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SKUPAJ Z BOGOM SMO NEPREMAGLJIVI
Komaj smo dobro začeli šolsko in pastoralno leto pa smo že v me-

secu oktobru. Po enem mesecu šolskih in veroučnih dejavnostih, smo 
se že malo navadili novega tempa življenja, na katerega smo se pri-
pravljali med zasluženimi počitnicami. Zato je mesec oktober idealna 

priložnost, da se spet vrnemo na stare tirnice tudi v duhovnem življe-
nju. Najboljši način za to je, da se spomnimo na molitev in obisk svete 
maše. Ti dve stvari sta najosnovnejši prvini v življenju vsakega kristjana. 

Zato nas mesec oktober še posebej vabi, da poživimo molitev, natanč-
neje molitev rožnega venca, saj se je molitev rožnega venca v zgodovi-

ni že velikokrat izkazala za najmočnejše orožje, tudi takrat, ko je že bitka izgledala 
izgubljena. Ne govorimo samo o vojnah, ampak tudi osebnih bitkah z boleznijo, 
bitkah s samim seboj, bitkah v duhovnem življenju. Najznamenitejša bitka, kjer je 
zmagal rožni venec, tako na duhovnem kot tudi na vojaškem področju, je bila že 
vsem znana bitka pri Lepantu, 7. 10. 1571. Krščanska Sveta liga je porazila takrat 
najmočnejšo turško vojsko. Tako je poleg vojaškega spopada potekala tudi bitka 
verskega sveta. Molitev rožnega venca je pomembno prispevala k zmagi, saj je 
papež Pij V. dan zmage razglasil za praznik Rožnovenske Matere Božje, saj se je 
ves krščanski svet z molitvijo rožnega venca priporočal Devici Mariji za zmago. 
Tako se je izkazala moč rožnega venca in moč molitve. Z molitvijo ohranjamo od-
nos do Boga, ki nam pomaga v življenju, če mu zaupamo in ga prosimo. Tako lah-
ko skupaj s kraljem Davidom prepevamo v psalmu: »Gospod je moja luč in moja 
rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi 
moral trepetati?« (Ps 27,1) Zato vse vabim, da v mesecu oktobru poživimo molitev 
rožnega venca, tako v družinskem življenju, kakor tudi vsak dan pol ure pred za-
četkom svete maše, ko skupaj molimo za našo župnijo in vse župljane.

Janez Pavel Šuštar, kaplan
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OSEBA TA MESEC: 

NADJA JANEŽIČ – PREJEMNICA PRIZNANJA 
OBČINE IG ZA LETO 2022

… mama, žena, sestra, hčerka, profesorica, zborovodkinja…

Doma iz Kota, poročena na Igu. 
Formalno glasbeno pedagoško zna-
nje je pridobila na Akademiji za glas-
bo v Ljubljani, solopevsko znanje pa 
v glasbeni šoli Vič pri profesorici Piji 
Brodnik. Svoje solopevske, dirigent-
ske in pedagoške izkušnje je izpopol-
njevala na različnih seminarjih sloven-
skih in tujih predavateljev. Udeleževa-
la se je solopevskih tekmovanj.

Prepevala je v priznanih slovenskih 
zborih in vokalnih skupinah: Komorni 
zbor RTV Slovenija, Ave in Čarnice. 
Pela je v Evropskem in Svetovnemu 
zboru.

8 let je poučevala predmet glasbo na Osnovni šoli Ig, kjer so učenci radi 
in lepo prepevali v zborih ter nastopali z Orffovimi inštrumenti. Od leta 2010 
poučuje glasbo in zbore v Zavodu svetega Stanislava na Osnovni šoli Alojzija 
Šuštarja v Ljubljani. Z otroškim in mladinskim zborom pripravlja različne mu-
zikale, sodeluje v različnih slovenskih zborovskih projektih ter se udeležuje 
tekmovanj. Z zbori dosega odlične rezultate.

Nekaj let je kot zborovodkinja sodelovala pri projektu Slovenski otroški 
zbor- 100 mladih pevcev iz cele Slovenije. Enotedenski projekt so vedno za-
ključili s koncertom v Slovenski Filharmoniji.

Deluje kot predavateljica za vzgojne zavode in sodeluje z Zavodom za šol-
stvo v razvojnem projektu. Je strokovna spremljevalka revij otroških in mla-
dinskih pevskih zborov.

Kot dirigentka je svojo pot začela že v srednješolskih letih pri cerkvenem 
mladinskem zboru župnije Ig – Kyrie. Od leta 1994 do 2001 je zbor vodila. 
Nato je od leta 1999 do 2005, kar sedem let, kot zborovodkinja vodila Ženski 
pevski zbor Društva Fran Govekar Ig. Sedaj, že skoraj 20 let vodi skupino Bo-
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Od kod ljubezen do petja, kdo ti jo 
je privzgojil?

Z glasbo sem bila obdana že od 
malih nog, saj so moji starši in stari 
starši pa tete in strici radi prepevali. 
Naša družinska druženja so bila ve-
dno obogatena z večglasnim petjem 
slovenskih ljudskih, umetnih in po-
narodelih pesmi. Priznam, da se kot 
otrok nisem zavedala te sreče. Se je 

pa toliko bolj zavedam sedaj, saj de-
lam z otroki in to opazim. Res so red-
ke družine, kjer se doma poje. 

Kaj rada počneš v prostem času?
V prostem času rada berem, po-

slušam glasbo, obiskujem koncerte, 
kuham, pečem, hodim, vadim pila-
tes, plešem in se družim s prijatelji.

Se ti zdi v današnjem času verska 
vzgoja za otroke in mladino po-
membna?

Vera daje oporo otrokom, še bolj 
pa mladini in staršem na njihovi poti 
skozi življenje, ki je polno razno-
vrstnih izzivov. Verjamem, da vera 
otroke bogati, jim daje moč in širino.

Kaj ti vera daje?
V veri najdem moč, z vero prema-

gujem strahove. Verjamem v Božji 
načrt. Zakaj? Tako čutim.

Nadja, hvala, ker si z nami delila 
svoje misli. Naj ti prepevanje še na-
prej daje veliko veselje, nam pa obilo 
užitkov ob tvojem glasu.

mjg

rovničke. V njenem okviru pripravlja različne koncerte z različnimi glasbeniki. 
Leta 2016  so Borovniške izdale zgoščenko svojih najljubših pesmi.   

Nadja Janežič je že od začetka delovanja Društva Fran Govekar Ig njegova 
članica. Sprva je sodelovala v gledališki skupini Pod odrom. Videli smo jo lah-
ko v predstavi Picko in Packo ter v komediji Nevesta iz Amerike, kjer je igrala 
služkinjo. Nadja je večkrat nastopala z različnimi recitali ob slovenskem kul-
turnem prazniku v skečih in krajših uprizoritvah iz življenja Frana Govekarja.

Kot pevka sodeluje s cerkvenim zborom v naši župniji. Njen glas lahko sli-
šimo s kora ob slovesnih mašah. Seveda pa prepeva na marsikateri poroki v 
naši župniji in izven nje.
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„BOG JE POVSOD?“ ALI „ZAKAJ BI HODIL K MAŠI?“
Pred časom mi je nekdo rekel, da 

ne hodi k maši, saj itak govorim, da 
je Bog povsod. Zato gredo z družino 
raje na izlet v naravo. Hm.

Vzemimo primer: če pridem k vam 
na obisk in mi postrežete odlično ko-
silo, in vas po kosilu vprašam: „Kdo je 
znal napraviti tako dobro kosilo?“, mi 
boste verjetno rekli: „Mami! / Moja 
žena!“ Vzemimo kosilo in mami. 
Mami je mnogo več kot kosilo, drži? 
Toda kosilo je odsev mamine ljube-
zni, znanja in spretnosti. // Če mož 
sezida hišo, je mož mnogo več kakor 
hiša. Toda hiša je odsev njegove spre-
tnosti, znanja, truda.

Tudi narava in vse, kar je Bog z 
ljubeznijo ustvaril, je čudovita. A ne-
skončno lepši in čudovitejši pa je njen 
Stvarnik, Bog. Zato: narava NI Bog. 
// Kakor tudi molimo pri maši: „Pol-
na so nebesa in zemlja tvoje slave.“, 
kar pomeni: „Karkoli pogledam v ne-
besih in na zemlji, mi razodeva tvojo 
lepoto. TODA: narava NI Bog.

Zakaj torej se zberemo skupaj v 
nedeljo zjutraj k maši? Zato, ker se je 
na nedeljsko jutro za nas in za vse vse 
stvarstvo zgodil dogodek, ki je našo 
usodo in usodo stvarstva preusmeril 
stran od pekla, proti nebesom. Na ne-
deljsko jutro je Jezus vstal od mrtvih.

Kot beremo na prvih straneh Sve-
tega pisma je Bog ustvaril človeka po 
svoji podobi. Bog je s človekom živel 

v zaupnem in ljubečem odnosu, prav 
tako pa tudi ljudje med seboj. V ne-
kem trenutku se človek pusti preva-
rati nevoščljivemu skušnjavcu. Člo-
vek se obrne stran od Boga in ga ne 
posluša. Skušnjavec se kaže človeku 
kot njegov zaveznik, kot velik člo-
vekoljub: nikoli te ne bom zapustil! 
Toda človek se po grehu znajde sam, 
iztrgan iz ljubečih odnosov. Postane 
posameznik, ki ga je strah zase, zato 
laže, krade, je ljubosumen, sebičen, 
posedovalen, zavida, itd.

Jezus, učlovečeni Božji Sin, pa pride 
živet med nas. Prišel je zato, da pusti, 
da nanj, ki je Božji jagenjček, zmeče-
mo vse svoje zablode, grehe, trpljenje, 
skratka vse, kar nas ubija, vse kar trga 
naše odnose med seboj in z Bogom. /
PRIMER/ Na križu razširi svoje roke, 
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kakor bi ponovno hotel zbrati vse ljudi 
v Božjem naročju. Kakor bi hotel reči: 
naj te ne bo več strah zase, strah dru-
gih ljudi, strah Boga, kajti spet sem te 
napravil Božjega sina, Božjo hčer! Bog 
je spet vaš Oče, in vi ste med seboj ne 
volkovi, ampak bratje in sestre!

Cerkev je v osnovi zbor ljudi, skli-
canih skupaj, ki so to resnico spoznali, 
jo s prejemom svetega krsta sprejeli, 
in se je veselijo. Izraz tega, da nas je 
Jezus na velikonočno jutro spet zbral 
skupaj ob nebeškem Očetu kakor ko-
klja zbere svoje piščančke pod peruti, 
je, da se na nedeljsko jutro zberemo 

v cerkvi pri maši. Maša namreč po-
navzoči velikonočni dogodek prav v 
našem kraju in času, tukaj med nami. 
Grehi in vsakršno zlo nas namreč pre-
ko tedna spet hočejo raztrgati in nas 
narediti posameznike, Jezus pa nas 
vsako nedeljsko jutro znova in znova 
zbira skupaj, odjemlje naše grehe in 
zlo, in nas zbira ob nebeškem Očetu 
kakor koklja svoja piščeta pod peruti.

Če se odzivamo njegovemu vabi-
lu k nedeljski maši, smemo upati, da 
nas in vse stvarstvo zbere nekega dne 
tudi ob mizi v nebeškem kraljestvu.

Janez Mrak

MOHOR IN FORTUNAT V MATENI

Cerkev v Mateni je praznovala že-
gnanje po godu Mohorja in Fortuna-

ta, ki je 12. julija. Takrat smo pri maši 
pri ofru zbirali denar za nove stopnice 
na kor in v zvonik. Hvala vsem, ki ste 
z veseljem in lepo darovali. 

Ob tem pa smo že nekaj let po bla-
goslovu obnovljenih oltarjev pogre-
šali nekatere atribute svetnikov, knji-
ge in peresa pri evangelistih. Te smo 
naročili pri restavratorju in slikarju 
Velku Tomanu. Mohor in Fortunat sta 
tako prejela škofovsko palico in pal-
mo, saj je bil Mohor škof, oba pa mu-
čenca. Mučenčeva palma ni le zelena, 
ampak je tudi srebrna, saj drugače ne 
bi pristajala k zlatim kipom. Prav tako 
je tudi škofova palica lepo oblikovana 
in zlata. Lepo vabljeni k ogledu in da-
rovanju za Matensko cerkev. 

žpk



6

BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB
V cerkvi sv. Marjete na Golem je 

drugo septembrsko nedeljo župnik Ja-
nez Avsenik ob začetku novega vero-
učnega in šolskega leta blagoslovil šol-
ske torbe in otroke. Kar precej torb se 
je nabralo pred oltarjem. Med njimi je 
župnik opazil tudi traktor (igračo) in se 
veselo nasmejal. Morda pa si kdo želi 
uspešno opraviti izpit za traktor, kdo 
ve. Da pa bo novo veroučno in šolsko 
leto uspešno in dober temelj za življe-
nje, pa smo med drugim prosili tudi za 
zbranost in vztrajnost pri učenju.

J.Š.

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Božji otroci so po zakramentu svetega krsta v letošnjem letu v naši župniji 
postali naslednji otroci:
	z Lili Kolenc, ki s staršema Sebastja-

nom Kolencem in Martino Zgonc 
živi v župniji Kobarid,

	z Gal Kraljič, ki s staršema Markom 
Kraljičem in Ireno Jelnikar živi na 
Golem 114B , 

	z Diana Stipič Cerovac, ki s staršema 
Andrejem Stipičem in Samantho 
Cerovac živi v Kotu 12D, 

	z Ota Škulj, ki s staršema Klemnom 
Škuljem in Špelo, rojeno Žagar, živi 
v Iški vsi 28, 

	z Lara Stražišar, ki s staršema Mi-
hom Stražišarjem in Martino Mikić 
živi v Mateni 19A,

	z Niko Bukovec, ki s staršema Janom 
Bukovcem in Špelo Selan živi na 
Kramarjevi ulici 23, na Igu,

	z Ian Keršmanc, ki s staršema Kleme-
nom Keršmancem in Lauro Bunić 
živi na Ljubljanski cesti 52 na Igu,

	z Jan Bučar, ki s staršema Bojanom 
Bučarjem in Lidijo, rojeno Pečjak, 
živi v Stajah 19, 

	z Bine Žagar, ki s staršema Boštja-
nom Žagarjem in Zalo Cimperman 
živi v Iški vasi 18, 

	z Lana Nered, ki s staršema Anže-
tom Neredom in Tamaro Miko živi 
v Glineku 4, Škofljica,

	z Manuel Mićanović, ki s staršema Zo-
ranom Mićanovičem in Saro, rojeno 
Kožuh, živi na Čevljarski ulici 12 na Igu,

	z Gabrijel Črešnar Vintar, ki s svoji-
ma staršema Matijem Češnarjem 
in Anjo Vintar živi v Škrilju 92.
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	z Iva Kuhar, ki s svojima staršema 
Goranom in Anito, rojeno Podhra-
ški, živi na Zagorici 9 na Igu.

	z Urban Toni, ki s svojima staršema 
Petrom in Nino, rojeno Martinc, 
živi v Baniji 36 na Igu.

Staršem čestitamo za življenje, ki so ga posredovali otrokom. Naj jim po krše-
čem otroku prihaja obilen Božji blagoslov.

Na Golem smo se poslovili od Jane-
za Cibra, rojenega 15.7.1940 na Dobra-
vici, bival je na Golem 31. Ob pogrebu 
so namesto cvetja darovali za svete 
maše, za cerkev in v dober namen: ne-
čakinja Andreja z družino, nečak Uroš 
z Natašo, hčerka Milena, brat Zdravko 
Ciber z družino, brat Anton z družino 
z Dobravice, nečak Tone, Dobravica 

3, Cibrovi z Debevčeve, brat Andrej 
Ciber z družino, Cotmanovi z Golega, 
Joklnovi z Golega, Podlipčevi z Golega, 
družina Dornik z Dobravice, družina 
Virant z Dobravice, Alojz Uršič z druži-
no iz Iške Loke, Stane Uršič z družino, 
Ela Kovačič z Uzmanov, družina Golob 
z Uzmanov, družina Johnson. 

DOBRODELNA AKCIJA – SVEČE KARITAS
Tudi letos bomo izvedli dobrodelno akcijo Manjša sveča, za sočloveka 

sreča, ki je namenjena zbiranju prostovoljnih pri-
spevkov za ljudi v stiski. Sveče so iz bele plastike 
s tremi različnimi motivi in se reciklirajo. Sveč ne 
prodajamo, temveč zanje zbiramo prostovolj-
ne 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 namenimo ljudem v stiski.

Sveče vam bodo na voljo v farni cerkvi na Igu, vse do 1. novembra 2022. 
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 namenite del dohodnine za pomoč lju-
dem v stiski v naši Župnijski karitas. Obrazec, ki ga izpolnete je na voljo 
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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

v cerkvi ali župnišču. Za vse dodatne informacije se lahko oglasite v pro-
storih župnišča Ig vsak drugi petek v mesecu od 17. do 18. ure. Vsem, ki se 
boste odločili nameniti del dohodnine za lajšanje stisk ljudem v naši ŽK, 
iskrena hvala.

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Iskrena hvala vsem dobrotnikom, ki pomagate s svojimi darovi in pod-

pirate naše delo ter pomagate lajšati stiske ljudem.

PRVI RAZRED VEROUKA NA IGU
V letošnjem letu smo veseli, da 

ponovno poučujeta verouk na Igu 
sestri, hčeri Marije Pomočnice, Ma-
rija Kociper in Majda Merzel. Za lažje 
spremljanje verouka in boljši kontakt 
s starši je bila sestra Majda pripravlje-
na voditi verouk otrok skupaj s starši. 
Hvaležni smo za to možnost.

Seveda je vsaka novost naporna. 
Naporno je novost sprejeti. A že po 

14 dnevih starši in stari starši vidi-
jo, da tudi sami nekaj dobijo, če so z 
otrokom pri verouku. Tudi sami lažje 
spremljajo otrokov duhovni napre-
den in verouk. Vidijo otrokovo zbra-
nost v učnem procesu. Hkrati pa so 
prej otroka pripeljali k verouku in ga 
čakali, sedaj pa so enostavno skupaj 
z njim pri verouku. Hvala vsem za ra-
zumevanje in podporo.

OTROŠKE MAŠE NA IGU V TEM VEROUČNEM 
LETU

Tudi v letošnjem letu bodo otro-
ške maše na Igu ob nedeljah ob 10h. 
Katere nedelje bomo vedno sproti 
objavljali. Lepo vabljeni k sodelova-
nju. Pri mašah vedno sodelujejo Mar-

tinovi animatorji. Tudi ti vabijo nove 
sodelavce in pomočnike.

Martinovi animatorji imamo v pri-
pravi na otroško mašo prvo srečanje 
običajno v četrtek pred mašo, da si 
razdelimo sodelovanje, izberemo 
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simbol in premeditiramo nedeljski 
evangelij. Druga priprava pa je v so-
boto zvečer, ko pregledamo vse že 
pripravljeno in dopolnimo manjkajo-
če. V nedeljo pred mašo so pa že pev-
ske vaje in priprava prostorov za po-

govorne skupine, ki potekajo z otroci 
med samo mašo. Martinove anima-
torje vodita Mirko in Vlasta Merzel.

Z otroškimi mašami bomo začeli v 
mesecu oktobru.

DOGODKI PRED NAMI
	z 25. september – 26. nedelja med 

letom – žegnanje v Iški vasi z mašo 
ob 11h.

	z 26. september – Kozma in Dami-
jan. Sveta maša ob 18h na Dobra-
vici

	z 29. september – Mihael, Gabrijel 
in Rafael, nadangeli. Sveta maša 
v cerkvi Svetega Mihaela ob 18h.

	z 30. september – Božji služabnik 
Andrej Majcen

	z 1. oktober – Terezija Deteta Jezu-
sa. Romanje na Barbano. Odhod 
avtobusa bo ob 7h z Iga. Obiskali 
bomo otok Barbano v Tržaškem 
zalivu, kjer je Božja pot Matere 
Božje.

	z 1. oktober – pohod Za življenje v 
Ljubljani. Zbor na Prešernovem 
trgu v Ljubljani ob 9.30.

	z 2. oktober – 27. nedelja med le-
tom, ob 10h na Igu otroška maša

	z od 2. do 9. oktobra –  

Teden za življenje 

	z 4. oktober – Frančišek Asiški, re-
dovni ustanovitelj

	z 5. oktober – Marija Favstina Ko-
walska, redovnica, vidkinja

	z 6. oktober – Bruno, ustanovitelj 
kartuzijanov

	z 7. oktober – Roženvenska Mati 
Božja

	z 7. oktober – Prvi petek v mesecu. 
Dopoldne obiščemo bolnike in 
starejše na domu. Zvečer bo na 
Igu od 18.30 molitev pred Najsve-
tejšim in obnovitev posvetitve Je-
zusovemu srcu.

	z 8. oktober – Prva sobota po prvem 
petku. Zjutraj na Igu od 7.30 mo-
limo premišljevalni rožni venec in 
obnovimo posvetitev Marijinemu 
Brezmadežnemu srcu. Pobožnost 
prve sobote bo tudi na Kureščku 
s sveto mašo ob 10h. Vabljeni na 
Kurešček.

	z 9. oktober – 28. nedelja med le-
tom – Abraham in Sara, svetopi-
semska mož in žena

	z 11. oktober – Janez XXIII., papež 
	z 12. oktober – Maksimiljan Celjski, 

mučenec
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	z 14. – 16. oktober – duhovne vaje 
za zakonce v Veržeju.

	z 15. oktober – Terezija Avilska, re-
dovnica, Cerkvena učiteljica.

	z 16. oktober – 29. nedelja med le-
tom, ob 10h na Igu otroška maša

	z 18. oktober – Luka, evangelist
	z 22. oktober – Janez Pavel II., papež
	z 23. oktober – 30. nedelja med le-

tom – misijonska nedelja. Pri vseh 
mašah bo nabirka za misijone.

	z 28. oktober – Simon in Juda Tadej, 
apostola, zavetnika cerkve na Pijavi 
Gorici. Tam bo sveta maša ob 18h.

	z 30. oktober – 31. nedelja med le-
tom. Žegnanje na Pijavi Gorici. 
Tam bo sveta maša kot vsako ne-
deljo ob 8.30. Sveto mašo bo ob 
tem daroval duhovnik, ki je omo-
gočil prizidek k cerkvi in veroučno 
učilnico na Pijavi Gorici, salezija-
nec Tone Lipar, ki je sedaj župnik 
v Želimljem.

	z 30. oktober – na zadnjo nedeljo v 
mesecu se prestavi ura na zimski 
čas. Spet bomo prešli na sončno 
uro. Večeri bodo krajši. Zato bomo 
z zimskim časom večerne svete 
maš na Igu prestavili za pol ure. 
Večerne maše bodo ob ponedelj-
skih, sredah in petkih ob 18.30. 
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	z Vsak dan je sveta maša tudi na Ku-
reščku. Tam bodo popoldanske 
maše ob ponedeljskih, sredah, četrt-
kih in petkih ob 15h.

	z 31. oktober – Dan reformacije.
	z 1. november – Vsi sveti.
	z 2. november – Verne duše – Spo-

min vernih rajnih.

	z 6. november – 32. nedelja med le-
tom – zahvalna nedelja. Žegnanje 
na Gornjem Igu z mašo ob 11h. 
Ob zahvalni nedelji bo srečanje 
zakonskih jubilantov na Golem 
pri maši ob 9.30. Vse zakonce, ki 
pri oltarnem občestvu na Golem 
obhajate 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 65 in 70 letnico 
skupine zakonskega življenja, va-
bljeni, da se nam pridružite pri tej 
zahvalni nedeljski sveti maši.
Na Igu bo ob 10h otroška maša.

	z 10. november – ob 17h s sveto 
mašo srečanje za ostarele in bolne.

	z 11. november – god župnijskega 
zavetnika svetega Martina. Sveta 
maša ob 18.30 na Igu. Po maši bo 
srečanje za mlade .

	z 12. november – dan celodnevnega 
češčenja na Igu. Celodnevno češče-
nje bomo začeli s sveto mašo ob 8h. 
Sklep češčenja bo s sveto mašo ob 
17h. Pri tej sveti maši bo srečanje 
zakonskih jubilantov. Vse zakonske 
jubilante vabimo k sveti maši. Po 
sveti maši bo pogostitev v župnišču.

	z 13. november – Martinova nede-
lja. Pri sveti maši ob 10h nas bo 
nagovoril nekdanji župnik Jože 
Pozderec, ki je letos obhajal 80 
letnico življenja. To bo priložnost, 
da skupaj čestitamo našemu dol-
goletnemu župniku.



URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI NA IGU:
ponedeljek od 8h do 9h, sreda od 17h do 17.45,
četrtek od 8h do 9h, petek od 16h do 17h.
župnik Janez Avsenik – 040/789 435 
kaplan Janez Pavel Šuštar – 040 98 67 44
dhp. Anton Košir – 040/263 547

ZAHVALA
Jesen prinaša svoje sadove. Ob tem se moramo zahvaliti dobremu Bogu, 

da nas je obdaroval tako v vrtu, poljih, sadovnjakih in vinogradih. Lepega pri-
delka se vesele čebelarji. Zato je nujno, da se zahvalim vsem, ki svoje pridelke 
delite tudi z vsemi v župnišču. Bog vsem povrni. Hvala gospodu, ki skrbi za 
košnjo trave in grmov okoli cerkve na Igu. Hvala tudi vsem drugim pri drugih 
cerkvah. Nekdo samo pobere smeti pri cerkvi in že s tem pripomore k lepše-
mu izgledu. Ne veste, da s svojim delom ustvarjate podobo kraja in župnijske-
ga občestva. Zato naj bo vsem izrečena zahvala: Bog povrni!


