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ZGODBA BREZ KONCA
»Nikar se ne jezi, don Camillo,« je z nasmeškom in prijaznim glasom odgo-

voril Kristus. »Moram reči, da nisi edini naivni Božji služabnik.«
»Prav to me jezi Gospod. Ne morem se sprijazniti s tem, da sem eden izmed 

mnogih«
Italijanski komik, pisatelj in satirik Giovanni-

no Guareschi je najbolj znan po seriji zgodb o 
duhovniku don Camillu. Opisuje življenje vaške-
ga župnika na severu Italije med obdobjem po 
drugi svetovni vojni vse tja do sredine šestdese-
tih let. Njegove zgodbe so bile izjemno brane in 
priljubljene. Po njih so posneli kar nekaj filmov. 
Zakaj sem začel z don Camillom? Ker se zgod-
ba ne konča. Guareschi je načrtoval precej velik 
pisateljski projekt, a ga je prehitela smrt. Tako 
nam je ostala zbirka 346 zgodb. Meni osebno je 
to literarno delo posebej blizu in priznam, da še 
vedno sanjam, da bi bil kot don Camillo, ki je pre-
dan svojemu del, svojemu duhovniškemu pokli-
cu, izjemno priljuden, ter ima prav prisrčen odnos z Jezusom, katerega glas 
kot duhovnik sliši, in ga na vedno usmerja na pravo pot. Ta pot je na trenutke 
za don Camilla tudi trnava, a Jezus ga spremlja na vsakem koraku. Don Camil-
lo se je, čeprav je izmišljeni literarni lik, zapisal v kulturo povojnega obdobja. 
Sicer vseh situacij in rešitev ne moremo prenesti v našo slovensko kulturo in 
v naš sodobni čas, a tisti »duh« don Camilla mora ostati in živeti. Morda je pa 
celo bolje, da Guareschi ni zaključil svojega dela, saj je tako zgodba ostala na 
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neki način brez konca. Mislim, da sem sedaj sam na vrsti, da jo napišem in to 
s svojim življenjem in svojo duhovniško poklicanostjo. Nikoli ne bom isti kot 
Camillo, kvečjemu bom lahko eden in edini, edinstven, saj je življenje polno 
različnih odtenkov in trenutkov. V teh treh letih tukaj med vami sem verjetno 
»napisal« marsikatero poglavje v mozaiku zgodb življenja. Ižanski kraji in lju-
dje so (ste) mi v navdih in spodbudo za naprej. Sedaj ko se zaključuje moje 
kaplanovanje pri vas na Igu, se zaključuje le eno izmed poglavij, nikakor pa 
se ne zaključuje zgodba, ki jo bom na novo pisal na novem mestu. Vsak ima 
svojo mesto in vlogo v svetu in to vlogo je treba »odigrati«. Z drugimi beseda-
mi; udejanjiti moramo smisel lastnega bivanja in se veseliti, da so naša imena 
zapisana v nebesih.

Tadej Ložar, kaplan

OSEBA TA MESEC: KAPLAN TADEJ LOŽAR
Gospod kaplan Tadej, mi smo 

vas veseli in hvaležni Bogu, da ste 
med nami, sem zapisala v zaključ-
ku prvega intervjuja, ki sem ga 
naredila z našim gospodom kapla-
nom Tadejem septembra 2019.

Zdaj na žalost delam drugi in-
tervju z njim, ker nas zapušča in 
odhaja za župnika upravitelja v 
Homec pri Kamniku ter za soupra-
vitelja župnije Vranja peč. Novo 
službo nastopi 1. avgusta letos.

G. Tadej, ker nas zapuščate, bi 
rada naredila z vami nov intervju, 
sem mu poslala elektronsko spo-
ročilo. Z razliko od prvega, vam ne bom zastavljala vprašanj.

Prosim vas, da nam opišete svoje bivanje v teh treh letih med nami, vaše 
občutke, ali so se vaša pričakovanja izpolnila?  Prav gotovo ste med nami 
duhovno rasli, ker ste še na začetku poklicne poti. Ali lahko podelite z nami 
vesele in žalostne trenutke, ki ste jih doživeli tukaj na Igu? Nikakor ne bo-
dite prijazni, prosim, da ste brez dlake na jeziku, tako odprti, kot so vaše 
nedeljske besede pri sveti maši.
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Svojo kaplansko službo v župniji Ig 
bi rad označil kot milostni čas. Čas, ki 
je bil po Božji volji namenjen spozna-
nju resnice o širini in globini moje du-
hovniške poklicanosti in poslanstva. 
Vse sem delal v čisti vesti, in s čisto 
vestjo bom odšel. Svoje kaplanova-
nje sem skušal zastaviti čim bolj neo-
bremenjeno s kakšnimi predsodki ali 
nerealnimi predstavami, čeprav mo-
ram priznati, da sem imel strahove in 
bojazni, ki pa so izpuhteli tako hitro, 
kot so se pojavili.

Ko sem konec julija 2019 prišel na 
Ig, sem bil še vedno močno pod vti-
som mašniškega posvečenja, ki se ga 
še vedno spominjam z veliko ganje-
nostjo, saj je bil to zame najsrečnejši 
dan mojega življenja. Prišel sem med 
ljudi, za katere je že Fran Govekar v 
svojem romanu Padar Žajbelj trdil, da 
so »jako nezaupljivi do novotarij«.

Najtežji je bil prvi mesec, saj sem 
se znašel v meni neznanem kraju, 
med neznanimi ljudmi. Treba se je 
bilo navaditi na nov ritem življenja. 
Bistveno je bilo, da sem ostal »Ta-
dej«, tisti Tadej, ki je pristen, iskren, 
odprt, pogumen. Ne samo kot tisti, ki 
ima veliko znanja in vedenja iz knjig, 
ampak kot nekdo, ki mu ni preveč 
težko »spustiti se na nivo ljudi« na 
način, da stopim z njimi v stik.

A vse sem delal, da bi bilo moje 
poslanstvo oznanjevalca Evangelija 
bolj učinkovito. Seveda sem pri tem 

pazil, da bi še vedno ohranjal svoje 
duhovniško dostojanstvo, da ne bi 
koga pohujšal, odbil ali pa sramotil 
svoj stan. Nenazadnje sem še vedno 
duhovnik, posvečen Kristusov slu-
žabnik.

Kaj hitro sem se začel srečevati z 
vami Ižanci in zelo hitro ste me vzeli 
za svojega. Hvala vam za to. Bil sem 
med vami in z vami. 

Kaj vse sem počel v tem času treh 
let? Veliko se je dogajalo. Postal sem 
član PGD Ig in letos imel poseben pri-
vilegij streči na gasilski veselici. Ko-
likor sem imel časa, sem se udeleže-
val rokometnih tekem kot navdušen 
navijač rokometnega kluba Mokerc 
Ig. Ob neki priliki sem pomagal pobi-
rati krompir, nekomu sem priskočil na 
pomoč pri zlaganju drv in še kaj bi se 
našlo.
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Tega nisem počel iz želje po tem, 
da bi me hvalili, ampak iz iskrene že-
lje narediti kaj dobrega. Koliko pa so 
bila vsa dela narejena iz srca pa pre-
puščam presoji dobrega in pravične-
ga Boga. Vedno sem rad med ljudmi 
in verjetno je pri marsikomu padla 
kakšna zmotna predstava o nas du-
hovnikih in našem življenju. Tukaj bi 
še izpostavil vlogo župnika Janeza 
Avsenika, s kateri dobro sodelujeva 
in se dopolnjujeva. 

Posebnost mojega obdobja služe-
nja na Igu je čas epidemije Covid-19. 
Pa ne samo zato, ker sem sam zbolel 
za to boleznijo, ampak ker je spre-
menila naša življenja in naša ravna-
nja. Po eni strani je bila to posebna 
izkušnja, saj je bilo naše družbeno 
življenje omejeno. A človek ne sme 
sedeti na lovorikah in mora  tudi v ta-
kšnih situacijah delati kaj koristnega. 
V tem času sem se zaposlil z raznimi 
opravili, ki jih rad počnem. Poleg bra-
nja knjig in rekreacije sem čas izkori-
stil tudi za pisanje in prevajanje, vse 
to za lastno veselje in človeško rast. 
Seveda ne sme zaostajati duhovna 
rast, za katero je bilo v tem času ne-
dvomno več časa. Duhovna rast se 

prepleta s človeško, ena brez druge 
ne gre. Ko mi je bilo težko, in taki tre-
nutki so kdaj prišli, sem se zatekal v 
objem usmiljenega in dobrega Boga. 
Duhovnik se mora v trenutkih težav 
in stisk najprej spomniti izjemnega 
daru svojega duhovniškega posve-
čenja. Zakramenti naj nam dajo po-
trebno milost, da ne omagamo na 
poti življenja. Do tega trenutka mi še 
ni bilo žal odločitve za duhovniški po-
klic. Rad sem duhovnik in mislim, da 
ne bi mogel biti bolj srečen drugje kot 
ravno v tem poklicu. 

Z Iga bom odšel poln izkušenj, ki 
mi bodo dobro služile naprej. Božja 
volja me vodi naprej na novo mesto, 
novo župnijo. A nikoli ne bom poza-
bil misli nekega duhovnika, ki mi je 
rekel, da je prva župnija kot prva lju-
bezen, ki je nikoli ne pozabiš. Tako bo 
župnija Ig ohranila posebno mesto v 
mojem srcu.

Vaše novomašniško geslo: »Stojte 
trdno v Gospodu (Flp 4,1), » naj Vas 
usmerja in vodi v življenju. Ne poza-
bite nas in radi se vračajte med nas.

mjg

ZAHVALA
Zahvaljevanje je nekaj dobrega, 

celo potrebnega, a dostikrat nekaj 
precej nehvaležnega. Sploh če se 
moraš zahvaliti javno saj obstaja bo-

jazen, da koga nehote izpustiš. Imam 
milijon razlogov za hvaležnost, a ob 
odhodu bi se posebej rad zahvalil 
nekaterim posameznikom. Najprej 
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bi se rad zahvalil župniku Janezu, 
ker me je lepo sprejel, ker se dobro 
razumeva, ker mi pomaga z nasveti, 
ker me posluša in ker je potrpežljiv z 
menoj in mojimi slabostmi. Zahvalil 
bi se naši gospodinji Lojzki, ki tako 
lepo skrbi za naju z župnikom. Hva-
la za njen čas in služenje. Posebna 
zahvala gospe Sabini, ki je skrbela 
za perilo, obleke in prte. Hvala za-
koncema Bevc, ki skrbita za čistost 
in urejenost župnišča. Posebno bi se 
zahvalil zakoncema Jamnik, ki nista 
samo vsakodnevno pri maši, am-
pak sta s sodelovanjem pomembna 
opora pri liturgiji. Zahvalil bi se še 
organistu Igorju Kovačiču, ki je bil 
pripravljen »trenirati« moje pevske 
sposobnosti. Hvala Borisu Bošnjaku 
za vso pomoč in podporo pri uporabi 
dvorane v rekreativne namene v ter-
minu, ki je namenjen župniji. Vsak 
četrtkov večer je bil čas namenjen 

skrbi za telo in tudi evangelizacijo. 
Hvala tudi »sestrama« Lidiji in San-
dri, ter duhovnemu pomočniku An-
tonu Koširju. 

Zahvalil bi se vsem skupaj in vsa-
kemu posebej. Zahvalil bi se za vse 
trenutke, ki smo jih preživeli skupaj 
v teh treh letih. Hvala za vso sodelo-
vanje v župniji. Hvala pevcem, bral-
cem, pritrkovalcem,ministrantom, 
izrednim delivcem obhajila, nosa-
čem bander, krasilcem, ki skrbite za 
lepoto cerkve in bogoslužja. Hvala 
raznim skupinam kot so Karitas, za-
konske skupine. Slednjim velja tudi 
zahvala, ker sem se imel priložnost 
kaj naučiti o razsežnostih zakonske-
ga in družinskega življenja. Hvala 
vsem, ki ste mene oziroma naju z 
župnikom vabili na razna kosila ali 
ostale dogodke. S tem ko ste odprli 
vrata svojih domov, ste pokazali, da 
čutite z duhovniki. Vaša odprta dlan 
in srce pa sta bili tudi nadvse hvale 
vredna. Hvala tudi gasilcem PGD Ig, 
ki ste me takoj vzeli v svoje vrste, v 
veliko čast mi je, da sem ne samo vaš 
član temveč tudi da lahko s svojimi 
močmi prispevam k skupnemu do-
bremu.

Za vse dobro, ki sem ga bil dele-
žen tako omenjeno kot marsikatero 
neomenjeno, kličem en velik in is-
kren »Bog povrni«.

Tadej Ložar, kaplan



6

OBNOVA KRIŽA NA 
POKOPALIŠČU NA GOLEM
Restavrator gospod Velko Toman z Rakitne je 

prevzel korpus Kristusa s križa na pokopališču na 
Golem. Po nekaj mesecih smo prenovljenega in 
pobarvanega Jezusa že vrnili na Golo. Počakati mo-
ramo obnovo in učvrstitev križa na pokopališču. Do 
vrnitve na obnovljen križ, ki ga bo obnovila občina 
Ig, bo počakal v cerkvi na Golem. žpk.

TELOVSKA PROCESIJA NA GOLEM
V nedeljo, 19. junija 2022 smo 

pri sv. Marjeti na Golem s telo-
vsko procesijo obeležili praznik 
Sv. Rešnjega telesa in krvi. Sve-
to mašo je daroval župnik Janez 
Avsenik, ki je v pridigi izpostavil 
spraševanje apostolov: »Kdo je 
Jezus, kakšen odrešenik je to, 
če bo trpel in umrl?«. Jezus pa 
jim je rekel: »Kdor hoče hoditi 
za menoj, naj vsak vzame svoj 
križ in hodi za menoj«. Tudi danes 
je Jezus navzoč, zato smo ga v 
procesiji prosili za blagoslov ljudi, 
domovine, polj, travnikov, gozdov 
in naših krajev. Sončen prazničen 

dan je s petjem polepšal ŽPZ Žene 
in dekleta dveh vasi v sodelovanju 
z otroškim zborčkom.

J.Š.

REVIJA SLO – SLOVENSKI ZGODOVINSKI MAGAZIN
Založba Družina izdaja revijo Slo, 

ki je zgodovinski magazin in izide 4 
krat na leto. Tam objavljajo različne 
zgodovinske članke, pogled v zgodo-
vino in s tem tudi pomagajo ustvarja-
ti našo slovensko istovetnost.
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V zadnji, letošnji drugi številki, ki 
je izšla v maju letos, številka 34, je na 
straneh 14 do 19 objavljen članek o iz-
kopavanjih na Pungartu na Igu, kjer so 
arheologi našli naselje iz železne dobe. 
Še več o tem lahko preberete tudi 
sami, če se naročite na revijo, ali pa jo 
posebej naročite na založbi Družina.

Družina, Krekov trg 1/II, 1000 Lju-
bljana, narocila@druzina.si, telefon 
01/360 28 46, predokus te revije pa na 
tem spletnem naslovu: https://www.
druzina.si/flip/revije/slo/34m/mobile/
index.html.

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Poleg objav darov ob smrti gospe 

Marije Štamcar je za sveto mašo da-
rovala tudi družina Hostnik.

Poslovili smo se od Angele Hitejc 
rojene Valentinčič, rojene 5.3.1927, 
ki je bivala na Govekarjevi cesti 24 na 
Igu. Ob pogrebu so namesto cvetja 
darovali za svete maše Janez in Mi-
lanka Debevec z družino ter Rusovi.

Poslovil se je Jože Ponikvar, rojen 
1.2.1953, ki je bival v Stajah 2. Ob po-
grebu so namesto cvetja na grob da-
rovali za svete maše, v dober namen, 
za Karitas in za cerkev: sestra Ana, 
sestra Danica, družina Kastelic, Sta-
je 4, Štrukljevi, nečakinja Barbara z 
družino, družina Završnik, Jože Ciber 
z družino iz Matene, družina Roberta 
Podržaja, družina Cirila Podržaja, Kri-
žmanovi iz Staj, Kovačevi iz Staj, Ko-
vačičevi iz Staj, družina Bučar in Mi-
lena Pečjak iz Staj, Bernardka in Robi 
Selan iz Staj, Marija in Tone Dolinšek 
ter Ivana Ciber z družino.

Poslovili smo se od Antonije Go-
lob, rojene Marucelj, rojene 1.3.1942, 

ki je bivala na Zagorici 12 na Igu. Ob 
pogrebu so namesto cvetja na grob 
darovali za Karitas, za svete maše in 
za Cerkev: soprog Jože, sin Aleš, hči 
Ksenija, družina Pavlič iz Vrbljena, 
Renata z družino, družina Pavlič z 
Iga, pevci iz Tomišlja, družina Šetina 
z Barja, Mirko Merzel z družino, Ci-
brovi, Janez Debevec z družino, Beti 
Smole z družino in družina Intihar.

Poslovili smo se od Ane Jakič, roje-
ne Virant, rojene 3.9.1926, ki je bivala 
na Kremenici 4 na Igu. Ob pogrebu 
so namesto cvetja darovali za sve-
te maše, za dober namen in za Cer-
kev: nečakinja Marinka, Toni Jakič z 
družino, Maja Jakič z družino, Tone 
Zgonc z družino, Kremenica 11, Rado 
Zgonc, Kremenica 3, družini Ivanuš in 
Jakič, Stane Zgonc z družino, nečaka 
Ivica in Slavko z družinama ter Kralji-
čevi, Kremenica.

Na Pijavi Gorici se je poslovila 
Katarina Slaviček. Ob tem so daro-
vali namesto cvetja na grob za svete 
maše sosedje.
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BRANJE BERIL IN ČEŠČENJE ŽUPNIJSKE 
CERKVE NA IGU

Hvala vsem, ki z veseljem in točnostjo prihajate k branju Božje besede pri ne-
deljskih svetih mašah. Hvala tudi novim bralcem. Naj spomnim, da se bralci pred 
sveto mašo oglasijo v zakristiji in si pogledajo Božjo besedo. Hvala vsem, ki si ob 
svoji odsotnosti najdete zamenjavo.

Pred nami je nov seznam bralcev. Morda nam pri seznamu kdaj ponagaja 
tudi tiskarski ali računalniški škrat, ki naredi zmešnjavo. Ob tem pa bodimo 
pozorni na vse objave. Veljavni seznam je tisti, ki se zadnji objavi. Naslednji je 
tukaj pred nami.

Bralci na Igu -  ob 8,00:
Valentina Kovačič in Andreja Podržaj Modic 3.07.2022 4.09.2022 1.11.2022 ob 14,00
Irena Uršič in Mateja Jere Grmek 10.07.2022 11.09.2022 6.11.2022
Barbara in Tadej Jamnik 17.07.2022 18.09.2022 13.11.2022
Rok in Zinka Štefančič 24.07.2022 25.09.2022 20.11.2022
Franc Orhini in Veronika Čuden 31.07.2022 2.10.2022 27.11.2022
Marjana Jamnik in Jernej Smole 7.08.2022 9.10.2022 4.12.2022
Tončka Jeraj in Milanka Debevec 14.08.2022 16.10.2022 11.12.2022
Helena Bevc in Blaž Jamnik 15.08.2022 23.10.2022 18.12.2022
Bernarda in Robi Selan 21.08.2022 30.10.2022 24.12.2022
Nataša in Boštjan Šteblaj 28.08.2022 1.11.2022 25.12.2022

Bralci na Igu -  ob 10,00:
Ana Lucija Parkelj in Tomaž Jamnik 3.07.2022 28.08.2022 30.10.2022
Andreja in Roman Zdravje 10.07.2022 4.09.2022 1.11.2022
Marinka Završnik in Vlasta Merzel 17.07.2022 11.09.2022 6.11.2022
Zala Merzel in Jernej Topolovec 24.07.2022 18.09.2022 13.11.2022
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj 31.07.2022 25.09.2022 20.11.2022
Sonja Dolinšek in Leon Brković 7.08.2022 2.10.2022 27.11.2022
Marija Poljanec in Bojan Bučar 14.08.2022 9.10.2022 4.12.2022
Maja Smole in Neža Dolšak 15.08.2022 16.10.2022 11.12.2022
Ana Černič in Jakob Merzel 21.08.2022 23.10.2022 18.12.2022
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Bralci na Pijavi Gorici:
Anže Globokar in Olga Urbar 3.07.2022 21.08.2022 16.10.2022
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 10.07.2022 28.08.2022 23.10.2022
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 17.07.2022 4.09.2022 30.10.2022
Veronika Globokar in Tomaž Šerjak 24.07.2022 11.09.2022 1.11.2022
Anže Globokar in Olga Urbar 31.07.2022 18.09.2022 6.11.2022
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 7.08.2022 25.09.2022 13.11.2022
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 14.08.2022 2.10.2022 20.11.2022
Veronika Globokar in Tomaž Šerjak 15.08.2022 9.10.2022 27.11.2022

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU
8. SKUPINA (Staje) 3.07.2022 21.08.2022 9.10.2022
1. SKUPINA (Matena) 10.07.2022 28.08.2022 16.10.2022
2. SKUPINA 17.07.2022 4.09.2022 23.10.2022
4. SKUPINA 24.07.2022 11.09.2022 30.10.2022
5. SKUPINA (Podržajevi) 31.07.2022 18.09.2022 6.11.2022
6. SKUPINA 7.08.2022 25.09.2022 20.11.2022
7. SKUPINA (Iška Loka) 14.08.2022 2.10.2022 27.11.2022
vse skupine sreda 9.11.2022 ob 9,00 pred farnim praznikom
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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

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob pogrebu pokojnega Jožeta Ponikvarja iz Staj, so svoj dar namenili za 

potrebe Župnijske karitas Ig, Štrukljevi iz Staj ter Marija in Tone Dolinšek iz 
Ljubljane. Iskrena hvala.

Ob pogrebu pokojne Antonije Golob z Iga, so svoj dar namenili za potrebe 
Župnijske Karitas Ig Susmanovi, sin in hčerka. Iskrena hvala.

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

AKCIJA –  
ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE 2022/2023
Vse več je družin, ki potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 

za osnovnošolce in srednješolce. Zato se je tudi naša Župnijska karitas 
vključila v akcijo zbiranja šolskih potrebščin, predvsem za otroke iz dru-
žin, ki so se znašli v stiski. Zbiramo zvezke, svinčnike, barvice, nalivna 
peresa, radirke, puščice ipd. Vsi, ki želite pomagati, lahko svoj dar pri-
nesete v župnišče ali pa oddate v voziček, ki ga imamo v trgovini Spar-
-Blatnik na Igu. Seveda pa lahko pomagate tudi z denarnimi sredstvi, 
s katerimi bomo nabavili šolske potrebščine, ki jih otroci potrebujejo. 
Hvala za vašo dobroto in pomoč.
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NOVOMAŠNIKI 2022
V Sloveniji bodo v tem letu štirje škofijski novomašniki. Trije iz ljubljanske 

nadškofije in eden iz novomeške škofije.

Tadej Pagon, župnija Tržič – Bistrica

Rok Gregorčič, župnija Ljubljana – 
Šiška

Janez Pavel Šuštar, župnija Homec

Novomašnik bo tudi Janez Meglen iz 
župnije Krka iz novomeške škofije.

Vse novomašnike priporočamo v molitev. Prav tako pa molimo tudi za 
nove duhovne poklice. O Jezus, moje male žrtve naj obrodijo svete in številne 
duhovniške in redovniške poklice!
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DOGODKI PRED NAMI
	z 27. junij – 1. julij: oratorij na Igu. 

Več o tem smo pisali v prejšnji šte-
vilki Naše župnije.

	z 29. junij: sveta Peter in Pavel. Ob 
9h v ljubljanski stolnici posveče-
nje letošnjih novomašnikov. Med 
njimi bo posvečen tudi naš novi 
kaplan.
Zvečer pri maši ob 19h na Igu bo 
nabirka za Petrov novčič. Gre za 
darove vernikov, ki jih naklanjamo 
nasledniku apostola Petra, to je 
sedanji papež Frančišek in njego-
ve namene. Vsem Bog povrni.

	z 1. julij: Prvi petek. Dopoldne 
obiščemo bolnike in starejše na 
domu. Zvečer na Igu od 18.30 mo-
limo pred Najsvetejšim in se po-
svetimo Jezusovemu srcu.

	z 2. julij: Prva sobota. Na Igu od 7.30 
molimo premišljevalni rožni venec 
pred Najsvetejšim in se posvetimo 
Marijinemu Brezmadežnemu srcu. 
Vabljeni tudi na pobožnost prvega 
petka in sobote na Kureščku.

	z 2. julij: Generalno čiščenje cerkve 
na Pijavi Gorici. Vsi iz soseske va-

bljeni k čiščenju. Začeli bomo ob 
8h.

	z 3. julij: 14. nedelja med letom.
	z 3. julij: apostol Tomaž.

	z 4. do 8. julij: Oratorij na Golem. 
Več o tem preberite v prejšnji šte-
vilki Naše župnije.

	z 4. julij: Urh, škof. Sveta maša bo ta 
dan na Kremenici ob 18h.

	z 5. julij: Ciril in Metod, slovanska 
apostola, sozavetnika Evrope.

	z 6. julij: Marija Goretti, mučenka 
zaradi čistosti.

	z 10. julij: 15. nedelja med letom. Ta 
nedelja je najbližje obletnici nove 
maše župnika Janeza Avsenika, ki 
bo zato to nedeljo daroval srebrno 
mašo na Igu ob 10h.

	z 11. julij: Benedikt, redovnik z ge-
slom: Moli in delaj, zavetnik Evro-
pe.

	z 12. julij: Mohor in Fortunat, mu-
čenca, zavetnika cerkve v Mateni.

	z 17. julij: 16. nedelj med letom. Že-
gnanje v Mateni z mašo ob 11h.

Za  
božjo  
slavo
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	z 20. julij: Marjeta, zavetnica cerkve 
na Golem.

	z 23. julij: Brigita Švedska, sozave-
tnica Evrope.

	z 24. julij: 17. nedelja med letom – 
Krištofova nedelja je nedelja, ko 
darujemo v zahvalo za srečno pre-
vožene kilometre za nova misijon-
ska vozila. S papežem Frančiškom 
je ta nedelja tudi svetovni dan sta-
rih staršev in ostarelih.

	z 24. julij: Nedelja pogodu svete 
Marjete bo žegnanje na Golem. 
Lepo vabljeni k sveti maši ob 9.30. 

	z 26. julij: Joahim in Ana, starša de-
vice Marije.

	z 30. julij: Dan pred godom Ignacija 
Lojolskega bo sveta maša njemu v 
čast na Dobravici ob 18h.

	z 31. julij: 18. nedelja med letom. 
God Ignacija Lojolskega, ki ga 
bomo spoznali na letošnjem ora-
toriju na Igu.

	z 1. avgust: Dan menjave duhovni-
kov. Dosedanji kaplan Tadej Ložar 
bo nastopil službo župnika, oziro-
ma župnijskega upravitelja župnij 
Homec pri Kamniku in Vranja peč. 
Želimo mu veliko blagoslova pri 

njegovi novi službi in napredova-
nju. Na Ig pa bomo dobili enega 
od letošnjih novomašnikov.

	z 4. avgust: Janez Vianej, Arški žu-
pnik.

	z 5. avgust: Marija Snežna.
	z 5. avgust: Prvi petek v mesecu. 

Dopoldne obiščemo bolnike in 
starejše na domu. Zvečer od 18.30 
na Igu molimo pred Najsvetejšim 
in obnovimo posvetitev Jezusove-
mu srcu.

	z 6. avgust: Jezusova spremenitev 
na gori.

	z 6. avgust: Prva sobota v mesecu. 
Od 7.30 na Igu molimo premišlje-
valni rožni venec in obnovimo po-
svetitev Marijinemu Brezmade-
žnemu srcu.

	z 7. avgust: 19. nedelja med letom.
	z 10. avgust: Lovrenc, diakon in mu-

čenec. Ta dan bo sveta maša na 
Sarskem ob 18h.

	z 11. avgust: Klara, redovna ustano-
viteljica.

	z 14. avgust: 20 nedelja med letom 
in god Maksimiljana Kolbeja, mu-
čenca.
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	z 15. avgust: Veliki šmaren, Marijino 
vnebovzetje, zapovedan praznik. 
Ta dan bodo maše po nedeljskem 
razporedu. Na Kureščku pa tako ob 
10h dopoldne in ob 16h popoldne.

	z 16. avgust: Rok, spokornik in za-
vetnik zoper kužne bolezni. Sveta 
maša bo zato na Kremenici ob 18h.

	z 21. avgust: 21. nedelja med letom. 
Predzadnjo nedeljo v avgustu ob-
hajamo žegnanje na Visokem. V 
starodavni cerkvi svetega Nikolaja 
bo sveta maša tam ob 11h.

	z 24. avgust: Jernej, apostol.
	z 27. avgust: Monika, mati svetega 

Avguština.

	z 28. avgust: Avguštin, škof in Cer-
kveni učitelj.

	z 28. avgust: 22. nedelja med letom. 
Zadnjo nedeljo v avgustu obha-
jamo žegnanjsko nedeljo na Ku-
reščku. Lepo vabljeni. Ob 15h bo 
molitvena ura, ob 16h pa slovesna 
maša, ki jo bo daroval škof Anton 
Jamnik, ki je bil ob postavitvi in bla-
goslovitvi nove cerkve na Kureščku 
tajnik nadškofa Alojzija Šuštarja.

	z 4. september: 23. nedelja med le-
tom in ob 11h žegnanje v Iški.

DAR ZA SVETO MAŠO 23€
Po sklepu Slovenske škofovske konference bo dar za sveto mašo od 1. sep-

tembra naprej znašal 23€. Dar za Gregorjanske maše, to je 30 svetih maš za-
povrstjo, pa bo znašal 750€. Gregorjanske maše lahko mašujejo samo v samo-
stanih in drugih skupnostih duhovnikov. Ali pa tudi v misijonih, kjer misijonar-
ji nimajo mašnih darov. Zato bomo vaše darove za ta namen oddali naprej.

Vse, ki ste že naročili svete maše za mesece od septembra naprej, pa pro-
simo za doplačilo.

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. To so vaši darovi s katerimi se pre-
življamo duhovniki.
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DOGODKI V ORGANIZACIJI KATOLIŠKE MLADINE

TO JE DAN! 2022
	z 23. julija bo potekal eden največjih slavilnih koncertov v Evropi, ki ga orga-

nizira Ez az a nap v Budimpešti. Nastopili bodo svetovno znani glasbeniki 
krščanske slavilne glasbe, s katerimi bomo skupaj molili za mir. Koncert 
je namenjen vsem starostnim skupinam. Prijave zbiramo na spletni strani 
Katoliške mladine. Vstopnina za koncert je 10 €, prav tako pa bo možen 
tudi avtobusni prevoz iz Slovenije v jutranjih urah na dan koncerta, za ka-
terega je priporočen prostovoljni prispevek. Če bi se odpravili z večjo sku-
pino, nas kontaktirajte na mail info@katoliskamladina.si.

	z Poletni kampi: na voljo je še nekaj odprtih mest za srednješolski (1. -5. 8.) 
in birmanski (8. – 12. 8.) kamp. Prijave in informacije o vsebini ter lokaciji 
najdete na spletni strani Katoliške mladine.

	z Poletni teden v Taizeju: od 24. do 31. julija (podrobne informacije in prijave 
so objavljene na spletni strani Katoliške mladine: www.katoliskamladina.si)

	z Napovedujemo: Stična mladih 2022
Za festival Stična mladih 2022, ki bo 17. septembra, iščemo okrepitve za eki-
pe prostovoljcev na področju dizajna, logistike in PR. Podrobne informacije 
in prijave so objavljene na spletni strani Stične mladih. Zainteresirani nas lah-
ko kontaktirajo tudi preko e-pošte na sticna@katoliskamladina.si.



POVABILO VAŠIH DUHOVNIKOV  
NA OBISK PRI VAS

Hvala vsem, ki imate pogum, da naju s kaplanom povabite k vam na 
vaš dom. Tako se srečamo, se pogovorimo in izmenjamo izkušnje tako 
praktičnega kot tudi verskega življenja. Hvala vam, da ste odprti za vaša 
duhovnika.

Končalo se je obdobje zaprtosti zaradi Corona virusa. Zato naju lahko 
povabite na kosilo. Najlaže prideva k vam ob nedeljah ob 12h. Lahko pa 
se dogovorimo tudi za druge dni in drugačne ure. Lahko naju ustavite po 
sveti maši in povabite ali pa naju pokličete in se dogovorimo. Zaradi pre-
mestitev duhovnikov lahko napišem, da so dnevi s kaplanom Tadejem že 
šteti. Izkoristite povabilo za obisk!

URADNE URE V ČASU POČITNIC
V mesecu juliju in avgustu ne bo posebnih uradnih ur. Duhovnika pa 

vedno dobite po vsaki sveti maši. Za dogovor glede obiska bolnikov na 
domu, pogreba ali kaj drugega nujnega pa nas pokličite na naše telefon-
ske številke.

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


