LETO XXXII • JUNIJ 2022

ŠTEVILKA 5

RAZUMNOST KRŠČANSTVA 3
V začetku meseca junija obhajamo praznik Binkošti, praznik prihoda
Svetega Duha in dan rojstva Cerkve.
Svetu Duh, tretja božja oseba enega Boga, je zelo povezana s temo, o
kateri pišem že tretji uvod zapored.
Vedno ko se obračamo na Svetega
Duha, prosimo za razsvetljenje naših
src in izčiščenje razuma. Razum človeka razlikuje od vseh ostalih živih bitij.
Razum človeka dviga nad živaljo in
mu daje sposobnost, da premišljuje o
sebi, svetu in o Bogu. Vse to spada pod
»naravne danosti«, pod red stvarjenja.
A ker je človek bitje omejeno s časom
in prostorom, nemalokrat pa tudi zaradi vpliva raznih duhovnimi šibkosti,
je razum lahko zamegljen, včasih žal
celo zaslepljen. Poleg reda stvarstva
pa poznamo tudi red odrešenja, nadnaravni red, ki kot rečni tok teče vzporedno z redom stvarjenja. Sveti Duh je
duh, ki ustvarja in preoblikuje, tako tudi človek z razumom naravne danosti
uporablja, da ustvari kaj novega. A red odrešenja, red milosti daleč presega
naravne danosti. V Kristusu se srečata narava in nadnarava. Učlovečenje, ko
Bog postane človek, je tisti prelomni trenutek tega srečanja. Ko pa učloveče-
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ni Bog trpi in umre za naše odrešenje,
se nadnarava kot jezero razlije nad
stvarstvo. In pri vsem tem sodeluje
Sveti Duh. Tako kot je bil Sveti Duh
prisoten pri prvem stvarjenju, tako je
prisoten tudi pri drugem stvarjenju,
ki se imenuje odrešenje. Pri krstu je
vsak krščen deležen Svetega Duha,
kar pomeni da staro postane novo,
stari človek, stari Adam postane novi
človek, novi Adam. Ne samo, da nas

božji Duh preobrazi, temveč tudi
deluje. Le pustiti se mu moramo. Z
milostjo moramo sodelovati. Pustiti
se moramo »najti«. Ravno zaradi delovanja Duha v nas, imamo moč da
odstranimo vse kar naš razum ovira
k večjemu spoznanju resnice. Razum
nam pomaga spoznati resnico, Duh
pa nam resnico osvetli v pravi, to je
Božji luči.
Tadej Ložar, kaplan

OSEBA TA MESEC

ŽUPNIK JANEZ AVSENIK – ABRAHAMOVEC, SREBRNOMAŠNIK
Najljubša barva našega gospoda
župnika je modra.
Navdušen je nad knjigo Padar
Žajbelj, ki govori o Ižancih. Kaj
še počne v prostem času? Če se
poheca: uči verouk. Velikokrat ga
prav verouk razvedri in razveseli.
Rad zapoje s kitaro, poje tudi v
oktetu duhovnikov Oremus, s
katerim imajo vsak teden pevske
vaje in trenutno pripravljajo
snemanje božične zgoščenke. Če
utegne, skoči v gore, če pa ne pa
vsaj na Šmarno goro.
Ali duhovnik ločuje med zasebnim
in poklicnim življenjem? Je sploh
možno to ločevati? Zdravnik zapre
ordinacijo, učitelj odide domov…
Duhovnik pa gre na duhovne
vaje, gre na dopust. »Res pa sem
tudi na morju, na plaži, duhovnik,

saj povsod srečam kakšnega znanca, ki me pozna kot duhovnika. Tudi
duhovnik si mora vzeti prosti čas,
da ne bi pregorel v svojem delu. Ob
nedeljah je največ dela, zato si je potrebno vzeti čas zase med tednom«,
pojasni.
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koze in z njimi »uredil« velik zaraščen
župnijski vrt. Na Igu pa je preganjalec
polžev lazarjev, ki lezejo po župnijskem vrtu na solato in bučke.
»Moja družina stanuje v Tacnu
pod Šmarno goro, župnija Šmartno
pod Šmarno goro. Tam imam sestro
Olgo in še oba starša. Z ansamblom
Avsenik radi pojemo, posebej, ko jih
slišimo po radiju. Sicer pa nismo bližnji sorodniki s Sašom Avsenikom.
Rad se pošalim: pred 100 leti so bili
stari starši med seboj bratranci. Nekaj glasbenega pa je kljub vsemu v
meni«.
Ste bili v šoli (osnovni, srednji, fakulteti) priden, vzoren učenec? Ste
kdaj naredili kaj, česar ne bi smeli?
»V šolo sem šel eno leto pred drugimi in zato nisem bil odličen, ampak
vedno prav dober. V šoli sem obiskoval šahovski krožek in bil celo občinski prvak. Enkrat sem res nekaj ušpičil. V prvem razredu sem s sošolcem
šel namesto domov, v bližnjo globel
metat kamenčke. Tako sva se zamotila, da sva pozabila na čas in naju je
prehitela noč. Ko sem prišel, je bila
doma panika. Oče me je takrat krepko vzel v roke. Nič me ni tako bolelo
kot to, da sem s svojim ravnanjem
spravil mamo v jok«, se spominja šolskih dni.

Veselje v Gospodu je naša moč!
(Neh 8,10) – to vaše novomašno geslo. Zakaj ravno to?
Novomašno geslo je moto mladega duhovnika. Rodilo se je ob pisanju diplomske naloge o krščanskem
veselju. »Ne moremo biti kristjani,
Božji ljudje, če nismo pričevalci, če ne
širimo nekaj Božjega. Božja bližina
je razlog za naše veselje, Gospodovo veselje, ki je naša moč. Kot mlad
duhovnik sem mislil, da bom spreobrnil ves svet. Da bom vse pritegnil k
Bogu. Sedaj pa sem Bogu hvaležen,
da sem sam v Božji bližini in da z optimizmom gledam na življenje«, pojasni svoje novomašno geslo.
Kot srednješolec je imel psa, nemškega ovčarja, ki ga je vsak dan vodil Zakaj ste duhovnik?
na sprehod proti Šmarni gori, pod
Za nekaj se je potrebno odločiti.
katero je odraščal. V Mengšu je imel Sledil je duhovnemu poklicu, se temu
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klicu izogibal, odlašal z odločitvijo.
Nazadnje je šel v Jugoslovansko armado, da bi odločitev odložil še za
eno leto. Tam je doživel vojno za Slovenijo. Srečno je pobegnil iz Šibenika
in si rekel: »Če me je Bog ohranil, je
prav, da mu posvetim vse svoje življenje kot duhovnik.«
V njegovi rodni župniji je župnik
škofijski duhovnik in zato je tudi sam
postal škofijski duhovnik. Mislil si je,
da če ne bo mogel študirati in bi s
študijem imel težave, bi šel za brata k
frančiškanom. Hodil je na Uskovniške
tedne, a ga salezijanci niso pritegnili.
Hodil je tudi na duhovne vaje k
jezuitom, a je tam razmišljal samo o
svojem duhovnem življenju, ne pa o
jezuitih.

Kje ste bili najprej kaplan? Kje pa
ste prvič nastopili službo župnika?
»Novo mašo sem imel 13. julija
1997 v Šmartnem pod Šmarno goro
in tisto leto nastopil triletno službo
kaplana v Leskovcu pri Krškem. Nato
sem bil eno leto kaplan v Šmartnem
pri Litiji, 7 let župnik v Kranjski Gori in
Ratečah. 10 let sem bil župnik v Mengšu in sedaj sem že peto leto na Igu«,
konča kronološki opis delovne dobe.
Priporočam, da si pogledate daljši intervju z našim gospodom župnikom na spodnji povezavi, ki ga je imel
pred kratkim za Eksodus TV v oddaji:
V družbi z Jezusom.
https://www.youtube.com/watch?v=movOL_LW8u0
Gospod župnik, hvala, ker ste z
nami podelili še drugo, manj znano,
plat svojega življenja. Farani vam želimo obilo zdravja, dobre volje, Božjega blagoslova in čim manj lazarjev
v solati.
mjg
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PO POTEH ŽUPNIJE IG IN GOLO
Na Kureščku je vzniknila ideja, da
bi kot eno izmed daril ob Abrahamu,
ki ga je pred kratkim praznoval ižanski župnik g. Janez Avsenik, skupaj z
njim prehodili pot od Iške vse do Kureščka, kjer bi se zanj in za blagoslov
župnije – kar je tudi namen peš romanja – darovala sv. maša.
Župnik se je darila zelo razveselil
in se odzval povabilu.
Na pot smo se podali v ponedeljek, 2. maja. Čeprav so bile vremenske napovedi zelo slabe, termina nismo spreminjali. Molili smo in se izročili v Božje roke. Izhodišče smo imeli
pri cerkvici sv. Jedrt v Iški ob 8. uri
zjutraj. Ko se nas je nekaj s Kureščka,
skupaj z župnikom pripeljalo tja, nas
je čakalo presenečenje: pred cerkvijo
sta nas pozdravila g. mežnar Franc
Strle in Janez Škarja, ki je že opravil
dober del poti peš od Golega čez Mokerc do Iške. V zelo lepi in oskrbovani cerkvici nas je g. župnik pozdravil,
nam povedal nekaj malega o cerkvi in
zmolil blagoslov romarjev. Mežnar je
pozvonil in počasi smo se odpravili na
pot. Na našo srečo ni deževalo. Ker
smo že štartali z malo zamude, se je
časovnica počasi začela umikati našim načrtovanim postankom. Kljub
temu smo hodili v miru, z molitvijo
na ustnicah ali ob prijetnem klepetu.
Kmalu smo prišli na drugo postojan-

ko, cerkev sv. Mihaela v Iški vasi. Tudi
tu sta nas pričakali domačinki Marija
Zdravje in Marija Kozin, nas pogostili
in odprli cerkev, ki je še posebej zanimiva, ker so v njej shranjeni antični
kamni, najdeni na tem območju, stene pa krasijo poslikave Janeza Ljubljanskega. Šli smo naprej, do cerkve
sv. Križa, ki je prav tako v Iški vasi, in
nato mimo Kota po gozdni poti čez
Pungart, kjer so ruševine grajske kapele sv. Jurija, ki je tudi ena izmed
podružnic župnije Ig. Še vedno ni
bilo napovedanega dežja, nasprotno,
skozi oblake so začeli pronicati sončni žarki in kmalu se je nebo popolnoma razjasnilo. Neverjetno! Za nas je
bil to pravi čudež. Aleluja, Bog je z
nami in na poseben način Mati Marija, ki nas je spremljala na poti v svoje
svetišče. Spustili smo se do župnijske
cerkve sv. Martina na Igu, kjer so se
nam – na naše veselje – pridružile še
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tri gospe iz župnije: Mira, Tončka in
Milanka. Pri vsaki cerkvi smo se tudi
fotografirali. Pot nas je vodila naprej,
proti Kremenici do cerkvice sv. Urha,
nato pa mimo ribnikov v Dragi po
učni poti do sv. Gregorja na Dobravici. Tam smo imeli polurni postanek
z malico in medenimi dobrotami, s
katerimi nas je pogostila ga. Francka
Piškur ter nam odprla še eno izmed
čudovitih cerkva na ižanskem. Nasploh so podružnice ižanske župnije
zelo lepo oskrbovane in ohranjene,
čeprav jih je veliko. Ko smo si odpočili, smo se odpravili po gozdni poti
in po robu travnikov proti Škriljam,
kjer sta nas pri kapelici pričakala zakonca Bergles in z nami nadaljevala

pot proti Golem, mimo sv. Marjete,
v kateri je eden najlepših baročnih
oltarjev. Pri Škarjevih so nas pogostili še s kavo, čajem in piškoti in tako
smo okrepčani zagrizli v ciljno ravnino, čez gozd po makadamski poti
do Kureščka. V Domu nas je Cvetka
pričakala z okusnim kosilom, romanje pa smo zaključili pri Mariji, Kraljici
miru na Kureščku s sv. mašo, ki jo je
vodil župnik Janez Avsenik, ob njem
pa je somaševal g. Anton Košir, ki je
daroval sv. mašo zanj in za blagoslov
vse župnije. Na to pot smo se podali
prvič in upam, da ne zadnjič. Bilo je
zelo milostno in blagoslovljeno, Bogu
in Mariji hvala!
Lidija

BOGOSLOVEC V GOSTEH
Ob nedelji dobrega pastirja gredo
bogoslovci Ljubljanskega bogoslovja
na pastoralni vikend po župnijah.
V nedeljo, 08.5.2022, je bil najprej
na Igu, nato pa pri nas pri sv. maši, ki
jo je v cerkvi sv. Marjete na Golem daroval župnik Janez Avsenik, bogoslovec Blaž Zorko. Predstavil nam je svojo pot, ki ga je vodila v duhovništvo.
Izvedeli smo več o študiju na Teološki
fakulteti (UL), o času razločevanja,
klicu za duhovni poklic. Na koncu se je
Blaž, ki je tik pred diakonskim posvečenjem, priporočil v molitev in prav
tako tudi za nove duhovne poklice.
J.Š.
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ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Pri krstu so postali Božji otroci:
Gal Kraljič, ki s staršema Markom
Kraljičem in Ireno Jelnikar živi na Golem 114B,
Diana Stipič Cerovac, ki s staršema Andrejem Stipičem in Samantho
Cerovac živi v Kotu 12D,
Ota Škulj, ki s staršema Klemenom in Špelo rojeno Žagar živi v Iški
vasi 28,
Lara Stražišar, ki s staršema Mihom Stražišarjem in Martino Mikić
živi v Mateni 19A,

Niko Bukovec, ki s staršema Janom Bukovcem in Špelo Selan živi na
Kramarjevi ulici 23,
Ian Keršmanc, ki s staršema Klemenom Keršmancem in Lauro Bunić
živi na Ljubljanski cesti 53 na Igu.
Staršem čestitamo za odločitev za
življenje njihovih otrok. Veselimo se odločitve za krst in Božje življenje v njihovih otrocih. Naj jim bo krst otroka Božja
bližina. Vsem, ki še nimajo urejenega
krščanskega zakona, pa želimo tudi odločitve za posvetitev skupnega življenja
z zakramentom svetaga zakona.

Pri prvem svetem obhajilu je bilo
v nedeljo 15. maja na Igu 25 otrok, 14
dečkov in 11 deklic. Njihove družine
vam priporočamo v molitev.
Od nas se je poslovil Jože Šteblaj,
rojen 2.3.1939 v Zapotoku, ki je bival
na Ižanski cesti 138A. Od njega smo se
poslovili na pokopališču na Kureščku.

Na Golem smo se poslovili od Stjepana Blažona, ki je bil rojen 5.12.1961
in je bival na Golem 123A.
Na Škofljici smo se poslovili od
Olge Vesel, rojene Grden, ki je bila
rojena 22.10.1952, bivala je na Zagoriški ulici 11 na Pijavi Gorici. Ob
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pogrebu so namesto cvetja na grob
darovali za sveto mašo sosedje.
Na Igu smo se poslovili od Marije Štamcar, rojene Pelko, rojene
15.4.1932, ki je bivala Pri Mostiščar-

jih 18, na Igu. Ob pogrebu so za svete maše darovali: družina Štefančič,
družina Cirila Podržaja, sosedje Bevc
ter družina Kastelic iz Staj.

ZAHVALA
Na Golem smo preuredili okolico
cerkve. Odstranili smo staro grmovje.
Zasuli smo ostaline starega župnišča,
ki so občasno ogrožale otroke, ki so
se igrali v bližini. S tem se je povečal
parkirni prostor pred cerkvijo. Prav
tako smo odstranili drevje in grmovje, ki je zaraščalo obzidje s severne
strani. S tem smo omogočili košnjo
trave do zidu. Ob tem nam je prišlo
naproti podjetje Golob s Škrilj, ki nam
je pomagalo s stroji, s svetovanjem in
osebjem. Ob tem pa so nam pripeljali
tudi nekaj zemlje, kar nam je omogočilo, da smo na brežine že posadili
travo in tako pripravili teren za ozele-

nitev po opravljenih delih. Vsem prostovoljcem Bog povrni. Prav tako pa
tudi Tomu, Marku in Urošu Golob za
opravljeno delo.

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagate in
podpirate naše delo ter s tem pripomorete lajšati stiske ljudem, ki pomoč potrebujejo.
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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DOGODKI PRED NAMI
z
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z
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29. maj: 7. velikonočna nedelja.
Na Rakovniku romarski shod, procesija, blagoslov obnovitvenih del
okoli cerkve bo vodil murskosoboški škof Peter Štumpf.
31. maj: Obiskanje Device Marije.
3. junij: Prvi petek. Dopoldne
obiščemo bolnike in starejše na
domu. Zvečer ob 18.30 molimo
pred Najsvetejšim in obnovimo
posvetitev Jezusovemu srcu.
4. junij: Prva sobota. Zjutraj od
7.30 naprej molimo pred Najsvetejšim premišljevalni rožni venec.
5. junij: Binkoštna nedelja. Z binkoštmi nekako zaključujemo veroučno leto. Na Igu bo ob 10h otroška sveta maša. To bo tudi maša,
pri kateri bodo otroci, ki so redno
prihajali k svetim mašam, prejeli
nagrade. O tem preberite v nadaljevanju.

6. junij: Binkoštni ponedeljek in
Marija, Mati Cerkve
9. junij: Primož in Felicijan. Sveta
maša ob 18h v Iški.
12. junij: Nedelja Svete Trojice

z
z
z

z

13. junij: Anton Padovanski, Cerkveni učitelj.
15. junij: Vid, mučenec. Sveti Vid,
češenj sit.
16. junij: Sv. Rešnje Telo in Kri,
zapovedan praznik. Po sveti maši
na Igu zvečer ob 19h bo procesija
Svetega Rešnjega Telesa. Kot za
veliko noč lepo vabljene narodne
noše, skavti, gasilci, nosači bander
in drugega potrebnega za prinašanje blagoslova vsej naši župniji.

18. junij: Vseslovensko romanje
bolnikov in invalidov na Brezje.
Ob 9h rožni venec, ob 10h romarska maša na trgu pred baziliko, ki
jo bo daroval celjski škof Maksimiljan Matjaž. Priložnost bo za prejem bolniškega maziljenja. Ves čas
vabljeni k sveti spovedi.
Popoldne dekanijsko romanje
družin na Kurešček. Organiziran
bo skupni odhod peš ob 13h iz Želimelj in ob 14h z Golega. Ob 15h
bo ura molitve na Kureščku in ob
16h sveta maša.
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19. junij: 12. nedelja med letom.
Na Golem zunanja slovesnost praznika Svetega Rešnjega Telesa in
Krvi s procesijo po nedeljski sveti
maši ob 9.30.
21. junij: Alojzij Gonzaga, redovnik. Goduje gospodinja Lojzka Petek. Spomnimo se je v molitvi.

z

z
z
z

z

z
z
z

z

25. junij: Obletnica posvetitve
cerkve na Gornjem Igu. Zato
bomo tam obhajali sveto mašo ob
17h. Lepo vabljeni k molitvi za slovensko domovino.
26. junij: 13. nedelja med letom
27. junij do 1. julij – Oratorij na
Igu. Več o tem v nadaljevanju.
29. junij: Sv. Peter in Pavel. Dopoldne mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici ob 9h. Molimo za
novomašnike.
4. julij do 8. julij – Oratorij na Golem. Več o tem v nadaljevanju.

23. junij: Rojstvo Janeza Krstnika
24. junij: Srce Jezusovo
25. junij: Marijino brezmadežno
Srce. Državni praznik Dan državnosti. Ne pozabimo izobesiti zastave.
25. junij: Ta dan vabljeni na družinsko kolesarjenje. Več o tem
preberite v nadaljevanju.

20 SLIČIC V LITURGIČNEM ZVEZKU
Na začetku veroučnega leta smo napovedali, da bodo otroci, ki bodo redno prihajali k svetim mašam, ob sklepu veroučnega leta prejeli nagrado.
Zato sedaj tudi v Naši župniji pozivamo vse veroučence, ki so v liturgični
zvezek prilepili vsaj 20 nalepk, da v prvem tednu prinesejo s seboj liturgične
zvezke. Zanje bodo pri maši 5. junija ob 10h na Igu prejeli lepo nagrado.
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ORATORIJ GOLO – PRIJAVNICA
Dragi otroci, dragi starši!
Animatorji letos z veseljem pripravljamo oratorij na Golem, ki bo potekal med 4. in 8.
julijem 2022. Oratorijski dan bomo začeli pred cerkvijo na Golem ob 9.00 in ga končali
ob 16.00, ponujamo pa Vam tudi jutranje varstvo od 7. ure naprej (označite na prijavnici).
Cena oratorija je 20€. Vaš prispevek pokrije material za delavnice in igre ter vsakodneven
topel obrok in malico.
Prijave zbiramo do 30. junija 2022. Prijavnico lahko oddate g. župniku, kaplanu ali
Marjetki Zupan, prispevek pa poravnate ob prijavi. Če imate še kakršnakoli vprašanja, se
lahko obrnete na Marjetko (031 730 880).

ime in priimek otroka

datum rojstva in razred (končani)

polni naslov

ime in priimek enega od staršev oz. skrbnikov

telefonska številka, na kateri so starši dosegljivi

opombe (morebitne alergije, zdravila in drugo)
Jutranje varstvo (obkrožite):

DA

NE
podpis

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in sprejemam program oratorija in da svojega otroka v
času oratorija, med 4. 7. in 8. 7. 2022, izročam v varstvo animatorjem ter da bom v tem času
dosegljiv na zgoraj napisano telefonsko številko.
S podpisom starši tudi potrjujemo, da smo seznanjeni in se strinjamo, da se v primeru, da se otrok
nikakor ne bo vključil v program oz. bo s svojim vedenjem rušil izvedbo programa ali ogrožal ostale
udeležence, otroka z oratorija odslovi.
S podpisom se starši strinjamo, da se lahko javno uporabijo izdelki in primerne fotografije otrok za
namen promocije in obveščanja o dogajanju na oratoriju.
Animatorji se bomo potrudili, da bo vse potekalo normalno, toda ne nosimo nobene pravne
odgovornosti!
V skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov se bodo vsi seznami otrok uporabljali zgolj za
potrebe oratorija.
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Prijave zbiramo do
30. junija 2022.

Kje?
Na Golem – pred
cerkvijo, v cerkvi in
na igrišču

Kdaj?
4. – 8. julij 2022,
med 9. in 16. uro

ORATORIJ 2022
Kristus je v Svetem pismu večkrat omenjen kot lev in kot jagnje.
Zato nas bo na letošnjem oratoriju spremljal film Levji kralj, ki med
drugim zelo lepo prikaže beg novorojenega kralja v tujino, kar je bila
tudi zgodba svete družine. Kaj vse se še lahko naučimo iz tega filma,
pa izveš na oratoriju.
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VABILO NA 4. ŽUPNIJSKO KOLESARJENJE
Na praznik dneva državnosti v soboto, 25.6.2022, ste župljani povabljeni
na četrto župnijsko kolesarjenje.
Pred letom dni smo kolesarili okoli Cerkniškega jezera (slika spodaj).
Tokrat bomo kolesarili po Mirnski dolini na Dolenjskem.
Zbor udeležencev izleta bo ob 8:15 v Šentrupertu (Šentrupert 5). Začetek
kolesarjenja bo ob 08:40 izpred parkirišča Dežele kozolcev. Pot nas bo vodila po asfaltnih, makadamskih in travniških poteh, po obronkih Mirnske doline. Ob poti si bomo pogledali nekaj cerkva, se ustavili na kraju mučeniške
smrti blaženega Alojzija Grozdeta in kraju, kjer je svoj čas deloval Peter Pavel
Glavar, ob koncu pa imeli v župnijski cerkvi sv. Ruperta tudi sveto mašo za
našo domovino - Slovenijo.
POTEK POTI

Dolžina krožne poti je
približno 32 km. Okviren
čas kolesarjenja je 2 uri in
pol (skupaj s postanki okoli
4h). Pot je nekoliko razgibana, tako kot se to spodobi za Dolenjsko. Na celotni
poti je treba premagati 450
višinskim metrov. Priporočljiva so gorska, treking ali
gravel kolesa.
Prijave za izlet zbiramo do srede 22. junija 2022.
Dodatne informacije in prijave na tel. št. 068 159 679 (Janez Škarja).
Če bi bil napovedani kolesarski izlet zaradi višje sile odpovedan oziroma bi bilo potrebno podati dodatne informacije o izletu, bodo o tem obveščeni vsi prijavljeni.
Na kolesarskem izletu spoštujemo cestno prometne predpise in izleta se
udeležujemo na lastno odgovornost!
J.Š.

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

