in skupaj z menoj molili in se 
Bogu zahvalili. Hvala vsem duhovni-
kom in organistu za lep duhovni am-
bient. Hvala za svečo s Kureščkom in 
sporočilom: »Na tem mestu bom de-
lila mir!« Pa tudi s pobudo peš poti po 
naši župniji.

Hvala za voščilo na Pijavi Gorici z 
majico Pijava je Zakon in kolesarsko 
majico. Hvala za voščilo Martinovih 
animatorjev. Hvala za darovano za-
hvalno mašo za župnika. Hvala za 
prepevanje pri nedeljski maši tudi 
bendu Pol plašča in Martinovemu 
zboru. Hvala za okrasitev s 50 cveto-

vi, špalir gasilcev in narodnih noš, za 
sliko slavljenca v različnih okoljih... 

Hvala gospodinjam za pripravlje-
no in ponujeno pecivo po maši. Hva-
la za postreženo pijačo, za skuhano 
kavo in čaj. Tako smo oživeli stare 
čase, ko je bilo druženje po maši ne-
kaj rednega in dobrodošlega.

Hvala tudi vsem, ki ste mi poma-
gali pri praznovanju s postavljanjem 
miz in klopi, s pomočjo pri dobavi 
pijače in peciva. Brez vas nebi mogel 
praznovati.

Hvala tudi za vsa druga voščila 
izrečena ali napisana. V vseh odseva 
veselje in dobra volja. Bog vas blago-
slovi. In Naj bo res za vse: Bogu hvala! 
Sklenem naj z verzi:

Hvala za vse dobre želje.

Naj se blagoslov  
tudi k vam pripelje!

župnik Janez Avsenik
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CVETNA NEDELJA
V pravem zimskem jutru s snežno 

odejo je pred začetkom sv. maše 
župnik Janez Avsenik pred cerkvijo 
blagoslovil zelenje, ki nas spomi-
nja na prihod Jezusa v Jeruzalem in 
je znamenje življenja in zmage. Ob 
tem so se domačini iz Škrilj še po-
sebej potrudili in ob oltarju postavili 
veličastno butaro. Bogoslužje cve-
tne nedelje so s svojim petjem po-
lepšale pevke ŽPZ Žene in dekleta 
dveh vasi.

J.Š.

PRI SV. MARJETI NA GOLEM
VELIKONOČNI ČAS

Jutranji blagoslov ognja pri cerkvi 
sv. Marjete na Golem in popoldanski 
velikonočnih jedil je podelil župnik 
Janez Avsenik. 

Pred velikonočno vigilijo je kaplan 
blagoslovil ogenj za slavje luči, kot 
simbol vstalega Jezusa. Veselo smo 
dočakali Alelujo. »Kristus je vstal! Res 
je vstal, veselimo se« je navdušujoče 
izrekel kaplan Tadej Ložar. 

Na vstajenjsko velikonočno sv. 
mašo, ki smo jo začeli s procesijo, 
smo slišali »Jezus nam je odprl pot v 
večno življenje«. Kasneje je župnik 
Janez Avsenik v pridigi še povedal, 
»Kako lepo je, ko smo v procesiji ho-
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dili skupaj, kot nas 
vabi tudi sinoda«. 
Ob tem sta prvič 
skupaj zapela ŽPZ 
Žene in dekleta 
dveh vasi in zbor-
ček sv. Marjete. Ob 
zahvalah župnika 
in kaplana za naše 
sodelovanje pri ve-
likonočnih opravilih 
v tej priliki tudi mi 
izrekamo iskreno 
hvaležnost našim 
dušnim pastirjem. 
Bogu hvala!

J.Š.

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Od zadnje objave smo se poslo-

vili od Anžeta Kumšeta, rojenega 
19.3.2019, ki je s staršema Edvardom 
in Mojco živel v Iški Loki 21. Ob po-
grebu so namesto cvetja na grob da-
rovali za Cerkev, v dober namen ter za 
svete maše tako za pokojnega Anže-
ta, kot tudi za njegovo družino, da bo 
zmogla nositi to težo preizkušnje ob 
izgubi otroka: sodelavci matere Moj-
ce: Marija, Marko in Silvo, Gregor Vi-

rant z družino, Jože Virant z Golega, 
družina Strle iz Iške Loke, Pavličevi 
z Iga, družina Regina, Tegljevi iz Iške 
Loke, Boštjan Tegelj z družino, Uroš 
Čuden, družina Černič, Iška Loka 22, 
Saša in Rok Modic z družino, Jamni-
kovi iz Iške Loke, družina Modic z Iške 
Loke, Križmanovi iz Staj, Kramarjevi 
iz Iške Loke, družina Čelan, Tone Ur-
šič z družino, Družina Jere.

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pod-

prli našo akcijo za velikonočne pra-
znike s prostovoljnimi prispevki za 

butarice in voščilnice in s tem poma-
gali lajšati stiske ljudem.

Župnijska karitas Ig
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DOGODKI PRED NAMI
	z 27. april – Dan upora proti okupa-

torju, državni praznik
	z 25. april – sveti Marko, evangelist
	z 29. april – sveta Katarina Sienska
	z 1. maj – 3. velikonočna nedelja, sve-

ti Jožef delavec, začetek šmarnic

	z  1. – 8. maj – molitvena osmina za 
duhovne poklice

	z 2. maj – pomladansko romanje 
po poteh župnije Ig in Golo. Več 
preberite v posebnem članku, ki je 
objavljen v tej Naši župniji.

	z 3. maj sveta apostola Filip in Jakob
	z 4. maj – sveti Florjan, mučenec, 

zavetnik gasilcev
	z 5. maj – začetek devetdnevnice 

pred prvim svetim obhajilom. Va-
bljeni vsak večer ob 19h.

	z 6. maj – prvi petek. Dopoldne 
obiščemo bolnike in starejše na 
domu. Zvečer od 18.30 molimo 
pred Najsvetejšim in obnovimo 
posvetitev Jezusovemu srcu.

ŽUPNIJSKA KARITAS IG ima 
uradne ure vsak drugi petek v 
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici 
župnišča.

TRANSAKCIJSKI RAČUN 
ŽUPNIJSKE KARITAS IG,  
na katerega lahko prispevate svoj 
dar za pomoč ljudem v stiski:  
SI56 0209 8026 0579 946  
(NLB, d.d.).

Župnijska karitas Ig
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	z 6. maj sveti Dominik Savio, zave-
tnik ministrantov.

	z 7. maj – prva sobota v mesecu. 
Od 7.30 molimo premišljevalni 
rožni venec pred Najsvetejšim in 
obnovimo posvetitev Marijinemu 
Brezmadežnemu srcu. Vabljeni pa 
tudi na pobožnost prve sobote in 
prvega petka na Kurešček. Tam bo 
v soboto maša ob 10h.

	z 8. maj – 4. velikonočna nedelja, ne-
delja Jezusa dobrega pastirja. Nede-
lja, ki je namenjena molitvi za duhov-
ne poklice. Cel vikend bo z nami bo-
goslovec iz ljubljanskega bogoslovja.

	z 8. maj – ob 11h Florjanova sveta 
maša za gasilce v Iški vasi v cerkvi 
svetega Križa

	z 13. maj – zaključek devetdnevnice 
pred prvim obhajilom.

	z 13. maj – slavilni večer mladih na 
Kureščku. Več informacij na stra-
neh Katoliške mladine.

	z 13. maj – Fatimska Mati Božja
	z 15. maj – 5. velikonočna nedelja. 

Ob 10h prvo sveto obhajilo na Igu.
	z 15. maj – sveta Zofija (Sonja), mu-

čenka
	z 16. maj – sveti Janez Nepomuk.
	z 19. maj – sveti Urban I., papež
	z 22. maj – 6. velikonočna nedelja, 

nedelja turizma.

	z 23. maj – Prošnji dan pred Gospo-
dovim Vnebohodom. Svete maše: 
ob 17h poljska maša v Iški, ob 18h 
v Kremenici in ob 19h na Igu polj-
ska maša za Staje in Kot.

	z 23. maj – večer slovenskih izročil 
na Brezjah, pred praznikom Mari-
je pomočnice.

	z 24. maj – Marija Pomočnica kri-
stjanov.

	z 24. maj – Prošnji dan. Svete maše 
ob 7.30 v Mateni s procesijo, ob 
18h na Dobravici in ob 19h na Igu 
poljska maša za Iško Loko.

	z 25. maj – Prošnji dan. Sveti maši 
ob 18h na Sarskem in ob 19h na 
Igu poljska maša za Ig.

	z 26. maj – Gospodov vnebohod. 
Maše ob 18h na Pijavi Gorici, ob 
19h na Igu in ob 19.30 na Golem.

	z 26. maj – sveti Filip Neri, zavetnik 
humoristov

	z 27. maj – Poljska maša za Iško vas 
ob 18h pri svetem Mihaelu, ob 19h 
pa redna maša na Igu.

	z 27. maj – god blaženega Lojzeta 
Grozdeta, slovenskega mučenca

	z 29. maj – 7. velikonočna nedelja in 
god Maksima emonskega, škofa

	z 31. maj – god obiskanja Device 
Marije in sklep šmarnic.

NAPOVEDUJEMO: 
	z 26. junij – 1. julij – Oratorij za otroke na Igu. Več o tem preberite v poseb-

nem članku in prijavnici, ki je objavljena na zadnjem listu v tej Naši župniji.



14

PO POTEH ŽUPNIJE IG IN GOLO
Na Kureščku je vzniknila ideja, da bi kot 

eno izmed daril ob praznovanju Abrahama, 
skupaj z našim župnikom prehodili pot od 
podružnične cerkvice sv. Jedrt v Iški, pa vse 
do Kureščka, kjer bi se za župnika in blago-
slov obeh župnij - kar je tudi namen našega 
peš romanja - darovala sv. maša.

Vabljeni, da se pridružite, lahko za celo 
pot, lahko pa tudi za posamezne odseke.

V kolikor bo lepo vreme, se bomo na ro-
manje podali v ponedeljek, 2. maja, s pri-
četkom ob 8h zjutraj izpred cerkve sv. Jedrt 
v Iški. Lahko se nam pridružite tudi kasne-
je, prilagamo okvirno časovnico.
8.00 Iška – sv. Jedrt
8.30 Iška vas - sv. Mihael
8.45 Iška vas - sv. Križ
9.30 Ig - sv. Martin
10.00 Kremenica - sv. Urh
10.40 Dobravica - sv. Gregor (polurni postanek)
11.10 krenemo z Dobravice
12.30 Golo - sv. Marjeta
13.30 Kurešček - Marija, Kraljica miru

 Na Kureščku bo mogoče naročiti kosilo (dobrodošle rezervacije na:  
 068 154 017 Lidija).

Molitvena ura v cerkvi je ob 15h in ob 16h sv. maša.
Zelo dobrodošli! Lidija Sušnik
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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


