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VODI ME DOBROTNA LUČ (J. H. NEWMAN)
O, vodi me, dobrotna, blaga Luč!
V temi, ki me obdaja, vodi me!
Temná je noč in daleč sem od doma,
ti vodi me, ti razsvetljuj mi pot!
naj vidim pred seboj le za korak.

V življenju doživimo veliko stvari, ki nas lahko presenetijo. Najprej zagoto-
vo pomislimo na presenečanje, ko nam nekdo kakšno stvar podari, pa tega ni-
smo pričakovali. Preseneti nas lahko tudi kakšna situacija ali dogodek, v kate-
rem smo se znašli. Zagotovo pa nas vsako leto preseneti tudi naše spreminja-
joče se vreme. Iz toplega božiča in novega leta smo se konec januarja končno 
zavili v pravo zimo. A tudi zdaj ni prepozno za tako vreme. Ne nazadnje nas 
čakajo tudi zgodnje zimske počitnice, ko bomo lahko uživali v zimskih rado-
stih. Vsako leto si sicer želimo »belega božiča«, da bi ob lepoti narave še glo-
blje doživeli božično skrivnost, ki se dogaja v hlevčku na betlehemskih polja-
nah. Namesto začetka tega lepega božičnega časa pa smo doživeli vsaj bel 
konec božičnega časa. S praznikom svečnice se namreč še enkrat spomnimo 
božiča. Ta »luč v razsvetljenje poganom«, kot je vzkliknil Simeon, je prišla na 
svet po Božjem Sinu. Sicer se je božični čas zaključil že z nedeljo Jezusovega 
krsta, toda v ljudski zavesti in pobožnosti je šele s svečnico pravi sklep božič-
ne dobe. Praznik nas zelo konkretno spominja, da se je tema začela umikati 
iz naših življenj, saj k obhajanju praznika s seboj prinesemo sveče, ki jih priž-
gemo in blagoslovimo, da nam bodo ves čas kažipot v našem življenju. Tako v 
duhovnem, kakor tudi v vsakdanjem življenju, na primer, če tako ali drugače 
izpade električni tok. Sveče pa se še dobro ne bodo ohladile, ko se bomo že 
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OSEBA TA MESEC: 

SANDRA BERTALANIČ – BIRMANSKA ANIMATORKA
OD OTROŠTVA DO POKLICA

Sedaj živim na Kureščku, v Marijini 
hiši skupaj z Lidijo v molitvi po name-
nih Kraljice miru in za skupnost Jezu-
sovega in Marijinega Srca. Odraščala 
sem v Grosupljem, a ker sem večino 
svojih počitnic preživela v Prekmur-
ju, od koder prihaja moj oče, se čutim 
tudi zelo povezana s tem delom Slo-
venije, mogoče celo veliko bolj kot z 
domačim krajem.

Prihajam iz malo »drugačne« dru-
žine, če jo z določenega vidika primer-
jam z ostalimi družinami, saj imam 
starejšega brata in starejšo sestro, 
ki sta osebi z različnimi motnjami v 
duševnem razvoju in sta zelo drago-
ceni osebi v mojem življenju, ki ga s 
tem, kar sta, zelo osrčujeta. Obenem 
sem Bogu tudi zelo hvaležna za našo 
medsebojno ljubezen in povezanost. 
Zaradi omenjenih okoliščin in zaradi 
mamine prebolelosti limfnega raka, 
ko sem bila stara tri leta, ter očetove 

sladkorne bolezni tipa I, za katero je 
zbolel pri svojih 30. letih, je moje otro-
štvo vključevalo spoznavanje sveta, v 
primerjavi z mojimi vrstniki, z drugač-
nimi pogledi in možnostmi.

Vzgoja mojih staršev ni bila versko 
pogojena, stik sem imela le z evange-
ličansko cerkvijo, v kateri sem pri 16. 
letih prejela krst in kasneje opravila 
konfirmacijo. Resnično sem se z vero 
v Boga srečala v odrasli dobi v katoli-

posuli s pepelom ob zavedanju svoje grešnosti in tako začeli tudi postni čas 
ter se spominjali Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Začeli bomo spo-
korni čas, ko bodo vesele in radostne trenutke božičnega časa zamenjali čas 
notranje poglobitve in priprave na največji krščanski praznik – na veliko noč. 
V tem času se poskušajmo zavedati ranjenosti in si prizadevajmo, da bi poglo-
bili svojo molitev, da bi se za svoje spreobrnjenje odpovedali kakšni stvari in 
bili tudi bolj radodarni v besedi in dejanju do svojih najbližjih in vseh, ki nam 
jih Bog pošilja na pot našega življenja. 

Janez Pavel Šuštar, kaplan
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ški cerkvi, kar je tudi vplivalo na moj 
prestop iz evangeličanske v katoliško 
cerkev. V slednji sem se srečala z ži-
vim Bogom, navzočim v evharistiji. 

Po poklicu sem univ. dipl. filozofi-
nja, pred nekaj leti pa sem se formalno 
izobraževala tudi na področju predšol-
ske vzgoje, s katero sem se praktično 
že srečala oziroma jo opravljala v štu-
dentskih letih, kot osebna varuška na 
domu in kot zaposlena v javnem vrtcu. 

PROSTI ČAS
Poleg molitve je moje posebno ve-

selje vstopanje v otroški svet, v njiho-
vo domišljijo in igro. Zato tudi svoje 
delo z njimi vidim kot prepletenost 
svojega dela in veselja oz. strasti. Po-
leg tega me v prostem času zelo vese-
li branje knjig, likovna umetnost, roč-
no ustvarjanje iz različnih materialov, 
zadnja leta še šivanje različnih stvari.

POUČEVANJE VEROUKA IN 
BIRMANSKA SKUPINA

S prihodom župnika Janeza Avse-
nika sem začela poučevati verouk niž-
jih razredov osnovne šole na Golem 
(1. - 2. razred in 3. - 4. razred), vse do 
lanskega in letošnjega veroučnega 
leta, ko sem zaradi osebnih zdravstve-
nih razmer morala med drugim tudi 
tovrstno delo za nekaj časa prekiniti.

Pri poučevanju verouka sem si žele-
la predajati vero v našega tako dobre-
ga Boga in priprošnjo Matere Marije, ki 
nam jo je Bog dal in nas položil v njen 

Materinski objem. Sama sem mnenja, 
da se vere ne moremo naučiti, temveč 
je to Božji dar, za katerega moramo 
vedno prositi in odpreti svoja srca za 
sprejem te milosti. Ne glede na naša 
pota verjamem, da nas Bog ljubi, ker 
je Ljubezen in ker smo njegovi otroci. 

Zaradi pomanjkanja birmanskih 
animatorjev sem sprejela povabilo 
kaplana Janeza Pavla in letos postala 
tudi birmanska animatorka na Igu. Biti 
birmanska animatorka mi predstavlja 
poseben izziv predvsem z vidika spo-
znavanja sveta današnjih mladostnikov 
in vstopanja v njihov svet, kot tudi z vi-
dika same namenskosti skupine. Nekaj 
izkušenj sem si sicer že pridobila skozi 
našo mladinsko molitveno skupino na 
Kureščku, kjer je večina mladih že opra-
vila birmo in so že ali pa bodo kmalu za-
pustili osnovnošolske klopi. Izhajajoč 
iz osebne izkušnje menim, da je lahko 
mladim pri soočanju z vprašanji, ki jim 
jih prinaša tovrstno razvojno obdobje, 
vera v Boga in molitev v veliko pomoč.

Sama v svojih mladostniških letih 
nisem poznala te poti vere v živega 
Boga in molitve, zato je bila moja pot 
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zelo vijugasta, polna bojev z vpra-
šanjem o smislu življenja. Poleg po-
glabljanja v globine, spoznavanja in 
odkrivanja Boga preko Svetega Duha 
želim z mladimi stopati po poti vere 

in priprave na zakrament svete bir-
me, ki nam ga Bog daje po Cerkvi kot 
izraz svoje ljubezni in skrbi do nas. 

mjp

+ BENEDIK XVI (16.4.1927 – 31.12.2022)
Nebeški oče je 31. decembra 2022 poklical k sebi zaslužnega papeža  
Benedikta XVI., ki vodil Katoliško cerkev med letoma 2005 in 2013.

Joseph Ratzinger se je rodil 16. 
aprila 1927 v kraju Marktl ob reki Inn v 
škofiji Passau v Nemčiji. Do smrti pa-
peža Janeza Pavla II. (1978–2005) je 
bil prefekt Kongregacije za nauk vere, 
predsednik Papeške biblične komisije 
in Papeške mednarodne teološke ko-
misije ter dekan kardinalskega zbora. 
Na konklavu je bil za rimskega škofa in 
265. papeža Katoliške Cerkve izvoljen 
19. aprila 2005, svojo odpoved službi 
rimskega škofa je podal 11. februar-
ja 2013, nastopila pa je 28. februarja 
2013. Umrl je 31. decembra 2022.

ŽIVLJENJEPISNI PODATKI DO 
IZVOLITVE ZA PAPEŽA

V zadnjih mesecih druge svetov-
ne vojne je bil poklican v vojsko. Od 
leta 1946 do 1951 je študiral filozofijo 
in teologijo na univerzi v Münchnu in 
na Inštitutu za filozofijo in teologijo v 
Friesingu. Dne 29. junija 1951 je bil 
posvečen v duhovnika. Njegova te-
ološka doktorska disertacija iz leta 
1953 nosi naslov Ljudstvo in Božja 
hiša v nauku Cerkve pri sv. Avguštinu. 

Štiri leta kasneje se je habilitiral kot 
docent in ob tem izdal knjigo Teologi-
ja zgodovine pri sv. Bonaventuri.

Predaval je dogmatiko in osnovno 
bogoslovje na Inštitutu za filozofijo 
in teologijo v Freisingu, od leta 1959 
do 1969 v Bonnu, od 1963 do 1966 v 
Münstru, od 1966 do 1969 pa v Tübin-
genu. Leta 1969 je postal redni profe-
sor dogmatike in zgodovine dogem 
na univerzi v Regensburgu in pod-
predsednik omenjene univerze. Leta 
1962 je postal mednarodno poznan, 
ko je na II. vatikanskem cerkvenem 
zboru (1962–1965) sodeloval kot teo-
loški svetovalec kölnskega nadškofa 
kardinala Josepha Fringsa.

Papež Pavel VI. (1963–1978) ga je 
24. marca 1977 imenoval za nadškofa 
v Münchnu in Freisingu. Dne 28. maja 
istega leta je prejel škofovsko posve-
čenje. Papež Pavel VI. ga je 27. junija 
1977 imenoval za kardinala, papež Ja-
nez Pavel II. pa 25. novembra 1981 za 
prefekta Kongregacije za nauk vere, 
predsednika Papeške biblične komisije 
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in Papeške mednarodne teološke ko-
misije. Dne 6. novembra 1998 je po-
stal poddekan kardinalskega zbora, 
dne 30. novembra 2002 pa je papež 
potrdil njegovo izvolitev za dekana 
kardinalskega zbora. Predsedoval je 
Komisiji za pripravo Katekizma Kato-
liške Cerkve, ki je bil zaključen po še-
stih letih dela (1986–1992). Dne 10. 
novembra 1999 je prejel častni dok-
torat iz prava (Laurea ad honorem) na 
rimski univerzi LUMSA.

Dne 19. aprila 2005 je bil na kon-
klavu izvoljen za rimskega škofa in 
tako postal 265. papež Katoliške cer-
kve. Za svoje papeško geslo je ohranil 
besede, ki si jih je izbral že ob škofo-
vskem posvečenju leta 1977: »Coope-
ratores veritatis«. Dne 11. februarja 
2013 je na konzisotriju ob navzočno-
sti kardinalov napovedal svoj odstop 
28. februarja 2013 ob 20.00.

ZAŠČITA OTROK IN BOJ ZOPER 
SPOLNE ZLORABE

Joseph Ratzinger je bil prvi papež, ki 
se je med svojimi apostolskimi potovanji 
večkrat srečal z žrtvami zlorab. Benedikt 
XVI. je bil tisti, ki je sredi viharnih škan-
dalov na Irskem in v Nemčiji predlagal 
kesanja Cerkve in javno prosil za odpu-
ščanje. Ne smemo pozabiti, da je Ratzin-
ger, ki se je kot prefekt Kongregacije za 
nauk vere proti spolnim zlorabam boril 
že v zadnjem obdobju pontifikata Janeza 
Pavla II., katerega tesen sodelavec 
je bil. Ko je postal papež, je razglasil 
izjemno stroge norme proti duhovniškim 
zlorabam in posebne zakone za boj proti 
pedofiliji. Poleg tega je Benedikt XVI. 
s svojim konkretnim zgledom pričal o 
nujnosti spremembe miselnosti, ki je tako 
pomembna v boju proti pojavu zlorab: 
prisluhniti in biti blizu žrtvam, od katerih 
je treba vedno zahtevati odpuščanje.
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CERKEV V SLOVENIJI
Cerkev v Sloveniji je še posebej po-

vezana s papežem Benediktom XVI., 
saj je leta 2006 preuredil cerkveno 
pokrajino z ustanovitvijo novih škofij 
v Celju, Novem mestu in Murski So-
boti ter mariborsko škofijo povzdignil 
v nadškofijo z metropolitanskim se-
dežem. Imenoval je tudi več škofov: 
dr. Antona Jamnika za ljubljanskega 
pomožnega škofa (2005); Andreja 
Glavana za ljubljanskega pomožne-
ga škofa in novomeškega ordinarija 
(2006); dr. Antona Stresa za maribor-
skega pomožnega škofa in celjskega 
ordinarija (2006), nato za maribor-
skega nadškofa pomočnika (2009) 
in končno za ljubljanskega nadškofa 
(2009); dr. Marjana Turnška za mur-
skosoboškega ordinarija (2006), za 
mariborskega nadškofa pomočnika 
(2009) in končno za mariborskega 
nadškofa (2011); dr. Petra Štumpfa 
za mariborskega pomožnega škofa 
(2006) in leta 2009 za murskosobo-
škega ordinarija; Stanislava Lipovška 
za celjskega ordinarija (2010) in ko-
prskega pomožnega škofa Jurija Biz-
jaka za krajevnega škofa iste škofije 
(2012). Slovenski škofje so bili januar-
ja 2008 na obisku ad limina apostolo-
rum.

Papež Benedikt XVI. je sprejel od-
poved službi mariborskega pomožne-
ga škofa Jožefa Smeja (2009), ljubljan-
skega nadškofa metropolita Alojza 

Urana (2009), mariborskega nadško-
fa metropolita Franca Krambergerja 
(2011) ter koprskega škofa Metoda Pi-
riha (2012). Palije je podelil ljubljanske-
mu nadškofu metropolitu Alojzu Uranu 
(29. 6. 2005), mariborskemu nadškofu 
metropolitu Francu Krambergerju (29. 
6. 2006), ljubljanskemu nadškofu me-
tropolitu Antonu Stresu (29. 6. 2010) in 
mariborskemu nadškofu metropolitu 
Marjanu Turnšku (29. 6. 2011). Imeno-
val je dva posebna odposlanca ali lega-
ta: kardinala Bertoneja za Slovenski ev-
haristični kongres in razglasitev prvega 
blaženega mučenca Alojzija Grozdeta 
v Celju leta 2010 ter kardinala Rodeta 
ob sklepu 550-letnice ustanovitve lju-
bljanske škofije (2012).

Papež Benedikt XVI. je nadškofa 
Franca Rodeta leta 2006 imenoval 
za kardinala (papež Janez Pavel II. ga 
je imenoval za prefekta Kongregacije 
za ustanove posvečenega življenja in 
družbe apostolskega življenja), in štiri 
leta kasneje zaradi starostne meje 75 
let sprejel tudi njegov odstop z ome-
njenega mesta prefekta.

Benedikt XVI. je 28. februarja 
2013 postal osmi papež v zgodovi-
ni Cerkve, ki se je odpovedal službi 
rimskega škofa in s tem vodenju 
celotne Katoliške cerkve. Od 
odpovedi papeški službi je stanoval v 
samostanu Mater Ecclesiae (Mati Cer-
kve) v Vatikanu.

Tajništvo SŠK

http://evharisticni-kongres.rkc.si/index.php/content/display/1268/arhivnovica-1261
http://evharisticni-kongres.rkc.si/index.php/content/display/1268/arhivnovica-1261
https://katoliska-cerkev.si/pismo-papeza-benedikta-xvi-kardinalu-francu-rodetu-ob-imenovanju-za-osebnega-legata-ob-praznovanju-550-letnice-ljubljanske-skofije
https://katoliska-cerkev.si/pismo-papeza-benedikta-xvi-kardinalu-francu-rodetu-ob-imenovanju-za-osebnega-legata-ob-praznovanju-550-letnice-ljubljanske-skofije
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ZBOR SVETE MARJETE
Že skoraj eno leto na Golem de-

luje pevski zbor, ki se je poimenoval 
Zbor sv. Marjete. Zborček se je začel 
zbirati in vaditi pred župnikovim pra-
znovanjem 50. rojstnega dne. Župni-
ka so že takrat prijetno presenetili s 
svojim lepim petjem, ki pa je z vsa-
kim sodelovanjem pri sveti maši še 
lepše in bolj pestro. Zborček vodita 
Ester Bergles, ki svojo milino in do-
bro voljo pritegne male in velike ter 
Marjeta Škarja, ki s svojo organizira-
nostjo in pedagoškim znanjem skrbi, 
da gredo vaje v pravo smer. Obe pa s 
čudovitim glasom in smislom vodita 
in sodelujeta v zborčku. Zbor sesta-
vljajo otroci, mladinci in mamice iz 
vasi pod Mokrcem. Zbor spremljajo 
kitaristke Marjetka, Manca, Julija in 
Ester; Ajda na ukulele, Lana na flav-
ti, Tobija na kahonu, gospa Majda na 
harmoniju ter ostali z raznimi glasbili 

kot so ropotuljice in podobno. Ester 
se s kitaristkami še posebej pripra-
vlja in vadi, da je igranje bolj sinhro-
no. Zbor obsega pribljižno 20 pevk in 
pevcev. Zbor ima vaje večinoma ob 
sobotah ob 9h v cerkvi na Golem. V 
namen obveščanja in zbiranja prijav 
pa je preko aplikacije Viber ustano-
vljena skupina. Otroci in mladi zelo 
radi prihajajo na vaje, vsi ostali pa jih 
zelo radi poslušamo ob večjih pra-
znikih in posebnih priložnostih. Pred 
novim letom, pa jih je skupaj z mini-
stranti župnik povabil na izlet, ko so si 
ogledali nekaj jaslic in jih je počastil s 
pico. Zelo se veselimo njihovega na-
slednjega sodelovanja pri maši. Ver-
jamem, da pa bo zbor vesel kakšnega 
novega glasu ali mladega glasbenika, 
ki bo še dodatno popestril njihovo 
petje. Vabljeni! 

JG

Zbor sv. Marjete na vaji
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POSTAVLJANJE JASLIC NA GOLEM

Letos smo jaslice na Golem po-
stavljali birmanci po verouku v petek 
23.12. 2023. Mah pa smo šli nabirat 
na Mokrc k lovski koči. Med nabira-
njem mahu smo se zabavali in smeja-
li. Jaslice smo postavljali vsi birmanci, 
pomagali pa sta tudi birmanski ani-
matorki. Seveda je bilo veliko dela, 
tako kot vsako leto. Vsi skupaj smo 
se potrudili, da so nastale jaslice ka-
kršne so.

Lucija Mavec 

SVETA NOČ NA GOLEM
V cerkvi sv. Marjete na Golem je 

na sveto noč maševal župnik Janez 
Avsenik. Ob položitvi deteta Jezusa v 
jasli in blagoslovu jaslic so pevke ŽPZ 
Žene in dekleta dveh vasi prepevale 
…Sveta noč…. Župnik je v pridigi pou-
daril, da je vsakemu od nas ponujena 
Božja roka. Sredi noči prihaja najve-
čja luč, ki jo nobena tema ne more 
zasenčiti. Imamo povabilo, da Jezusu 
damo prostor. On namreč prihaja, da 
bi bil z nami.

BLAGOSLOV KONJ NA 
GOLEM

Na državni praznik Dneva samo-
stojnosti in enotnosti, ko goduje tudi 
sv. Štefan, je po sv. maši pred cerkvijo 
sv. Marjete potekal tradicionalni bla-
goslov konj in konjarjev. Tokrat se je 
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na blagoslovu, ki ga je podelil župnik 
Janez Avsenik, zbralo 10 konj in njiho-
vih skrbnikov. Ob tem je bil prav vsak 
konj deležen osebnega blagoslova še 
s koščkom kruha in soljo.

 J.Š.

OGLED JASLIC 

V četrtek 29.12.2022 smo se s 
pevskim zborom in ministranti od-
pravili na izlet po različnih župnijah, 
kjer smo si ogledovali jaslice. Najprej 
smo šli v Homec k našemu bivšemu 
kaplanu, g. Tadeju Ložarju. G. Tadej 
nam je povedal tudi nekaj o cerkvi, 
v kateri je župnijski upravitelj. Nato 
smo se odpravili v župnišče v Šmarco, 
kjer je župnik mamin stric. Stric nam 
je postregel z napolitankami in so-
kom, kar nam je vsem dobro teknilo. 
Ko smo se okrepčali, smo se odpelja-
li v župnijsko cerkev v Kamniku, kjer 
vsako leto postavijo jaslice, ki vklju-
čujejo veliko različnih prizorov iz sve-

tega pisma vse od Adama in Eve, pa 
do Jezusovega rojstva. Jaslice smo si 
v preteklosti že ogledali in so bile to-
krat popolnoma drugačne in tudi zelo 
zanimive. Obiskali smo tudi bivšo žu-
pnijsko cerkev našega župnika v Men-
gšu. Ogledali smo si zanimive jaslice, 
župnik pa nam je povedal veliko zani-
mivega o cerkvi in o Plečnikovi krstil-
nici, ki je posebnost te cerkve. Župnik 
nas je nato povabil na pico v picerijo 
v Lahovčah. Med čakanjem na pico 
pa smo si ogledali še zelo zanimive 
jaslice, ki so jih postavili sorodniki 
Škarjevih. Bili smo zelo lačni in pica 
je bila odlična. Zelo lepo smo se ime-
li in prijetno smo se družili. Gospodu 
župniku hvala za lep izlet in odlično 
pico, Berglesovim pa za prevoz in 
spremstvo. Upam, da prihodnje leto 
izlet ponovimo in se nam pridružijo še 
ostali pevci in ministranti. 

Julija Glavan

POPRTNIKI
V sredo, 4.1.2023, smo birman-

ske skupine preživeli malo drugače. 
S pomočjo Ive Jakič in Marije Pavlin 
smo birmanci naredili naše prve po-
prtnike. Golanski poprtniki imajo že 
večletno tradicijo. Znani pa so pred-
vsem po 12 ptičkih, kateri predsta-
vljajo 12 mesecev ali pa 12 apostolov. 
Med pripravljanjem in okraševanjem 
naših poprtnikov smo se zabavali 
in preživeli odličen večer. V nedeljo 
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Jezusovega krsta pa smo jih prinesli 
tudi k maši, da jih je župnik oziroma 
kaplan blagoslovil. Nedeljo je spre-
mljalo tudi cerkveno petje zbora sv. 
Marjete. Nato smo jih pa lahko že po 
koncu maše poizkusili in vsak svojega 
odnesli domov, kjer smo se posladka-
li z njimi. Poprtnik, ki ga je zastopala 
naša birmanska skupina Golo, pa je 
na državnem tekmovanju dobil zlato 
priznanje.

Tjaša Kralj

TRIKRALJEVSKA AKCIJA
V ponedeljek 2.1.2023 smo se pri 

nas na dvorišču zbrali ob 9. uri, saj 
smo se dogovorili, da bomo sodelo-

vali v Trikraljevski akciji. Razdelili smo 
se v dve skupini, ena skupina je odšla 
obiskat hiše na Golo, naša skupina pa 
v Škrilje. 

Bilo nas je 5, Matic Glavan je bil 
Boltežar, Maša Lenič je bila Gašper, 
Miha pa sem bila jaz. Ker nam je 
zmanjkal četrti član za zvezdo, smo 
določili kar mojo mami, ki nas je z ve-
seljem spremljala. Na naše veliko ve-
selje je šla z nami še Ester Bergles za 
pevsko podporo. Manca Škarja nam 
je pripravila besedilo in kadilnico in 
smo se odpravili. Vreme ni bilo pri-
jazno, vendar je zmagala naša dobra 
volja. Obiskali smo kar 26 hiš, kjer so 
nas bili zelo veseli, nekateri pa prije-
tno presenečeni. Zasejali smo veliko 
dobre volje in zbrali kar 340€ za misi-
jone po svetu. Preživeli smo lep dan 
in na koncu dneva sem bila zelo utru-
jena, vendar tudi zelo zadovoljna. 

Julija Glavan
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NADALJEVANJE O TKA
Tudi letos smo se otroci in starši iz 

podružnične cerkve na Golem nabrali 
skupaj, da bi kot trije kralji in zvezda 
poromali med hiše. Razdelili smo se v 
dve skupini - ena je šla okoli po Škri-
ljah, druga pa kraje višje. 

Tisti, ki smo šli po Golem in še v 
druge kraje, smo imeli luksuz prevo-
za z avtom, saj nam drugače ne bi 
uspelo obiskati toliko hiš. Videli smo 
mnogo lepih jaslic, pri Virantovih pa 
so bile največje. Vsi so nas toplo in 
prijazno sprejeli, mnogi so nas po-
vabili noter, a na žalost nismo ime-
li časa, saj se nam je mudilo naprej. 
Neka gospa nas je sprva gledala z 
nezaupanjem skozi okno na vratih, 
ko pa je ugotovila, kdo smo in zakaj 
smo pozvonili, se nas je vseh globo-
ko dotaknila sreča, ker jo je naš obisk 
tako ganil. Od vsega navdušenja smo 

kralji predlagali zvezdi, da nas vodi 
tudi mimo Kureščka. Tam smo obi-
skali sestre in presenetili molivce v 
cerkvi. Ko smo se vračali domov, so 
v nas odmevali spomini na doživele 
dogodivščine ter dobro delo, ki smo 
ga naredili za mnoge pomoči potreb-
ne v misijonih. Manca

Koledniki so se podali na pot tudi v 
Iški, v Stajah, na Kremenici, na Pijavi 
Gorici in na Igu. Ponekod pa ste za ak-
cijo zbirali denar brez obiska kraljev in 
zbrano prinesli v župnišče. Skupaj smo 
zbrali 2062€. Vsem hvala za darovana 
sredstva. Več o porabi in namenih Tri-
kraljevske akcije pa lahko izveste na 
spletni strani Misijonskega središča 
Slovenije: https://www.missio.si/tka/

žpk

DUHOVNE VAJE V VERŽEJU
Birmanci župnije Ig smo vikend med 

20. in 22. januarjem preživeli v Veržeju 
na duhovnih vajah. Bilo je res super. 

Prvi večer smo si ogledali film Po-
slednje darilo. Birmanci smo bili raz-
deljeni v sedem skupin z animatorji, 
s katerimi smo se v soboto dopoldne 

https://www.missio.si/tka/
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pogovarjali. Popoldne pa smo v veliki 
igri iskali darove Sv. duha. Zvečer smo 
se dodobra nasmejali smešni igrani 
igri Pepelka, v kateri je imel glavno 
vlogo gospod kaplan. V nedeljo pa so 
nas s svojimi pričevanji duhovno na-
govorili in opogumili mladi pričevalci. 
Ves čas so za naše želodčke skrbele 

odlične kuharice, saj je bila hrana res 
izvrstna. Za dobro vzdušje ter dobro 
organizacijo pa so poskrbeli naši ani-
matorji. Duhovne vaje smo zaključili 
skupaj s starši z lepo sv. mašo polno 
Svetega Duha.

Elizabeta Lipovšek

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Na Ljubljanskih žalah se je poslovi-

la Marinka Škrjanc, rojena Štefančič, 
rojena 28.9.1944. Bivala je v Zabrvi 
na Igu, zadnja leta pa je bila v domu 
ostarelih v Ljubljani. Ob njenem po-
grebu so darovali za svete maše in za 
Karitas: družina Štefančič, sosedova 
družina Piškur in Tone Balant.

Prav tako smo se na ljubljanskih 
Žalah poslovili od Matjaža Brišnika, 
rojenega 13.9.1944, ki je bival v Za-
potoku 155.

Na Igu smo se poslovili od Antona 
Černiča, rojenega 21.12.1938, ki je 
bival v Mateni 8. Ob pogrebu so na-

mesto cvetja na grob darovali za sve-
te maše, v dober namen, za cerkev v 
Mateni in za Karitas: žena Ivana, hči 
Iva, hči Tatjana in sin Tone z družina-
mi, družina Merzel, Pahorjevi iz Ma-
tene, družina Bogša, Križmanovi iz 
Staj, družina Štrukelj iz Matene, dru-
žina Lenaršič - Potokar, družina Re-
gina, družina Škrjanec, družina Viber 
Ivana iz Matene, Jože Ciber z družino, 
družina Juha, Ciril Kumše z družino, 
Ambroževi iz Matene, Tegljevi iz Ma-
tene, Majnikovi, Ljubljanska c. 30, Ig, 
Župec Slavko z družino, Ljubljanska 
78, Ig, Modicevi iz Matene, družina 
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Škraba iz Matene, družina Strle, Ma-
tena 14, družina Janeza Černiča, Iška 
Loka 59. 

Poslovili smo se tudi od Ane Ru-
pert, rojene Pate, ki je bila rojena 
10.11.1941 v Rebčah pri Trebnjem. 
Bivala je v Iški vasi 43. Ob pogrebu 
so za svete maše darovali: mož Ja-
nez, družina Maček in Lojze Rupert iz 
Medvod.

Na Ljubljanskih Žalah smo se po-
slovili tudi od Terezije Jeremič, rojene 
Hrovat, rojena 7.10.1935 na Ptuju. Bi-
vala je Banija 24 na Igu.

Na Golem smo se poslovili od Li-
esbeth Mavec rojene Hofman, ki je 

bila rojena 30.7.1932 v Hamburgu v 
Nemčiji. Bivala je na Golem 94.

S svetim krstom je bila v občestvo 
Cerkve sprejeta Mia Župec, ki s star-
šema Jožetom Župec in Kajo Špruk 
živi v Zabrvi 42 na Igu. 

ZAHVALA DOBROTNIKOM KARITAS
Ob pogrebu pokojne Marinke Škrjanc je svoj dar namenila za potrebe 

Župnijske karitas Ig, družina Piškur. Ob pogrebu pokojnega Antona Černiča 
iz Matene je namesto cvetja svoj dar namenil za potrebe Župnijske karitas 
Ig Slavko Župec z družino, Ljubljanska cesta 78, Ig.

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

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

ISKRICA 
ČE ŽELITE BITI RES ODLIČNI, MORATE BITI Z LJUDMI, NE PA NAD NJIMI.

Montesquieu
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DOGODKI PRED NAMI
	z nedelja, 29.1., ob 10h otroška sveta 

maša
	z torek, 31.1., sveti Janez Bosko
	z sreda, 1.2., ob 19h na Ježici v Ljubljani: 

koncert Božična zgodba okteta du-
hovnikov Oremus

	z četrtek, 2.2., Svečnica. Svete maše z 
blagoslovom sveč bodo ob 8h na Igu, 
ob 18h na Pijavi Gorici in ob 18h na 
Golem. Na nedeljo po svečnici pa bo-
ste lahko posebej darovali za sveče v 
cerkvi.

	z petek, 3.2., prvi petek. Dopoldne obi-
ščemo bolnike in starejše na domu. 
Zvečer na Igu od 18h naprej molimo 
pred Najsvetejšim in obnovimo po-
svetitev Jezusovemu srcu.

	z petek, 3.2., sveti Blaž. Lahko boste 
prejeli blagoslov svetega Blaža za 
zdravje v grlu in žrelu.

	z sobota, 4.2., prva sobota. Zjutraj na 
Igu od 7.30 molimo pred Najsvetejšim 
premišljevalni rožni venec in obnovimo 
posvetitev Marijinemu Brezmadežne-
mu srcu. Lepo vabljeni tudi k pobožno-
sti na prvi petek in soboto na Kureščku.

	z nedelja, 5.2., 5. nedelja med letom. Pri 
svetih mašah ob 8h in 10h na Igu in ob 
8.30 na Pijavi Gorici boste lahko pred 
mašo kupili sveče, ki jih boste med 
mašo prinašali pred oltar. Vaši darovi 

	z sreda, 8.2., kulturni praznik, Prešer-
nov dan. Ne pozabimo izobesiti dr-
žavne zastave.

	z petek, 10.2., obletnica prvega prikaza-
nja na Kureščku.

	z sobota, 11.2., Lurška Mati Božja in 
svetovni dan bolnikov.

	z nedelja, 12.2., 6. nedelja med letom, 
ob 10h na Igu otroška sveta maša.

	z torek 14.2. sveti Valentin. Sveta maša 
na Kremenici ob 10h.

	z petek, 17.2., ob 18h tematski večer 
katoliške mladine: Bog v javnosti, v 
Grobljah pri Domžalah.

	z sobota, 18.2., od 9h do 15h v Zavo-
du svetega Stanislava v Ljubljani in 
na Radiu Ognjišče: Pustna sobotna 
iskrica.

	z nedelja, 19.2., 7. nedelja med letom in na 
Kremenici žegnanje s sveto mašo ob 11h.
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	z torek, 21.2., ob 9h v Iški vasi pri svetem 
Mihaelu zaobljubljena sveta maša.

	z sreda, 23.2., pepelnična sreda. Sveti 
maši s pepeljenjem bosta ob 18h na 
Golem in ob 18.30 na Igu.

	z petek, 24.2., sveti Matija, apostol, kri-
žev pot in sveta maša v Iški vasi ob 18h 
pri Svetem križu.

	z nedelja, 26.2., 1. postna nedelja in ob 
10h na Igu otroška sveta maša.

Molitev križevega pota na postne nedelje 2023, popoldne ob 14h na Igu:
	z 1. postna nedelja, 26.2. - molitvena skupina
	z 2. postna nedelja, 5.3. - prvoobhajanci
	z 3. postna nedelja, 12.3. - zakonske skupine
	z 4. postna nedelja, 19.3. - birmanci 8. razreda
	z 5. postna TIHA nedelja, 26.3. - birmanci 9. razreda
	z 6. postna CVETNA nedelja, 2.4. - molitev na Kureščku vodijo cerkveni pevci

BOGATAŠ IN REVEŽ
Nekega dne je nek bogataš dal revežu koš smeti.
Revež se mu nasmeji in odide s košem. Nato ga je izpraznil, ga opral in ga 

napolnil z lepim cvetjem. Vrne se k bogatašu in mu ga dal.
Bogataš se je začudil, ter mu reče: »Zakaj si mi podaril tako lepe cvetje, če 

sem ti jaz dal smeti?«
Revež mu odvrne: »Vsak človek da to kar nosi v srcu.« 
Ohranimo v sebi dobroto in jo z veseljem širimo. Smeti pa ločujmo: emba-

lažo damo v rumeni zabojnik, papir v modrega in biološke odpadke v rjavega. 
Steklo odnesemo v posebne zabojnike za steklo na »ekoloških otokih«. V črni 
zabojnik pa damo vse odpadke, ki jih nismo razvrstili v prejšnjih zabojnikih.

V župnišču zbiramo plastične zamaške in jih posredujemo invalidskim 
organizacijam, ki na ta način pomagajo invalidom pri nakupu potrebnih so-
dobnih pripomočkov. Bog povrni vsem, ki vam je mar lepota narave in boga-
stvo v vsakem človeku. žpk

NAPOVEDUJEMO
Dekanijsko postno romanje bo v soboto, 4. marca, na 
Trsat nad Reko na Hrvaškem. Odhod avtobusa bo ob 
7.15 z Iga in ob 8h z Viča. Če ne bo vsaj 6 prijav z naše 
župnije, bodo morali romarji sami do izhodišča na Viču.
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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

„NAJVEČJI RUŠILEC MIRU DANES JE JOK 
NEDOLŽNEGA NEROJENEGA OTROKA.“

10. decembra 1979 je Mati Terezija 
prejela Nobelovo nagrado za mir. V 
svojem govoru na slovesnosti ob po-
delitvi nagrade je razmišljala o revšči-
ni, ljubezni in miru. Njen govor je še 
vedno aktualen. Za največjega rušilca 
miru je označila umetni splav: „Kajti 
če lahko mati umori lastnega otroka v 
svoji maternici, kaj še bi preprečilo tebi 
in meni, da se pobijava? [...] Narodi, ki 

so legalizirali splav, so najrevnejši narodi. [...] Skupaj sprejmimo trdno odloči-
tev, da bomo rešili vsakega majhnega otroka, vsakega nerojenega otroka, da se 
rodi. Borimo se proti splavu s posvojitvijo. [...] Molimo, da bi imeli pogum stati 
ob strani nerojenemu otroku in mu dali priložnost ljubiti in biti ljubljeni. [...] In 
da je ljubezen resnična, mora boleti. [...] Ljubite se drug drugega, dokler ne boli, 
vendar ne pozabite, da je veliko otrok, veliko moških in žensk, ki nimajo tega, kar 
imate vi. In ne pozabite jih ljubiti, dokler ne zaboli. [...] Molimo skupaj k Bogu, 
naj nam da poguma, da varujemo nerojenega otroke, kajti otrok je največji božji 
dar družini, narodu in vsemu svetu.“ nagovor (samo v spletni verziji ☺)

https://pohodzazivljenje.us14.list-manage.com/track/click?u=25dd1cea8b1f0035fb99af327&id=ed96e9058f&e=81d42bc0d7
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