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»ZAHVALJUJTE SE GOSPODU, KER JE DOBER!« 

(PS 118,1)
Kmet je prinesel svoje pridelke na 

trg. Ko je vse prodal, se je ustavil v 
gostilni. Usedel se je blizu mladeni-
čev, ki so bili zelo razgreti. Kričali so 
na kuharja in neprestano ogovarjali 
natakarja. Ko so kmetu prinesli ko-
silo, se je prekrižal in začel moliti. 
Eden izmed mladeničev se je hotel 
nekoliko ponorčevati iz njega. Na 
ves glas, da so ga lahko vsi slišali, je 
zavpil: »Poslušaj, ti, kmet, ali tam, 
kjer živiš, vsi tako delajo kot ti?« 
Kmet se je mirno obrnil k mladeniču in mu prav tako na glas odgovoril: »O, 
ne, prašiči tega ne počnejo.«

Kmet se je ob začetku kosila zahvalil Bogu za hrano, ki jo je prejel. Zahvalil 
se je Bogu za to, da je lahko prodal vse svoje pridelke in si tako zaslužil kosilo. 
Zahvalil se je Bogu za vse leto, za ugodno vreme, za zdravje, skratka za vse, 
kar je doživel v iztekajočem se letu. Prav na to hvaležnost, ki jo tako velikokrat 
pozabimo, nas spominja zahvalna nedelja, ki jo praznujemo na nedeljo po za-
povedanem prazniku vseh svetih. Velikokrat ne vemo, zakaj naj se zahvalimo 
Bogu. Pomislimo na se stvari, ki jih imamo, vse dobrine, ki jih ali pridelamo na 
njivah, vrtovih ali pa nam jih kdo podari. Pomislimo na vse ljudi, ki jih vsako-
dnevno srečujemo, doma, v šoli, službi ali pa preprosto na cesti. Zahvaljujmo 
se Bogu za vse te stvari, za vse družinske člane, za vse ljudi, ki nam prihajajo 
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naproti in niso odvisne od nas, ampak je vedno poleg tudi Božja previdnost, ki 
vse skrbno vodi in nam pomaga v življenju. Mogoče se ne zavedamo popolno-
ma, ampak nam lahko srečanje z določeno osebo spremeni življenje.

Srečevanje dveh oseb pa ni nujno samo fizično, ampak lahko tudi duhov-
no. Kolikokrat smo v mislih povezani s prijateljem, z družino ali pa nekom, ki 
trpi. Tako smo lahko povezani tudi z našimi predniki, ki so že odšli pred nami 
v večnost. Tudi z njimi ostajamo povezani v molitvi, s spomini in priprošnjo k 
Bogu za pokoj njihove duše. Za nekatere Cerkev verjame, da so že pri Bogu in 
lahko prosijo za nas tukaj na zemlji. To so svetniki, ki jih je Cerkev razglasila in 
so se na njihovo priprošnjo zgodila čudežna uslišanja. Zato se na praznik vseh 
svetih spomnimo vseh svetnikov, se jim zahvalimo za njihovo priprošnjo pri 
Bogu in se jim priporočimo še naprej za njihovo pomoč, ki jo je potreben vsak 
človek na zemlji. Radi se jim priporočajmo, še posebno pa našemu farnemu 
zavetniku, svetemu Martinu, ki goduje ravno v mesecu novembru. Izkažimo 
mu hvaležnost za njegov zgled dobrodelnosti, odločnosti in ponižnosti pred 
Bogom in pred ljudmi. Obenem pa naj nas varuje pred nesrečami, vojnami in 
različnimi boleznimi, ki pestijo naše življenje.

Janez Pavel Šuštar, kaplan

NADŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI 2022
Zelo se bom zahvaljeval Gospodu s svojimi usti, sredi množice ga bom hvalil. (Ps 109,30)

Dragi bratje in sestre.
Zahvalna nedelja nas spodbuja in 

vabi k hvaležnosti. Hvaležnost življe-
nje naredi polno, bogato in smiselno. 
Uči nas, da je življenje dar, da smo dar 
mi sami, da so drugi podarjeni nam in 
mi podarjeni drugim. Hvaležnost nas 
uči, da stvari v našem življenju niso 
samoumevne; da bi jih lahko tudi ne 
bilo. Pa tudi da ljudje v našem življe-
nju niso samoumevni; da bi jih lahko 
tudi ne bilo.

Ob zahvalni nedelji bi se tudi sam 
rad zahvalil najprej vam, bratje du-
hovniki. Hvaležen sem vam, da se 

ne naveličate iskati primernih poti in 
načinov za oznanjevanje evangelija 
in za posvečevanje Božjega ljudstva. 
Hvala vam za vse molitve, s kateri-
mi svoje ljudi prinašate pred Boga, 
pa tudi za vašo medsebojno pove-
zanost, za vašo skrb za duhovniško 
bratstvo. Vem, da je nepopolno, a 
vendar je dragoceno. 

Zahvaljujem se vam, sestre redov-
nice in bratje redovniki, ki ste med 
nami priče posvečenega življenja. 
Hvala vam za različne pobude, s ka-
terimi bogatite življenje naše krajev-
ne Cerkve. Hvala vam za kateheze, za 
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hiše duhovnih vaj, za 
misijone in spovedo-
vanje. Hvala kontem-
plativnim samosta-
nom, da ste med nami 
oaze stalne molitve in 
češčenja najsvetejšega 
zakramenta.

Zahvaljujem se 
vam, stalni diakoni. Vi 
ste prvi pomočniki svo-
jih duhovnikov. Pre-
vzemajte poslanstvo, 
za katero vas je Bog 
poklical, da boste s svojo gorečnostjo 
prebudili nove diakonske poklice.

Zahvaljujem se našim katehisti-
njam in katehistom, ki potrpežljivo in 
predano na mlajše rodove prenašate 
ljubezen do Boga in ljubezen do Cer-
kve. Hvala vam, da sodelujete s starši 
in jim pomagate v naših otrocih raz-
vijati čut za resnično, dobro, lepo in 
plemenito.

Zahvaljujem se tudi vsem župnij-
skim sodelavcem. Vaše sposobno-
sti in izkušnje so neprecenljive. Du-
hovniki vas zelo potrebujejo, da jim 
pomagate in z njimi sodelujete pri 
skrbi za materialne in duhovne po-
trebe svojih župnij. Brez župnijskih 
sodelavcev, ključarjev, gospodarske-
ga sveta, župnijskega pastoralnega 
sveta, pa tudi tistih, ki skrbite za či-
stočo naših cerkva, bi bilo župnijsko 
življenje zelo okrnjeno. Pomembnost 

sodelovanja vseh v skrbi za župnijo je 
tudi pokazala sinoda, ki nas je pova-
bila k skupni hoji.

Iskreno se zahvaljujem tudi vsem 
tistim, ki si prizadevate, da bi bilo v 
naši državi več poštenja in pravično-
sti, več pripravljenosti za resnico, več 
demokracije, več medsebojnega spo-
štovanja in skrbi za skupno dobro.

Čeprav ne morem našteti vseh, se 
želim zahvaliti vsem očetom in ma-
mam, ki ste v tem letu sprejeli novo 
življenje. Ob vsej zmedenosti časa, 
nekaterih skupin in njihovih ideologij 
ste sprejeli dar novega življenja. Za-
radi vas, drage mame in očetje, lahko 
zaupamo v prihodnost.

Ob zahvali vsem in vsakomur pro-
sim Marijo, naj vas skrbno varuje, 
nebeškega Očeta pa, naj blagoslavlja 
vas in vse vaše ljudi.

Msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof
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OSEBA MESECA – SVETI MARTIN 
11. NOVEMBER

Po ljudskem reku je Martinovo 
‚jesenski pust‘. Sveti Martin sam pri 
tem nima deleža, razlaga priznani 
narodopisec dr. Niko Kuret. Karkoli 
se ob Martinovanju godi, „je starejše-
ga izvora: na današnji dan postavljeni 
svetnik je moral prevzeti pogansko 
praznovanje in šege, ki jih ni bilo moč 
zatreti. Pogani našega podnebnega 
pasu so v začetku novembra obha-
jali praznik zahvale za letino. K tem 
slavjem so prihajali tudi duhovi rajnih 
prednikov. Vse to je mogoče razbrati 

iz Martinovanja, kakor se na Sloven-
skem deloma še obhaja. Martino-
vanje je posebej slovesno v vinskih 
krajih, kajti mošt se je že spremenil v 
novo vino. Svetemu Martinu se je že 
zgodaj pridružila gos: po vsej verje-
tnosti je bila daritvena žival,“ piše dr. 
Niko Kuret.

Ime Martin je Slovencem zelo ljubo. 
Skrajšana oblika je Tine, Tinek, v „pre-
vodu“ Davorin ali Davor. Ženske oblike 
so Martina, Tina, Tinka, Davorina.

Martin Tourski, galsko-frankovski 
narodni svetnik, se je rodil okoli leta 
316 v Panoniji (sedanji zahodni Ma-
džarski). Njegovi starši so bili pogani, 
Martin je proti njihovi volji z dvanaj-
stimi leti prosil za sprejem med ka-
tehumene. Na krst je moral čakati 
šest let. Pri petnajstih letih je stopil 
v državno vojsko in postal častnik 
gardne konjenice. Znana je zgodba o 
tem, kako je Martin nekega mrzlega 
zimskega dne pred mestnimi vrati v 
Amiensu presekal svoj častniški plašč 
in polovico dal od mraza prezeblemu 
beraču. Ponoči se mu je prikazal Kri-
stus, ogrnjen s tem plaščem, in mu 
dal vedeti: vse, kar storite ubogim, 
storite meni.

Kakor hitro mu je bilo mogoče, se 
je Martin poslovil od cesarske službe 
in se napotil k škofu Hilariju v Poiti-
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ers. Tam je prejel nižje redove (prve 
stopnje do duhovništva), mašniško 
posvečenje pa je prejel nekaj let ka-
sneje. Martin je želel živeti v samoti, 
zato si je zunaj mesta Poitiers posta-
vil celico. Sčasoma so se mu pridružili 
mnogi učenci in tako je blizu mesta 
Tours zrastel samostan. Predstojnik 
Martin si je prizadeval svojo skupnost 
voditi k čim popolnejšemu posnema-
nju Kristusove ljubezni.

Leta 371 je bil izpraznjen škofijski 
sedež v mestu Tours. Verniki in du-
hovniki so za svojega novega škofa 
soglasno izvolili Martina. Od tedaj je 
bil Martin zvest in skrben pastir svoje 
črede. Ljudje so ga poznali in ljubili 
kot svojega očeta. Povsod so govori-
li o milostni moči njegovih čudežnih 
ozdravljenj, izganjanja hudih duhov 
in obujanja mrtvih.

Živo se je zavedal svoje apostolske 
naloge. Vedno je imel pred očmi 
zveličanje svojih vernikov in varovanje 
pravega nauka. Verno ljudstvo ga je 
kmalu po njegovi smrti, 8. novembra 
leta 397, začelo častiti kot svetnika. 
Bil je eden prvih svetnikov nemučen-
cev, ki mu je Cerkev priznala svetniško 
čast. Na tisoče cerkva, mest in gradov 
je dobilo ime po njem. Njegov grob v 
Toursu je bila ena najbolj znanih bož-
jih poti v srednjem veku.

Njegovo češčenje so zelo pospe-
ševali benediktinski menihi med 7. 
in 10. stoletjem. Iz tega časa so tudi 

naše najstarejše cerkve posvečene 
sv. Martinu. V ljubljanski škofiji jih je 
41, v mariborski 16 in v koprski 17. Te 
številke nam povedo, kako češčen 
je bil sveti Martin med našimi ver-
nimi predniki. K priljubljenosti tega 
svetnika je pripomogla tako bližina 
njegovega rojstnega mesta pa tudi 
dejstvo, da so mu misijonarji zelo 
radi posvečali cerkve. Tako imamo v 
Sloveniji kar 121 cerkva posvečenih 
svetemu Martinu.

Sveti Martin je eden tistih svetni-
kov, ki so Slovencem zelo blizu.

»In ko pride Martin svet, Slovenc 
pogleda v svojo klet,« je le ena od za-
bavnih narodnih pesmi, ki obeležuje-
jo ta pomemben praznik, ko se mošt 
spremeni v vino. Le kaj pa ima ta pra-
znik z gosjo?

Niko Kuret je spisal svoje 
življenjsko delo Praznično leto Slo-
vencev. Delo, ki je posledica njego-
vega dolgoletnega raziskovanja pra-
znikov in je še danes temelj znanja o 
praznikih, ki našo kulturo bogatijo. V 
tem delu se je razpisal tudi o Marti-
novanju.

Velika pojedina, po kateri zadiši iz 
večine slovenskih domov, je ostanek 
poganskega zahvalnega praznika. 
Tako je tudi na Martinov dan še dan 
hvaležnosti. Hvaležnost za obilno po-
jedino, novo vino, obilne pridelke...

V Halozah so nekateri gospodarji 
na Martinovo povabili k sebi vse tiste, 
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ki so čez leto pri njih delali in skupaj 
proslavijo zaključek žetve.

»Čim obilnejša je bila žetev, tem 
boljša je veselica,« je povedal Ignac 
Koprivec, ki je opisal Martinove šege 
v Halozah. 

V Zavrču pri Ptuju so kmetje pri-
pravili obilno večerjo. Mizo so obložili 
z različnimi vrstami mesa, pogačami 
in vinom. Tako so pokazali, da je bila 
letina res obilna. V Zavrču so temu re-
kli Martinov nasad.

Sveti Martin je bil zelo skromen. 
Celo tako skromen, da je zavrnil po-
nujeno škofovsko mesto. Legenda 
pravi, se je Martin skril med gosi, da 
ga le ne bi našli in ne bi prevzel škofo-
vskega mesta. Gosi pa, glasne kot so, 
so ga z gaganjem izdale.

Druga razlaga je nekoliko bolj ver-
jetna. Ker se je gos Martinu pridružila 

dokaj hitro, je bila najverjetneje da-
ritvena žival še iz poganskih časov. 
Tako je prav zato gos pogosto upo-
dobljena s svetim Martinom in zato 
jo še danes darujemo na Martinovo 
nedeljo. 

Ponekod gosi niso redili. Tako so 
na primer pri Sveti Barbari v Halozah 
praznovali Martinovo s ‚haloškim fti-
čom‘. Tako so tudi tam darovali ptico, 
vendar so v Halozah darovali pred-
vsem purane. V Beli krajini so prazno-
vali podobno, vendar s petelinjim ali 
kokošjim mesom.
Veste, da lahko iz kosti goske tudi ve-
dežujete? Letos le preverite, kakšna 
je prsna kost Martinove gosi. Če je 
rjava, bo zima zelo mrzla, če bo kost 
bela pa bo veliko snega. Ponekod je 
vraža obrnjena in tako rjava kost po-
meni veliko snega. 
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»V polovnjak sem vlival mošt, iz 
njega pa vlačim vino.«

Na obloženi mizi ne sme manjkati 
tudi novega vina. Legenda pravi, da 
je sveti Martin vodo spremenil v vino, 
prav tako kot je to storil v svoji legen-
di Jezus. Pri nas velja za dan svetega 
Martina praznovanje predvsem do-
godka, ko se mošt spremeni v vino. 

V mnogih delih Slovenije je pote-
kal tudi šaljivi krst vina. Tako so v Beli 
krajini povabili na krst duhovnika, 
ki je vino krstil tako, da je hodil od 
soda do soda in iz vsakega po malo 
degustiral. 

»Snedena je martinova kaša - 
sklenjena je letos paša.«

Tudi ajdova kaša je ena od jedi, 
po katerih zadiši za ta praznik. O tem 
govorijo tudi slovenski reki, kot je ta. 
Za Martinovo se je po navadi zaklju-
čila tudi paša živine in tako so pastirji 
svoje živali odpeljali nazaj na toplo. 
Ko se poje Martinova kaša, je torej 
paše konec. 

Svetega Martina spremljajo tudi 
duhovi prednikov, črna baba in vre-
menske vraže

Ko so v Zavrču pri Ptuju do konca 
pojedli in proslavili, ko so se gostje 
začeli poslavljati, se pospravljanje 
mize še ni začelo. Mizo so pospravi-
li komaj naslednji dan, saj so verjeli, 
da so ostanki za duhove prednikov in 
bodo zaradi te geste poskrbeli, da bo 
tudi drugo leto obilna žetev. Ob Mar-
tinovem se na Štajerskem rada prika-
že tudi črna baba kokolica, ki škoduje 
živini. Tako na ta dan ni dobro peljati 
živine na pašo.

Letos nam bo Martin morda pri-
nesel še kaj toplih dni. To imenujemo 
‚babje leto‘. Pa vendar že ljudska mo-
drost pravi, da tej vraži ni za zaupati.
Za soncem svetega Martina, 
kaj kmalu pride sneg, zmrzlina.  
In če te tudi dobro greje, 
le tri dni babje leto šteje. 

mjg po Niku Kuretu: Praznično leto 
Slovencev in po Ognjišče: martin-iz-

toursa-ok-316-397

HALLOWEEN, NOČ, KO SO SEŽIGALI ŽIVE OTROKE
31.10.20 | Igor Lovišček, https://casnik.si/halloween-noc-ko-so-sezigali-zive-otroke/

Ko gre za noč čarovnic nekateri 
postavljajo vprašanja: »Zakaj imate 
duhovniki toliko proti noči čarovnic? 
Ali ni lepo, ko starši skupaj z otroki iz-
rezujejo in krojijo buče ter tako preživi-
jo nekaj časa skupaj?«

Čarovniki so zahtevali žrtvovanje, se-
žiganje živih otrok; od tod – noč ča-
rovnikov, čarovnic

Ne gre za nobeno omejevanje dru-
žinskega veselja. Gre za to, kaj je pame-
tno. »Skupaj preživeti čas« ni v vsakem 
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primeru dober. In ta, ki ga omenjate, 
prav gotovo ni. Vidim, da izvora 
praznika ne poznate, zato vam bom 
skušal vsaj nekoliko pojasniti današnjo 
zmedo. Preberite, kaj mi je po e-pošti 
poslal zelo znan, svet duhovnik:

»Ali veš, da je morala pri starih Kel-
tih vsako leto na dan halloween ena 
družina v vasi darovati svojega otroka v 
ognju, da bi s tem umirili hude duhove? 
Otroka so živega zažgali, ostanke pa 
položili v izdolbeno repo ali bučo, na ka-
tero so izdolbli strašljive dele obraza!«

Sprašujem vas: ali se vam zdi 
primerno ohranjati spomin na 
ta grozljivi običaj, se ob takih 
spominih zabavati ob svojih živih 
in zdravih otrocih?!

V 5. Mojzesovi knjigi 18,10 Bog 
prepoveduje sežigati (moriti) otroke: 
»Naj se ne najde pri tebi nihče, ki bi 
sina ali hčer žrtvoval v ognju!«

Mislim, da je – ne le za kristjane, 
ampak za vsakega človeka, ne glede 

na veroizpoved ali neizpovedovanje 
vere – neprimerno obujati spomin na 
ta poganska grozodejstva. Čarovni-
ki so zahtevali žrtvovanje, sežiganje 
živih otrok; od tod – noč čarovnikov, 
čarovnic. Čudno, da v vrtcih in šolah 
otrokom ne povedo resnice. Na Irskem 
je morala vsaka vas žrtvovati v ognju 
enega otroka. Vsaka družina je zato v 
tej noči doživljala velik strah. Nihče ni 
vedel, koga bodo čarovniki izbrali. To 
se je dogajalo vsako leto, dokler ni pri-
šlo krščanstvo. Spreobrnjenje k Jezusu 
je rešilo otroke. Zaradi teh dejstev ve-
lja glavna pozornost v tej noči čarovni-
kom in čarovnicam, ker so zahtevali žr-
tvovanje otroka, okultnemu in strahu.

Sveto pismo o okultnem in o stra-
hu, ki sta izvor za noč čarovnic

Sveto pismo pozna človekov strah 
in njegov izvor. Zato hoče človeka 
osvoboditi. V Pismu Rimljanom 8,15 
piše: »Saj niste prejeli duha suženj-
stva, da bi spet zapadli v strah, ampak 
ste prejeli duha posinovljenja, v kate-
rem kličemo: ‘Aba, Oče!’«, v 2. pismu 
Timoteju 1,7 pa: »Bog nam ni dal duha 
boječnosti, temveč duha moči, ljubezni 
in razumnosti.«

Strah torej ne prihaja od Boga, 
ampak od njegovega nasprotnika. 
V noči čarovnic se otroci oblačijo v 
hudiče, čarovnice, zlobne figure iz 
grozljivk, satanistične težkometalne 
glasbenike. Če sodelujemo pri pra-
znovanju noči čarovnic, če hočemo ali 
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nočemo, to pomeni, da praznik odo-
bravamo z vsem, kar sodi k njemu. 
Pove, da ne verjamemo popolnoma, 
da Bog želi strah nadomestiti z ljube-
znijo, mirom. Zanemarja se Božja be-
seda, ki pravi, naj nimamo nič opraviti 
z nobeno obliko okultizma.

V 2. Kroniški knjigi 33,6 očita Bog 
človeku: »Svoje sinove je žrtvoval v 
ognju v Ge Ben Hinómu. Vedeževal je, 
vražaril in čaral, vpeljal zarotovalce 
duhov in razlagalce znamenj; storil je 
veliko takega, kar je hudo v Gospodo-
vih očeh, da bi ga jezil.«

V 1. pismu Timoteju 4,1 pa sv. Pa-
vel kot prerok vidi v prihodnost: »Duh 
izrecno pravi, da bodo v poznejših ča-
sih nekateri odpadli od vere in se vda-
jali zavajajočim duhovom in naukom 
demonov.«

Davno prej sporoča Psalm 106,37: 
»Darovali so svoje sinove in svoje hče-
re demonom.«

Nekateri duhovni tokovi vodijo k 
delom teme, drugi k delom luči

Namesto tega, kar nam hoče prina-
šati noč čarovnic, bi morali storiti vse, 
kar zmoremo, da bi sporočali to, kar 
res verujemo: da kristjani ne živimo 
v strahu, ampak v Božji ljubezni, da 
se razlikujemo od sveta, ker nočemo 
nasedati zlu, in da se na dan vseh sve-
tih pripravimo povsem drugače, du-
hovno, ne pa s poganskim praznikom 
čarovnic, ki hoče nadomestiti praznik 

zveličanih – vseh svetih. Praznik ča-
rovnic je praznik pogubljajočih se.

Vprašajmo se s svetim Pavlom v 
2. pismu Korinčanom 6,14–16: »Kaj 
imata namreč skupnega pravičnost 
in nepostavnost? Kakšno občestvo 
ima luč s temo? Kakšno je soglasje 
med Kristusom in Beliárjem? V čem se 
Božje svetišče strinja z maliki? Mi smo 
namreč svetišče živega Boga, kakor je 
rekel Bog: Prebival bom med njimi in 
med njimi bom hodil; jaz bom njihov 
Bog in oni bodo moje ljudstvo.«

Krivdo za duhovni razvrat, nosi-
mo predvsem uradni oznanjevalci 
Cerkve, če ne poznamo duhovnih 
tokov danes. Nekateri nas vodijo k 
delom teme, drugi k izvirom Luči. In 
to je treba znati razločevati. Če danes 
človek ne razločuje, kaj je Kristusovo 
in kaj Beliárjevo, dela ljudem samo 
škodo, ker ne more razločevati med 
ravnim in krivim, lahko svetuje in sam 
počne napačno.

Če otroci ali starejši praznujejo s 
silami teme noč čarovnic, ali kličejo 
duhove …, bodo gotovo kmalu izgu-
bili »duhovni imunski sistem« in tako 
prišli pod vpliv temnih sil ter zapusti-
li vero. Psalmist se sprašuje: »Ko se 
rušijo temelji reda, kaj more storiti 
pravični« (Ps11,3)?! Poglabljati se 
mora v Evangelij, moliti, ne kloniti, 
iti le za Jezusom, ki je Pot, Resnica in 
Življenje.

Vir: Prenova 10/2019 – Igor Lovišček
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ROMANJE NA BARBANO IN OGLEJ

44. romarjev se nas je v soboto 1. 
oktobra podalo na Božjo pot na otok 
v Tržaškem zalivu k Barbanski Mariji. 
Tej so se priporočali že mnogi rodovi 
pred nami. S kopna v Gradežu, kjer 
smo se na ladjico vkrcali tudi mi, so na 
Barbano romali že v 6 stoletju. Večje 
češčenje Marije pa se je začelo v času 
kuge leta 1237. Ali ne živimo tudi mi v 
času epidemije in velikih preizkušenj? 
Toliko bolj smo Mariji priporočili tudi 
našo župnijo veseli, da smo prišli sku-
paj z vseh krajev in še iz sosednjih žu-
pnij. Na otoku smo imeli sveto mašo 

in kosilo in se podali nazaj na kopno, 
kjer nas je avtobus odpeljal v Oglej.

Oglej je bilo misijonsko izhodišče in 
sedež škofije, ki je obsegala področje 
do Drave. Zato smo lahko prepričani, 
da so vero naši predniki prejeli tudi iz 
tega kraja, ki je bil v antiki drugo naj-
večje mesto na področju sedanje Ita-
lije. Ogledali smo si mozaike iz tega 
obdobja. Nato pa v krstilnici zmolili za-
hvalo Bogu za dar vere, ki jo živimo in 
nam daje moč za vsakdanje življenje.

Le kam nas bo peljalo naslednje 
romanje? žpk 

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE V VERŽEJU
Tudi letos se nas je lepo število v 

petkovem popoldnevu zbralo v Ver-
žeju. Nekateri bolj zagreti so že do-
poldan izkoristili za doživetja v prek-
murskih koncih, ostali so se pridružili 
pri večerji. Nadaljevali smo z mašo 
pri kateri smo se priporočili za blago-

slov, da bi znali izkoristiti prihajajoče 
dni v duhovni zbranosti in dobri druž-
bi. Duhovne nagovore je imel Anton 
Ciglar SDB, dolgoletni profesor na 
gimnaziji Želimlje, ki se je trudil, da 
bi nam predal nekaj modrosti iz svoje 
neskončne zakladnice. Podal je bi-
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stvene smernice, potem 
pa smo imeli čas tudi v 
paru. Nekateri so ga izko-
ristili za sprehod, nekateri 
za pogovor... Otroke sta v 
času, ko smo odrasli po-
slušali nagovore, prevzela 
animatorja Julija in Vid. 
In če vprašate najmlajše, 
so bili nagovori v njihovih 
očeh čisto prekratki, ker 
jim je bilo v njuni družbi 
bolj zanimivo kot s starši. 
V soboto dopoldne so ustvarjali v gli-
neni delavnici, v kleti so imeli igralni-
co, zunaj pa najrazličnejša igrala.

Sobotno popoldne smo tradicio-
nalno pekli kostanj in ob sproščenem 
vzdušju poglabljali prijateljstva. V ne-

deljo smo z mašo, pri kateri smo pari 
obnovili poročne zaobljube, sklenili 
naše skupno popotovanje. 

Hvala Tadeju Jamniku za vsakoletno 
organizacijo. Se vidimo prihodnje leto.

Cilka Strle

ANIMATORSKI VIKEND IN OBISK ANIMATORJEV IZ MORAVČ
V petek, 21. 10. 2022, je bil prav 

poseben dan, saj je naš kaplan Janez 
Pavel praznoval svoj rojstni dan. Tega 
dne pa se je tudi začel naš animator-
ski vikend, ki je potekal zelo zanimi-
vo. Izdelovali smo okraske za adven-
tno akcijo, in seveda brez kostanja v 
jesenskem času ne bi šlo. Zvečer smo 

si ogledali film in v spalkah prespali v 
župnišču na Igu. Naslednji dan so nas 
obiskali animatorji iz Moravč, kjer je 
kaplan še nedolgo nazaj deloval. Sku-
paj smo se udeležili svete maše, ka-
sneje pa so sledile spoznavne igre in 
turnir v odbojki. Igre so bile zabavne, 
tako da smo se z vsemi dobro ujeli in 
spoznali. Pri odbojki pa lahko rečem, 
da je bilo kar napeto. Za vse ljubite-
lje košarke pa je bil na voljo tudi koš. 
Naš skupni dan smo zaključili s pico 
in upam, da z Moravčani še kdaj or-
ganiziramo kakšno prijetno druženje.

Tjaša Kralj
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SPREJEM NOVIH ANIMATORJEV
V cerkvi svete Marjete na Golem 

smo 23. 10. 2022 sprejeli 5 novih ani-
matork. Med nove animatorke so bile 
sprejete Maša Lenič, Tia Plesec, Tjaša 
Kralj, Elizabeta Lipovšek, Julija Glavan. 
Sprejeli smo jih med sveto mašo. Ker 
pa je bila to misijonska nedelja, smo 
pri maši peli z našim zborčkom svete 
Marjete . Na začetku je župnik pripravil 
uvod v sveto mašo, prošnje in zahvale 
pa smo pripravili animatorji. Po pridigi 
so novi animatorji prebrali svoje zaob-
ljube. Po sprejemu so prejeli darilo: na-
kupovalno vrečo z napisom: »... moje 
življenje je postalo težje, saj nosim to-

liko darov!«. Ob koncu smo vsi anima-
torji naredili skupinsko fotografijo.

Špela Lenič

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
BOŽJI OTROCI SO S KRSTOM POSTALI:
	z Klea Orhini, ki s staršema Petrom 

in Ajdo, rojeno Florjanc, živi na 
Hrenovi ulici 11, na Igu.

	z Janez Strle, ki s staršema 
Štefanom Strletom in Cilko, 
rojeno Hosta, živi v Iški 11.

	z Lilija Markovič, ki s staršema 
Davidom in Ralitzo, rojeno Eneva, 
živi v Hannovru v Nemčiji.
	z Zoja Štamcar, ki s staršema 

Alešem Štamcarjem in Sonjo 
Petrovčič, živi Pri Mostiščarjih 
18, na Igu.

	z Neja Jankovič, ki s staršema 
Jernejem Jankovičem in Ksenijo 
Vidmar, živi v Iški Loki 60a.

	z Jonatan Merhar Grm, ki s 
staršema Matejem Merharjem in 
Dunjo Merhar Grm, živi v Iški 135.

	z Na Igu smo se poslovili od Ljubo-
mira Živanovića iz Pleše 3, župnija 
Škofljica. Ob pogrebu so darovali 
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za maše in potrebe cerkve: Jože in 
Tone Škufca, Alojz Goršič z družino, 
Ivanka in Janez Skubic, Tone in Ana 
Trtnik ter Hribarjevi iz Reber.

	z Poslovili smo se od Frančiške Sterle 
rojene Jankovič, rojene 9.5.1928, ki 
je bivala v Iški Loki 21B. Ob pogre-
bu so darovali za svete maše: sin 
Vinko z družino, Tone Uršič z druži-
no, družina Šivec, družina Železnik, 
Alojz Uršič z družino, družina Modic 
iz Iške Loke, Jamnikovi, družina Re-
gina, sosed Ciril Kumše z družino.

Veseli smo številnih krstov v naši 
župniji. To pomeni, da živimo, da gre 

življenje naprej in z optimizmom gle-
damo v prihodnost.

Včasih je težava mladih staršev 
priti v pisarno v času uradnih ur. Za-
vedamo se, da imajo novorojeni svoj 
bioritem, ki ga moramo vsi upošteva-
ti. Zato povabljeni, da nas pokličete 
in se o terminu vašega obiska v pisar-
ni dogovorimo.

Prav tako sprašujete, katera je ne-
delja za krščevanje? Skupno krščeva-
nje več otrok smo v času korone opu-
stili zaradi prepovedi druženja ljudi in 
možnosti okužb. Zato se za vsakega 
otroka posebej dogovorimo o datu-
mu in uri krsta. Vedno dobrodošli.

OBVESTILO ŽUPNIJSKE KARITAS 
Člani ŽK smo se na sestanku dogovorili, da bomo tudi letos izdelovali 

adventne venčke. Začnemo zvečer, v sredo, 23. 11. 2022 po sv. maši in 
nadaljujemo v četrtek, 24. 11. 2022 ob 18. uri v prostoru na dvorišču, ob 
upoštevanju vseh navodil, ki so povezani s koronavirusom. Adventni venčki 
bodo na voljo na prvo adventno nedeljo, 27. 11. 2022 po obeh sv. mašah (ob 
8. in 10.). Priporočen dar 10 EUR. Prav tako bodo na voljo tudi voščilnice 
za božične in novoletne praznike. Priporočen dar 1 EUR. Iskren Bog pla-
čaj vsem prostovoljcem, ki bodo pomagali pri pripravi in izdelavi adventnih 
venčkov in voščilnic in vsem, ki boste s temi venčki polepšali svoje domove 
ter s svojimi darovi pripomogli k lajšanju stisk ljudem.

Še vedno so na voljo tudi sveče Karitas, tako v cerkvi na Igu, kot tudi v 
cerkvi na Golem in Pijavi gorici. Prostovoljni dar za svečo je 2,00 EUR ali 
tudi več. Iskrena hvala vam za vaše darove in pomoč.
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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

DOGODKI PRED NAMI
	z 30. november – 31. nedelja med 

letom in žegnanje na Pijavi 
Gorici. Mašo ob 8.30 bo daroval 
salezijanec Tone Lipar, ki je gradil 
zakristijo in učilnico pri cerkvi na 
Pijavi Gorici.

	z 31. november – državni praznik 
Dan reformacije

	z 1.11 – Zapovedan praznik vseh 
svetnikov. Dopoldne maše po 
nedeljskem razporedu. Molitve na 
pokopališčih in v cerkvi: 

- 9.30 – maša na Golem, po maši 
takoj molitev na pokopališču.

- 14h – maša v župnijski cerkvi na 
Igu, sledijo molitve na pokopališču.

- 14.30 – molitev na pokopališču na 
Kureščku, sledi maša v cerkvi ob 
15h.

- 17h – molitev rožnih vencev v 
župnijski cerkvi na Igu.

	z 2.11. – Vernih duš dan, spomin vseh 
vernih rajnih ali duše v vicah

- 7h – sveta maša na pokopališču na 
Igu.

- 8h – sveta maša v župnijski cerkvi 
na Igu.

- 17.30 – sveta maša na Pijavi Gorici.
- 18.30 – sveta maša na Igu.
- 19h – sveta maša na Golem.
	z 4.11. – Prvi petek v mesecu. 

Dopoldne obiščemo bolnike 
in starejše na domu. Zvečer 
od 18h naprej na Igu molimo 
pred Najsvetejšim in obnovimo 
posvetitev Jezusovemu srcu.

	z 5.11. – Prva sobota v mesecu. Na 
Igu od 7.30 molimo premišljevalni 
rožni venec in obnovimo posvetitev 
Marijinemu Brezmadežnemu srcu.

	z 6.11. – 32. nedelja med letom in 
zahvalna nedelja. Pri vseh mašah 
bomo Bogu v zahvalo za vse 
pridelke zemlje zapeli zahvalno 
pesem. Ob 10h na Igu bomo imeli 
otroško mašo.

	z 6.11. – Žegnanje na Gornjem Igu. 
Na Gornjem Igu vedno na zahvalno 
nedeljo obhajamo žegnanje. Tam 
bo sveta maša ob 11h.

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Zahvaljujemo se vsem dobrotnikom, ki pomagate lajšati stiske ljudem. 

Bog plačaj. 
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	z 9.11. – Obletnica posvetitve 
papeževe stolnice, Lateranske 
bazilike.

	z 10.11. – Četrtek pred Martinovo 
nedeljo imamo ta dan ob 17h 
srečanje za starejše v župnijski 
cerkvi. Vse vabimo, da vaše starejše 
in onemogle, ki ne morejo redno 
prihajati k sveti maši, vsaj ta dan 
pred Martinovo nedeljo pripeljete k 
sveti maši. Po maši bo druženje ob 
čaju in kuhanem vinu v župnišču.

	z 11.11. – Sveti Martin, zavetnik 
župnije Ig. 

	z 11.11. – srečanje za starše 
birmancev ob 19.30.

	z 12.11. – Dan 
celodnevnega 
češčenja pred 
Martinovo 
nedeljo. Začetek 
z mašo ob 8h in 
sklep češčenja 
z mašo ob 17h. 
Razpored molitev: 
8.00 – sveta maša – začetek 

češčenja
9.00–10.00 -
10.00–10.30 - veroučenci 1.-3. 

razreda
10.30–11.00 - veroučenci 4.-6. 

razreda
11.00– 11.30 - veroučenci 7.-9. 

razreda
11.30– 12.00 - duhovniki
12.00–13.00 -zakonska skupina

13.00–14.00 -molitev v tišini
14.00–15.00 - pevci
15.00–16.00 -molitvena skupina
16.00–16.40 -zakonski jubilanti
16.30 do maše -spovedovanje 
16.40-slovesne litanije Srca 

Jezusovega in sklep češčenja s 
srečanjem zakonskih jubilantov

Vabljeni, da se molitev in svetih 
maš udeležimo v velikem številu 
vsi. Gre za dan, ko lahko stopimo 
pred Boga na različne načine. 
Naj nas v dneh, ko se krajša dan 
osvetljuje Jezus. Kot je zapisal 
blaženi Lojze Grozde: »Sonce 
mojega življenja.«

	z 12.11. – dobrodelni koncert za 
Etiopijo v Ljubljani pri Tromostovju 
ob 19h. Nastopata Bernarda in 
Marko Fink z zborom Hugolina 
Satnerja ob spremljavi Polone 
Gantar.

	z 13.11. – Martinova nedelja. Sveto 
mašo ob 10h bo vodil naš nekdanji 
župnik, ki je letos praznoval 80 let, 
salezijanec Jože Pozderec.

	z 13.11. – drugi krog predsedniških 
volitev.

	z 13.11. – Gala koncert radia Ognjišče 
v Cankarjeve domu v Ljubljani ob 
15h in 19h.
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	z 17.11. – Elizabeta Ogrska, 
redovnica.

	z 18.11. – Obletnica posvetitve 
bazilik Petra in Pavla.

	z 20.11. – Nedelja Jezusa Kristusa 
Kralja vesoljstva. To je zadnja 
nedelja v Cerkvenem letu. To 
nedeljo bo ob 10h na Igu otroška 
maša.

	z 20.11. – Lokalne volitve za župana, 
občinske svetnike in vaške 
skupnosti.

	z 21.11. – Sveta maša za cerkvene 
pevce na predvečer zavetnice ob 
18.30 na Igu. Vsi cerkveni pevci 
in pritrkovalci vabljeni k tej sveti 
maši. Po maši bo pogostitev za vse 
v župnišču.

	z 22.11. – Sveta Cecilija, devica in 
mučenka, zavetnica cerkvenih 
pevcev. 

	z 23.11. – Sveti Klemen, papež, 
mučenec. Ta dan je tradicionalna 
sveta maša ob 17h v Iški.

	z 23.11. – Klic dobrote Karitas. 
V tednu Karitas bo v sredo 
dobrodelni koncert Klic dobrote. 
Vabljeni k oglasu prireditve ob 
20h na TV Slovenija in k darovanju 
za potrebe Karitas. Tako boste 
pomagali družinam v stiski.

	z 24.11. – Sveti Andrej Dung Lac in 
drugi vietnamski mučenci.

	z 25.11. – Sveta Katarina 
Aleksandrijska, devica in mučenka.

	z 26.11. – Sobotna delavnica za 
adventne venčke na Golem ob 9h.

	z 27.11. – Marija s čudodelno 
svetinjo.

	z 27.11. – 1. adventna nedelja in 
nedelja Karitas. Začnemo novo 
Cerkveno leto, Liturgično bo to 
leto A. 

	z 27.11. – referendumi proti zakonu 
za dolgotrajno oskrbo, proti 
novemu zakonu o RTV in proti 
novim ministrstvom v sedanji vladi.

	z 28.11. – Katarina Labore, redovnica 
in vidkinja.

	z 30.11. – Sveti Andrej, apostol.
	z 3.12. – Sveti Frančišek Ksaverij, 

redovnik, zavetnik misijonov in 
misijonarjev.

	z 4.12. – Sveta Barbara, mučenka.
	z 4.12. – 2. adventna nedelja. Na Igu 

bo ob 10h otroška sveta maša. Pri 
maši ob 9.30 na Golem in ob 10h na 
Igu nas bo pozdravil sveti Miklavž. 
Na Igu bo ob 10h otroška maša.

	z 6.12. – Sveti Miklavž, škof in 
dobrotnik.
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NAPOVEDUJEMO
Sveta birma za sedanjo generacijo 

birmancev 8. in 9. razreda bo na pra-
znični dan, 27.4.2023, ob 9h na Go-
lem in ob 11h na Igu. Prvo srečanje za 
starše birmancev bo 11.11.2022, ob 
19.30.

Birmanci se bodo predstavili po 
skupinah v nedeljo, 20.11., na Igu, 
Golem in na Pijavi Gorici. Ostale sku-
pine pa vse naslednje nedelje na Igu.

KDO JE LAHKO BOTER?
Predvidoma bo prihodnje leto 27. 

aprila v naši župniji sveta birma. Pri 
birmi sodelujejo tudi botri. Zato se-
daj nekaj besed o botrih.

Boter ne more biti vsakdo. Po de-
finiciji je boter: Zgleden, odrasel, ka-
toliški vernik.

Torej nekdo, ki ni vernik, ne more 
biti boter. Od botra se torej pričaku-
je, da zna moliti in bo tako birmancu 
v duhovno oporo in pomoč. 

Prav tako ne more biti boter tisti, 
ki ni katoličan. Kdor je pravoslavne 
ali protestantske vere, ne more biti 
boter. Tak je lahko le priča dogodka 
krsta ali birme. 

Boter mora biti odrasel, torej mora 
biti star vsaj 16 let in tudi sam mora 
prejeti zakramente uvajanja v krščan-
stvo, torej krst, birmo in prvo sveto 
obhajilo. Brez tega ne more biti boter.

Boter mora biti zgleden. Kot zgled 
bo boter že prejel vse zakramente 
uvajanja v krščanstvo. Boter bo imel 
urejen krščanski zakon. Torej tisti, ki 
živijo v izvenzakonski skupnosti ne 
morejo biti botri. Tudi ne morejo biti 
botri samo civilno poročeni. Kdor živi 
v izven zakonski skupnosti ali je samo 
civilno poročen že tako ne more pre-
jemati zakramentov. In že zaradi tega 
ne more biti zgled birmancu. Tisti, ki 
so samski, so lahko botri, če izpolnju-
jejo vse ostalo. 

Botri, ki so od drugod, torej živijo 
drugje, bodo tam pridobili potrdilo za 
botra. Potrdilo za botra izda župnik 
župnije, kjer botri dejansko bivajo, 
torej tam prespijo in tudi prejemajo 
zakramente. Domači botri pa se bodo 
prišli predstavit v našo župnijsko pi-
sarno v času po novem letu, ko bomo 
za taka srečanja določili posebne ur-
nike in časovnico, da se bomo lahko 
tudi osebno srečali.

žpk
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DRUŽINSKA PRATIKA 2023

V župnijski pisarni že imamo na 
razpolago novo družinsko pratiko 
Mohorjeve družbe za leto 2023. V 
pratiki je vedno koledar s setvenim 
koledarjem, astronomskimi dogodki 
za leto 2023, o pravici do duhovne 
oskrbe bolnikov v bolnišnicah, o bon-
tonu, 10 nasvetov za manj trošenja 
in več obilja v družini, o zdravilnosti 
koprive, rmana in regrata. Objavljene 
pa so tudi tabele za merjenje kuba-
ture okroglega lesa. Vse to in še več 

dobite v Pratiki 2023 za samo 6.90€. 
Pratike dobite v naši župnijski pisarni.

MARIJANSKI KOLEDAR 2023
Na razpolago je tudi novi Mari-

janski koledar 2023, ki ima za motive 
Marijine podobe, ki so na mašnih pla-
ščih. Koledar letos stane 3€. Dobite 
ga v župnijski pisarni in v cerkvah na 
Igu, Pijavi Gorici in na Golem.

ISKRICA 
KAKO DOBRO JE BITI SIT, ZDRAV IN PRIJAZEN HKRATI.

Henry Heimlich
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ZAHVALA
Ob zahvalni nedelji gre prva za-

hvala dobremu Bogu za vse, kar pre-
jemamo iz Božje roke.

Hvala vsem župnijskim sodelav-
cem. Prvi je gotovo kaplan Janez 
Pavel, ki z veseljem in mladostno 
zagnanostjo prinaša optimizem in 
zagnanost mladim in nas z izbranimi 
besedami nagovarja. Hvala gospodi-
nji Lojzki, ki z veseljem in dobro vo-
ljo skrbi za gospodinjstvo v župnišču. 
Hvala vsem, ki čistite župnišče in cer-
kev. Hvala vsem, ki cerkev tudi lepo 
okrasite. Na zahvalno nedeljo bi bilo 
dobro vaše fotografije objaviti na na-
šem oltarju. 

Hvala vsem sodelavcem ŽPS, ki 
dajete dušo pastoralnemu življenju v 
župniji. 

Hvala vsem, ki kakorkoli sodelu-
jete na naših podružnicah in skrbi-
te na stavbe, strehe, okolico. Hvala 
vsem, ki ste pripravljeni sodelovati 
pri domu duhovnih vaj na Kureščku. 
Skupine na duhovnih vajah vedno kaj 
potrebujejo in jih je potrebno servisi-
rati. Bog vam povrni.

Hvala našim katehetom in katehi-
stinjam, voditeljem birmanskih sku-
pin in skupine Svetopisemske urice 
za predšolske otroke. Hvala, da se 

pripravite in posredujete sporočilo 
za Nebeško kraljestvo tudi mladim 
rodovom.

Hvala Martinovim animatorjem 
in skupini Pol plašča za animiranje 
otroških maš. Hvala oratorijskim 
animatorjem, da ste že začeli pripra-
ve na novi oratorij, ki bo prihodnje 
leto imel v ospredju zgodbo iz knjige 
Hobit.

Hvala pevcem in organistom pri 
vseh zborih. Veste, kdor poje, dvakrat 
moli. In zato smo skupaj še močnejši.

Hvala pritrkovalcem. Ne le, da 
nam olepšate praznike, ampak tudi 
med letom skrbite za lepo zvonjenje 
in urejanje ur v zvonikih.



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

Hvala obema molitvenima skupinama za duhovno podporo našega dela 
za Božje kraljestvo. Hvala vsem, ki z nami in med nami molite. Molitev je duša 
duhovnega življenja, ki ga sveta še kako potrebuje.

Hvala tudi vsem neimenovanim dobrotnikom, ki delite z nami svoje pri-
delke, pa tudi skrbi in trpljenje. Vse dobro se v skupni hoji pomnoži, hudo pa 
razpolovi.

Naj zaključim s frazo: »Bogu hvala, da smo prjatli!«, ki bi jo rekel gospod 
France Urbanija, nekdanji triglavski župnik. 

žpk

PRESTAVITEV URE
Prestavili smo uro na zimski čas, ki za nas pomeni sončno uro. Sedaj bo ob 

12h sonce res najvišje. Ob tem pa prestavljamo tudi nekatere naše dejavnosti 
in urnike.

Večerne svete maše na Igu bodo ob 18.30.

Molitvena skupina na Golem bo ob torkih ob 19h. Na Igu pa ob 18h.

Na Kureščku bodo popoldanske svete maše ob delavnikih in nedeljah ob 
15h. Ob ponedeljkih bo tam maša samo na prvi ponedeljek v mesecu, ko bo 
maševal nekdanji Tomišeljski župnik Jože Razinger.


