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ZBUDIMO SE IZ SPANJA – BOG PRIHAJA
Spet smo na začetku. Nič kaj opazno se je izteklo prejšnje cerkveno leto in 

nič kaj opazno se je začelo novo. Mogoče ne bi niti opazili, da se je kaj spre-
menilo, če ne bi po vseh mestih tako hiteli z okraševanjem z lučkami in bo-
žično-novoletnimi okraski. Spet bomo poslušali že znane, velikokrat že obra-
bljene pesmi ob veselem decembru, pili 
kuhano vino, postali ob prijetnem kle-
petu in se imeli lepo v krogu svoje druži-
ne. Pa vendar vseeno nekaj manjka. Ob 
vsem tem prijetnem vzdušju manjka to, 
zaradi česar se vse to sploh dogaja. Ob 
vseh skrbeh, ki nam rojijo po glavah, da 
bo vse primerno urejeno za praznični čas, 
velikokrat pozabimo, da smo na začetku 
novega pričakovanja, na začetku poti 
odrešenja, ko bo prišel na svet naš Odre-
šenik, se rodil daleč od idiličnega vzdušja veselega decembra in se bomo že 
čez pol leta spominjali njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. In ravno zato je 
pomemben ta čas, v katerega vstopamo. Adventni čas je čas, ko se intenzivno 
pripravljamo na rojstvo Jezusa Kristusa, je čas pričakovanja in zavedanja tega, 
da se nas je Bog usmilil in poslal na svet svojega Sina. To nam sporoča ta čas, 
da se poglobimo v svojo notranjost, da lahko začnemo znova, da ni prepozno, 
da obrnemo list v svojem življenju in tako odgovorimo Jezusovemu vabilu, ki 
je aktualen ves čas: Spreobrnite se in verujete evangeliju! Adventni čas ima 
tudi zelo poznan simbol. To je adventni venec s štirimi svečami, ki ima vsaka 
svoj pomen. Nekje sem prebral tole zgodbo, ki govori o adventnih svečkah:
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Na adventnem vencu so gorele že štiri sveče in ljudem naznanjale, da se 
bliža božič. V napol mračni cerkvi je vladala popolna tišina, zato si lahko slišal 
pogovor med svečami. Prva je rekla: »Ime mi je Mir, a ne morem ostati priž-
gana v današnjem svetu, kjer sta sovraštvo in nasilje tako pogosta. Nihče več 
ne skrbi za moj plamen. Kmalu bom ugasnila.« Njen plamen je začel pojemati 
in kmalu je res ugasnila. Druga sveča se je oglasila: »Moje ime je Vera, a moja 
svetloba ne razsvetljuje več. Mraz brezbožnosti in tema dvoma sta me zdro-
bila. Nima smisla, da bi še svetila.« Komaj je to izgovorila, je zavel strupeno 
mrzel veter ter jo ugasnil. Tretja sveča je žalostno spregovorila: »Moje ime je 
Ljubezen. Nimam več moči, da bi ohranjala svoj plamen. Ljudje me dušijo s 
svojo brezčutnostjo in me nič več ne cenijo.« In pri priči je ugasnila. Tedaj pa 
je v cerkev stopil otrok. Zagledal je ugasle sveče. »Zakaj ne gorite? Do kraja bi 
morale dogoreti!« je zaklical. Otroku so se orosile oči, takrat se je zaslišal glas 
četrte sveče: »Ne bodi žalosten. Dokler gori moj plamen, lahko znova prižge-
mo druge sveče, kajti moje ime je Upanje.« Otrok se je pomiril. S četrto svečo 
je prižgal druge tri. V mraku cerkve so na adventnem vencu spet zaplapolali 
plameni vseh štirih sveč.

Dokler v nas gori upanje na boljšo prihodnost, imamo možnost da s svoji-
mi dejanji spet nazaj prižgemo ljubezen, vero in mir, tako v lastnih srcih, kot 
tudi v svoji družini, kraju, domovini. En sam plamen sveče je dovolj močan, da 
vname in razžari druge sveče, ki so obupale nad situacijo, v kateri se nahajajo. 
In ta plamen smo mi kristjani, ki črpamo vero, upanje, ljubezen in mir iz neu-
sahljivega vira Božje ljubezni, ki prihaja med nas – iz Jezusa Kristusa.

Janez Pavel Šuštar, kaplan

OSEBA TA MESEC 

MATEJA JERE GRMEK
V letošnjem letu se je srečala z 
Abrahamom naša sodelavka pri Naši 
župniji Mateja Jere Grmek.

Se nam lahko kratko predstavite?
Sem rojena Ižanka, doma iz Iške 

Loke, poročena v Iški vasi. Imam tri 
odrasle otroke. Rada se ukvarjam 
s športom, veliko berem in hodim. 

Doma smo imeli kmetijo in že od 
malega se spoznam na vsa kmečka 
dela. Ker sem tudi turistična vodnica 
Občine Ig predvsem rada raziskujem, 
poslušam in iščem vse informacije o 
življenju naših prednikov na tem ob-
močju. Aktivna sem v Društvu Fran 
Govekar na Igu. Kultura je moj način 
polnjenja baterij. 
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Ste voditeljica birmanskih skupin, 
kakšen je smisel priprave na birmo 
tudi v manjših skupinah?

Vodila sem že več generacij bir-
manskih skupin. To je skupina mladih 
ljudi, ki jih povezuje priprava na bir-
mo. Srečujemo se enkrat tedensko 
vsaj pol leta. Skupaj gremo na duhov-
ni vikend. Čeprav sem skoraj štirikrat 
starejša od kandidatov za birmo, sem 
vsako leto zadovoljna, ko zaključimo. 
Pogovarjamo se različne stvari. Ani-
matorji jim poskušamo predstaviti 
življenje vernega človeka v skupnosti 
– župniji. Ker so skupine majhne, le-
tos nas je deset, vsak lahko pride do 
besede, manj je sramu, bolj se lahko 
sprostijo, izrazijo svoje mnenje, skr-
bi, interese… Tako čutimo neko pri-
padnost drug do drugega in vse kar 
se pogovarjamo ostane med nami.

Ste učiteljica v šoli. Kako vam poma-
ga vera pri vašem delu?

Predvsem se že od zaključka fakul-
tete trudim, da sem čimbolj poštena, 
dosledna, da besedo, ki jo dam tudi 
držim. Da bom tako ravnala, sem 
sklenila na začetku svoje poklicne 
poti, ker se je v naši osnovni šoli pre-
večkrat dogajalo, da so učitelji ravna-
li drugače, nepravično, izpostavljali 
posameznike v negativni luči… Pri tej 
drži mi pomaga moja notranja vera, ki 
izhaja iz vzgoje mojih staršev in sta-
re mame. Učence ne le učim, ampak 
tudi vzgajam, tako kot svoje lastne 
doma. Pri meni učenci, ki so disciplin-
ski problem, ne dobijo slabe ocene pri 
ocenjevanju. Kaznujem jih drugače, 
za znanje pa dobijo zasluženo oceno. 
Posebej se trudim, da niso avtomatič-
no vsega krivi. Velikokrat se izkaže, 
da so tisti mirni, pridni otroci zahrb-
tni in okrivijo tiste dežurne krivce, ki 
so vedno vsega krivi. Otroci znajo to 
moje ravnanje zelo ceniti.
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Nikoli me nikjer ni sram priznati, 
da sem verna in hodim v cerkev. Pri 
šolski snovi razlagam tudi verske vse-
bine, saj se v veliko primerih preple-
tajo, zlasti ko gre za ljudske običaje in 
navade slovenskega človeka.

Kot učiteljica ste učili tudi letošnje-
ga novomašnika Janeza Meglena. Je 
kakšen spomin na učenca, ki je po-
stal duhovnik?

Na učenca, ki je postal duhovnik, 
sem zelo ponosna in neizmerno sreč-
na, da se je odločil za to pot. Učila 
sem ga v četrtem razredu. Med nama 
se je stkala posebna vez. Dobro sva 
se razumela. Ostala sva v stikih in se 
še vedno velikokrat srečava. Že takrat 
smo vsi govorili: »Janez ti boš duhov-
nik.« Vedno povem zgodbo o rožah. V 
razredu smo imeli vse polno lončnic 
in zanje je skrbel Janez. Tisto leto je 
zacvetela klivija, ki pred tem dolga 
leta ni cvetela. Ko je zapuščal četrti 
razred, mi je dal natančna navodila, 
kako moram ravnati z rožo. Ker sem 
ga ubogala, od takrat klivija vsako 
leto cveti. Ko pogledam njen cvet, se 
vedno spomnim na učenca Janeza.

Sodelujete v več gledaliških skupi-
nah in kulturnih društvih. Katere 
vloge ste igrali in s katero vlogo ste 
se najbolj poistovetili?

Največ seveda v domačem dru-
štvu Fran Govekar. Igram pa tudi na 
Krki. Na Krki sem učila 15 let in veli-

ko sodelovala z vsemi društvi, ki so 
tam. Priznam, da so Krčani pravi lo-
kalpatrioti. Imela sem srečo, ker so 
me sprejeli in povabili medse. Čeprav 
zdaj ne učim več na Krki, mi še vedno 
rečejo »naša učiteljica.«

Po navadi dobim vloge, da odi-
gram »zoprni ali tečni lik«. Doma mi 
pravijo, da nič ne igram, da se samo 
besedilo naučim, ostalo pa imam 
v krvi. Sem pa nazadnje igrala tudi 
vlogo prijazne ženske. Mogoče je še 
upanje zame?

Je korona zaznamovala vaše življe-
ne in dejavnosti? Kaj predlagate za 
naprej?

Fotografija z letošnje občinske prireditve na Igu, 
kjer je po dolgem času srečala svojo bivšo učenko 
Nino Pušlar.
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Korona je vse življenje upočasnila. 
Zdelo se mi je kot v počasnem posnet-
ku. Prej je bil vsak dan od jutra do ve-
čera zapolnjen z obveznostmi, potem 
pa naenkrat nič več, samo doma smo 
bili. Med šolanjem na daljavo nisem 
počela drugega kot sedela za računal-
nikom. Če nisem učila v živo, sem pri-
pravljala material za učence ali bila na 
izobraževanju. Tudi kuhala nisem, za 
to je poskrbel mož. Edina sprostitev je 
bil večerni daljši sprehod s prijateljico.

Današnji čas po koroni je tudi zelo 
drugačen, zdi se mi zelo žalosten, 
dolgočasen. Čeprav je spet veliko 

obveznosti in dejavnosti je vse pu-
sto. Ljudje povsod okrog so apatični, 
zdolgočaseni, brez energije…

Ljudje smo socialna bitja, potre-
bujemo druženje. Tehnologija ne 
odtehta prijazne besede, nasmeha, 
pozdrava… Ne smemo dovoliti, da 
postanemo roboti, ki izklopijo soljudi, 
če jim druženje ne ugaja. Predvsem 
moramo poskrbeti, da tudi otroci 
doživijo in spoznajo pravi pomen be-
sede »družiti se.« Otroci današnjega 
časa imajo pravico, da poznajo obču-
tek, ko ima človek dušo in srce.

Žpk

IZŠLE SO MOHORJEVE KNJIGE 
REDNA ZBIRKA 2023

	z Več avtorjev: MOHORJEV 
KOLEDAR 2023
165. Mo-

horjev koledar 
poleg kalenda-
rijskih podatkov 
prinaša prispev-
ke o pomemb-
nih dogodkih iz 
svetovne in do-
mače zgodovi-
ne ter o aktualnem kulturno-družbe-
nem dogajanju preteklega leta in se 
spominja velikih imen, ki so s svojim 
življenjem in delom neizbrisno zazna-
movala slovensko preteklost in seda-
njost.

	z Branko Cestnik: POGOVORI Z 
NJO (Slovenske večernice 172)
Zgodba iz druge 

svetovne vojne, nav-
dihnjena po resničnih 
dogodkih, temelji na 
pripovedi enega izmed 
slovenskih mobilizi-
rancev v nemško voj-
sko. Na različnih bojnih 
položajih nenavadna srečanja s tremi 
lokalnimi ženskami pripomorejo, da 
si sredi vojnih grozot reši dušo in telo. 
So kakor Ona – Marija Pomočnica.
	z Igor Grdina: MED ZEMLJO IN 

ZVEZDAMI
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Monografija se 
dotakne izstopajočih 
dogodkov in dosež-
kov v naši preteklosti 
in nanje naveže ulti-
mativno spoznanje o 
stanju duha v deželi, 
ki se še prerada zavleče pod kamen 
svoje majhnosti. Toda veliko je manj-
ših. Majhno pa ne pomeni nujno tudi 
malenkostno. Tako avtor lucidno na-
lije čistega vina, skozi čašo katerega 
je lažje dojeti sedanjost in soobliko-
vati prihodnost.
	z France Cukjati: NA POTI 

ISKANJA. Kaj in koga človek 
vse življenje išče?
Literarna, filozofska, 

teološka in življenjska 
razmišljanja. Človek je 
bitje, ki išče. Vse življe-
nje. Ne žene ga samo 
raziskovalna radove-
dnost, ampak predvsem 
nagonska potreba po razumevanju 
sebe in sveta. Človek išče človeka, 
išče sebe in svoj smisel, išče razume-
vanje družbe, zgodovine in sveta, išče 
odrešenje. In ko bo vse našteto našel, 
bo še vedno iskal. Človek namreč išče 
nekaj, kar je za vsem tem … 
	z Bob Goff in Lindsey Goff 

Viducich: OTROCI, LJUBEZEN 
DELUJE!
Na podoben način, kot je knjiga Lju-

bezen deluje spremenila svet odraslih 

bralcev, bo mlajša razli-
čica knjige otrokom po-
kazala, kako Boga doži-
veti na nov, vznemirljiv 
način. Ob njej se bodo 
otroci smejali, sanjali in 
se navdihovali. Naučili 
se bodo prevzeti odgovornost za svoje 
napake in odpustiti drugim za njihove, 
ponotranjili držo vztrajnosti in upanja 
v vsakršni situaciji ter se učili udejanja-
ti svojo vero tako, da bo njihovo življe-
nje polno in zadovoljujoče. Prevedel 
Marko Nzobandora, ilustriral Michael 
Lauritano.

Komplet petih knjig: 69,50 EUR 
(Skupna vrednost posameznih 
knjig iz zbirke je 120 EUR.), samo 
Mohorjev koledar: 22 EUR

Lahko pa v prednaročilu že naročite 
zbirko za leto 2024. V njej bodo: 
	z MOHORJEV KOLEDAR 2024

Tradicionalni, 166. koledar najsta-
rejše slovenske založbe, s kalendarij-
skimi podatki, pregledi najpomemb-
nejših dogodkov preteklega leta in 
pestrimi prispevki avtorjev z različnih 
področij našega življenja po temat-
skih sklopih.
	z Rudi Mlinar: BEŽITE, TECITE, 

CIGANI GREDO
Slovenske večernice 173. Premožni 

dobrotnik, kateremu je cigan nekoč 
rešil življenje, usodno vpliva na 
življenje romske družine, katere sin 
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Kamlin uspešno dokonča šolanje in 
študij. A to ni dovolj, da bi ga družba 
in družina njegove izvoljenke Mojce 
sprejeli kot sebi enakega. Temnejša 
polt in romsko poreklo v soočenju s 
»civili« pokažeta številne neupravi-
čene predsodke, a tudi resnične pre-
pade med obema kulturama, ki jih 
tudi mlada zaljubljenca ne moreta 
premostiti – zato usodo vzameta v 
svoje roke.
	z Haddon Klingberg: KO NAS 

POKLIČE ŽIVLJENJE. Ljubezen 
in življenjsko delo Viktorja in Elly 
Frankl
Edina avtorizirana biografija Vik-

torja Frankla, ki s svojo življenjsko 
zgodbo in svojimi premisleki deseti-
nam milijonov ljudi po svetu pome-
ni neusahljiv, vsečasen vir navdiha. 
Ko se je Frankl po treh letih različnih 
koncentracijskih taborišč, kjer so 
umrli njegova prva žena in najož-
ji družinski člani, vrnil na Dunaj, je 
smoter svojega življenja najprej iskal 
v pisanju. Razsuto življenje pa mu je 
uspelo sestaviti šele s pomočjo pol 
mlajše žene Elly Schwindt, s katero 
sta življenje posvetila boljšemu sve-
tu za vse ljudi.
	z Ana Srovin Coralli: PEKA S SRCEM

Slovenska mednarodna pravnica 
in španski arhitekt sta se našla in si 
uspešno kariero ustvarila v Švici. Ana 
pušča pečat po ženevskih in baselskih 
mednarodnih organizacijah ter inšti-

tutih. Vsega se loteva s srcem, čeprav 
pogosto za ceno odrekanja udobju in 
brezskrbnosti. Zlata nitka, ki jo ve-
dno znova nostalgično poveže z do-
mom, s Slovenijo in njeno babico, je 
peka. Njeni piškoti z vonjem po Slo-
veniji tako v Baslu pogosto pričarajo 
slovensko domačnost. Piškoti, sladke 
dobrote, kruh, slani prigrizki in zajtrki 
»a la Ana« povezujejo in navdušujejo.
	z Alenka Kokalj: PESEM SVOJO 

ŽAREK NOSI
Besede pobožajo, ritem zaziblje. 

Zato pesem na večer odžene vsak ne-
mir. Še posebej, če ti jo ob prelepi ilu-
straciji prebere nekdo, ki ga imaš rad. 
In ko dete zapre oči in se duh umiri, je 
prav tam tudi pesem za odrasle. Ker se 
nas poezija vedno dotakne – odpira od-
rasle svetove pred otroki in boža otroka 
v odraslih. Branje, ki povezuje, saj sta 
na istem slikovitem polju v podobnem 
vzdušju in harmonični tematiki združe-
ni otroška in »odrasla« pesem.

Komplet petih knjig po prednaroč-
niški ceni: 55 EUR (redna cena: 72 
EUR).
(Skupna vrednost posameznih knjig 
iz zbirke je 125 EUR.)

Mohorjev koledar po 
prednaročniški ceni: 22 EUR (redna 
cena: 24 EUR).

Prosimo za prednaročila, lahko 
tudi v župnišču na Igu do 2. februarja 
2023.
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PSALM PRI SVETI MAŠI
Pri vsaki sveti maši po berilu pre-

beremo psalm. Gre za Božjo besedo. 
Odlomek psalma je običajno vzet iz 
knjige Psalmov, kjer je 150 psalmov. 
Za vsako sveto mašo je določena 
Božja beseda in seveda je del te tudi 
psalm.

Pravilno bi bilo, da psalm zapo-
jemo, saj beseda psalmite, pomeni 
prepevajte! In odpev pri psalmu po-
meni, da pojemo, gre za odpevanje, 
torej prepevanje.

Po berilu torej ne zapojemo še eno 
kitico katerekoli pesmi, da se zapolni 
praznina... Gre za točno določeno be-
sedilo, ki ga beremo ali pojemo. Kot 
beremo določeno berilo in evangelij, 
je tudi psalm za vsako mašo določen.

Vesel sem, da se je organist na 
Pijavi Gorici gospod Simon Hočevar 

udeležil posebnega izobraževanja za 
psalmiste. Tam so udeležencem po-
dali poleg teoretičnega dela o psal-
mih tudi veliko praktičnega znanja o 
prepevanju le teh. 

Zato lahko sedaj na Pijavi Gorici 
ob nedeljah slišimo psalm, ki ga be-
rejo tudi pri papeževi maši v Rimu in 
v zadnji eskimski cerkvici na Aljaski. 
Hvala gospodu Simonu, da nam pri-
pravi odpev in ga projicira na platno, 
da lahko vsa cerkev ponavlja izpisani 
stavek. Vsi pri bogoslužju tako zares 
odpevamo.

Za vse to je potrebno veliko pri-
prave in napora. Naj bo ta lepo vpe-
ljana praksa spodbuda tudi za pre-
pevanje psalmov pri mašah drugje v 
župniji. 

žpk

ZAHVALNA NEDELJA
 V nedeljo, 6. novembra 2022 smo 

se pri sv. Marjeti na Golem z zahvalno 
pesmijo zahvalili za dobro letino. Z 
domačimi pridelki barvito okrašen ol-
tar je krasil cerkev, medtem ko nas je 
z lepoto glasov razvajal tudi zborček 
sv. Marjete. Poleg zahvale za pridel-
ke, se lahko ob tem zahvalimo še za 
marsikaj drugega. Kar nekaj zahval 
je v novembrski Naši župniji zapisal 
že župnik Janez Avsenik, ki je daro-
val sv. mašo in se v pridigi dobremu 
Bogu zahvalil, ker nam stoji ob strani. 
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Župljani smo pri tem iskreno hvale-
žni našemu župniku Janezu Avseni-
ku, kaplanu Janezu Pavlu Šuštarju in 
duhovnemu pomočniku Antonu Ko-

širju za vse njihove molitve in delo v 
župniji.

J.Š.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV NA GOLEM
Na zahvalno nedeljo, 6. novem-

bra, smo v cerkvi svete Marjete na 
Golem praznovali zakonske jubile-
je. Zbralo se nas je 5 parov, ki smo 
v letošnjem letu praznovali okroglo 
obletnico sklenitve zakonske zveze. 
Zapeli smo zahvalno pesem ter se 
Bogu zahvalili za zakrament svetega 
zakona in Njegovo varstvo.

Gospod župnik Janez Avsenik je 
vsakemu paru čestital ter izročil spo-

minsko listino in priložnostno darilo 
– blagoslovljeno sol in vodo ter kro-
pilnik s križem. Naj ti zakramentali 
prinašajo milost v naše domove in 
blagoslavljajo naše odnose.

Po maši se je naše druženje nada-
ljevalo ob pogostitvi v zakristiji. Bog 
povrni vsem, ki ste pripomogli k le-
poti slovesnosti – pevcem, gospodi-
njam in ostalim.

HKZ

PREDSTAVITEV BIRMANCEV
V nedeljo 20.11.2022 smo se pri 

maši predstavili letošnji birmanci. 
Predstavili smo se s pesmijo, v kateri 
smo se opisali z našimi značilnostmi. 

Napisali smo tudi prošnje in zahvale, 
katere smo pri maši prebrali. Svete 
birme se veselimo, da bi sprejeli Sve-
tega Duha v svoje srce. Pri naši pred-
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stavitvi sta nam pomagali birmanski 
animatorki Manca in Marjetka. K 
sveti maši smo prinesli tudi naše za-
obljube, ki smo jih prejeli na sestanku 
na Igu. Na birmanskih skupinah in pri 

verouku se dobro razumemo, čeprav 
smo včasih tudi malo nagajivi in gla-
sni.

Lucija Mavec

SV. CECILIJA – ZAVETNICA CERKVENIH PEVCEV
Rimsko mučenko sv. Cecilijo, ki 

je živela v 3. stoletju n.št in predsta-
vlja eno od najznačilnejših podob iz 
prvega obdobja krščanstva, že vse 
od 15. stoletja častimo kot zavetnico 
cerkvene glasbe. Na predvečer nje-
nega goda, ki ga v Katoliški cerkvi 
obhajamo 22. novembra, smo se cer-
kveni pevci iz različnih krajev župnije 
Ig (Zbor sv. Marjete z Golega, pevci 
s Pijave Gorice in z Iga… ) skupaj z 
zborovodji, organisti, pritrkovalci in 
vsemi, ki radi s pesmijo slavijo Boga, 
zbrali v župnijski cerkvi sv. Martina 
na Igu, da s pesmijo počastimo svojo 
zavetnico in se ji priporočimo. Po sv. 
maši sta nas gospod župnik in kaplan 
ob pomoči župljanov presenetila z 
res lepo pogostitvijo, ki se je razvila v 
prijetno medkrajevno in medgenera-
cijsko druženje. Za povabilo k petju in 

pogostitev se iskreno zahvaljujemo 
in z veseljem pričakujemo naslednji 
praznik sv. Cecilije.

Alenka Zvonar Pobirk
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ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Poslovili smo se od Frančiške Ko-

zin, rojene Švigelj, rojene 6.3.1926, 
bivajoče Grič 6 na Igu. Ob pogrebu 
so darovali za svete maše, v dober 
namen in za cerkev: sin Matija z dru-
žino, hči Marija z družino, sosedje 
Železnikarjevi, družina Hiti, družina 
Bošnjak, Mira Gantar, družina Švigelj 
in Dobravec, družina Zalar iz Škoflji-
ce, Virantovi z Dobravice, Franc Zalar 
iz Kota z družino, sosedje Jerajevi in 
cerkveni pevci.

V Ljubljani na Žalah smo se poslo-
vili od Jožefe Oblak, rojene Princl, ro-
jene 8.4.1945, ki je bivala v Zapotoku 
218.

Poslovili smo se od Darinke Ma-
rije Erjavec, rojene Šivec, rojene 
16.7.1944, ki je bivala na Jelenovi uli-
ci 3, na Igu. Ob pogrebu je namesto 
cvetja za sveto mašo darovala druži-
na Šivec.

Poslovili smo se od Štefanije Ci-
ber, rojene Mavec, rojene 16.4.1941 
na Golem, ki je živela na Golem 31. 
Ob pogrebu so darovali za svete 
maše in dar za cerkev: Zdravko Ciber 
z Iga z družino, Cibrovi z Dobravice, 
Cibrovi s Pijave Gorice, Franci Virant 
z družino z Dobravice, družina Dornik 
z Dobravice, družina Intihar in Glavan 
iz Iške vasi, Renata Mavec z družino, 
družina Bolha z Iga, Ela Kovačič Uz-
mani, družina Golob Uzmani, druži-
na Jeršin, družina Cotman z Golega, 

Srečko Mavec z družino z Golega, 
Podlipčevi z Golega, Janez Birtek in 
Zupanovi.

Na Ljubljanskih Žalah smo se po-
slovili tudi od Žarkota Čatića, roje-
nega 4.10.1953, ki je bival na ulici Na 
hrib 32 na Pijavi Gorici.

Na Igu pa smo se poslovili od 
Tončke Zakrajšek, rojene Luskovnik, 
rojene 29.1.1931, ki je bivala v Zabrvi 
90 na Igu. Ob pogrebu so darovali za 
svete maše: Tone Balant z družino in 
sosedje Zajčevi.

Hvala vsem, ki namesto cvetja 
darujete za potrebe cerkve, za svete 
maše, za Karitas in v dober namen. 
Tako namesto cvetja ustvarite du-
hovno korist duši pokojnih. Sploh v 
tem času velikega mraza cvetje na 
grobu propade v nekaj urah. Duhov-
na korist dušam pa ostane za večno.

BOŽJI OTROK JE S SVETIM 
KRSTOM POSTAL:
	z Val Smole, 

ki s staršema 
Jernejem in 
Andrejo, rojeno 
Zgonc, živi na 
Kremenici 1b.

Staršem otroka 
želimo veliko Božje pomoči in 
blagoslova na priprošnjo otrokovega 
zavetnika svetega Valentina.
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OBVESTILO ŽUPNIJSKE KARITAS 
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 plačaj vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri pripravi in 
izdelavi adventnih venčkov in voščilnic in vsem, ki boste s temi venčki po-
lepšali 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 Pijavi gorici. Prostovoljni dar za svečo je 2,00 EUR ali tudi več. 
Iskrena hvala vam za vaše darove in pomoč.

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Zahvaljujemo se vsem dobrotnikom, ki pomagate lajšati stiske ljudem.
Bog plačaj. 
judem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).

Župnijska Karitas Ig bo imela uradne ure v mesecu decembru, v četrtek, 
22. 12. 2022  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

ISKRICA 
VSAK DAN SE ZAČNE Z DEJANJEM POGUMA IN UPANJA:  

VSTAJANJEM IZ POSTELJE.
Mason Cooley
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DOGODKI PRED NAMI
	z 28. november: 

Obletnica radia 
Ognjišče. Ob 12h 
svete maša na 
Brezjah.

	z 28. november: V Ljubljani se zač-
nejo v cerkvi Srca Jezusovega na 
Taboru med tednom vsako jutro 
ob 6.30 Zornice. Mladi lepo vablje-
ni k nagovorom in svetim mašam 
zgodaj zjutraj.

	z 30. november: Andrej, apostol
	z 2. december: Prvi petek. Dopol-

dne obiščemo bolnike in starejše 
na domu. Zvečer od 18h na Igu 
molimo pred Najsvetejšim in ob-
novimo posvetitev Jezusovemu 
srcu.

	z 3. december: Prva sobota v mese-
cu. Zjutraj od 7.30 na Igu molimo 
pred Najsvetejšim premišljevalni 
rožni venec in obnovimo posveti-
tev Marijinemu Brezmadežnemu 
srcu.

	z 4. december: 2. adventna nedelja. 
Pred mašo ob 8h na Igu bo spove-
doval tuji spovednik župnik v To-
mišlju Aco Jerant.

	z Ob 10h na Igu otro-
ška sveta maša. Pri 
maši ob 9.30 na 
Golem in ob 10h 
na Igu nas bo obi-
skal sveti Miklavž.

	z 6. december: Nikolaj (Miklavž)
	z 8. december: Brezmadežno spo-

četje Device Marije. Svete maša 
bo ob 18h na Pijavi Gorici in ob 
18.30 na Igu.

	z 11. december: 3. adventna nedelja 
	z 13. december: Lucija, devica in 

mučenka
	z 13. december: Ob 19h bo na Viču 

večer Plus namenjen pripravi na 
Božič. Večer bo namenjen druže-
nju mladih pred Božičem in prilo-
žnost za sveto spoved za mlade.

	z 15. december: Marija Krizina Bo-
janc, Marija Antonija Fabjan in to-
varišice, drinske mučenke

	z 16. december: začetek Božične 
devetdnevnice. Vsak večer bo na 
Igu sveta maša s petjem h Kralju, 
ki prihaja in z branjem zgodbe za 
otroke.
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	z 16. december: Ob 19.30 na Rakov-
niku adventno srečanje za mlade s 
priložnostjo za sveto spoved pred 
prazniki.

	z 18. december: 4. adventna nede-
lja. Na Igu ob 10h otroška maša.

	z Na nedeljo, 18. decembra, bo pri 
vseh mašah priložnost za sveto 
spoved pri tujem spovedniku. Ta 
bo spovedoval pred 8mo mašo na 
Igu, pri maši na Pijavi Gorici in na 
Golem ter bo prišel tudi k maši na 
Ig. Lepo povabljeni k sveti spovedi 
pred prazniki, da tako tudi v srcu 
pripravimo prostor za novoroje-
nega Odrešenika.

	z 24. december: Sveti večer, Adam 
in Eva. Svete maše svetega večera 
bosta ob 18h na Igu in ob 21h na 
Pijavi Gorici. Polnočnici pa bosta 
ob 24h na Golem in Igu.

	z 24. december: Prvi sveti večer, ko 
s kadilom pokadimo naša stano-
vanja in jih pokropimo z blagoslo-
vljeno vodo. Naj bo to priložnost 
za družinsko molitev in medseboj-
no duhovno povezanost.

	z 25. december: Božič, Gospodovo 
rojstvo. Svete maše bodo ob 8h 
in 10h na Igu in ob 8.30 na Pijavi 
Gorici ter ob 9.30 na Golem. Sveta 
maša je tudi vsako nedeljo ob 15h 
na Kureščku.

	z 26. december: Štefan, diakon, prvi 
mučenec, Dan samostojnosti – dr-
žavni praznik. Svete maše bodo po 

nedeljskem razporedu. Ob 18h bo 
koncert božičnih pesmi domačih 
pevskih zborov. Vsi domači pevski 
zbori vabljeni k prepevanju in vsi 
ljubitelji lepega božičnega petja 
vabljeni na čaroben božični večer.

	z 27. december: Janez apostol in 
evangelist

	z 28. december: Nedolžni otroci, 
mučenci.

	z 30. december: Sveta družina. Ker 
je letos Božič na nedeljo in v času 
do novega leta ni nedelje svete 
družine, obhajamo praznik svete 
družine 30. decembra.

	z 31. december: Silvestrski večer in 
zadnji dan leta. Drugi sveti večer.

	z 1. januar: Začetek novega leta. 
Ker je letos to nedelja bodo svete 
maše po nedeljskem razporedu.

Priložnost za sveto spoved bo ve-
dno pol ure pred sveto mašo. Naj ne 
gre mimo nas adventni čas zbrano-
sti in priprave na Gospodov prihod!

Bralci na Igu -  ob 8,00:
Marjana Jamnik in Jernej Smole 4.12.2022 29.01.2023 6.04.2023
Tončka Jeraj in Milanka Debevec 11.12.2022 5.02.2023 7.04.2023
Helena Bevc in Blaž Jamnik 18.12.2022 12.02.2023 8.04.2023
Bernarda in Robi Selan 24.12.2022 19.02.2023 9.04.2023
Nataša in Boštjan Šteblaj 25.12.2022 26.02.2023 10.04.2023
Valentina Kovačič in Andreja Podržaj Modic 26.12.2022 5.03.2023 16.04.2023
Irena Uršič in Mateja Jere Grmek 1.01.2023 12.03.2023 23.04.2023
Barbara in Tadej Jamnik 8.01.2023 19.03.2023 30.04.2023
Rok in Zinka Štefančič 15.01.2023 26.03.2023 1.05.2023
Franc Orhini in Veronika Čuden 22.01.2023 2.04.2023 7.05.2023

Bralci na Igu -  ob 10,00:
Marija Poljanec in Bojan Bučar 4.12.2022 15.01.2023 12.03.2023
Maja Smole in Ana Lucija Parkelj 11.12.2022 22.01.2023 19.03.2023
Ana Černič in Jakob Merzel 18.12.2022 29.01.2023 26.03.2023
Andreja in Roman Zdravje 24.12.2022 5.02.2023 2.04.2023
Marinka Završnik in Vlasta Merzel 25.12.2022 12.02.2023 8.04.2023
Zala Merzel in Jernej Topolovec 26.12.2022 19.02.2023 9.04.2023
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj 1.01.2023 26.02.2023 10.04.2023
Sonja Dolinšek in Leon Brković 8.01.2023 5.03.2023 16.04.2023

Bralci na Pijavi Gorici:
Anže Globokar in Olga Urbar 4.12.2022 15.01.2023 12.03.2023
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 11.12.2022 22.01.2023 19.03.2023
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 18.12.2022 29.01.2023 26.03.2023
Veronika Globokar in Tomaž Šerjak 24.12.2022 5.02.2023 2.04.2023
Anže Globokar in Olga Urbar 25.12.2022 12.02.2023 8.04.2023
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 26.12.2022 19.02.2023 9.04.2023
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 1.01.2023 26.02.2023 10.04.2023
Veronika Globokar in Tomaž Šerjak 8.01.2023 5.03.2023 16.04.2023

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU

8. SKUPINA (Staje) 4.12.2022 22.01.2023 12.03.2023
1. SKUPINA (Matena) 11.12.2022 29.01.2023 19.03.2023
2. SKUPINA 18.12.2022 5.02.2023 26.03.2023
4. SKUPINA 25.12.2022 12.02.2023 2.04.2023
5. SKUPINA (Podržajevi) 1.01.2023 19.02.2023 16.04.2023
6. SKUPINA 8.01.2023 26.02.2023 23.04.2023
7. SKUPINA (Iška Loka) 15.01.2023 5.03.2023 7.05.2023
vse skupine sreda 7.4.2023 ob 9,00 pred veliko nočjo
starši birmancev 25.4.2023
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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

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.

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.

ZAHVALA
Hvala vsem, ki ste lepo pripravi-

li vse dogodke v novembru od Vseh 
svetih naprej, zahvalne nedelje, Mar-
tinove nedelje z vsemi spremljajo-
čimi praznovanji. Veliko lepega smo 
doživeli z zakonskimi jubilanti, s 
starejšimi in mladimi. Veliko vas je v 
mozaik lepega prineslo samo droben 
pisan kamenček svoje navzočnosti. 
Vsak posebej in vsi skupaj smo nare-
dili nekaj lepega za Božje kraljestvo 
med nami. Hvala vam za vse. žpk


