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NOV ZAČETEK
Nekoga sem vprašal: »Kaj bo no-

vega?« Odgovoril mi je: »Nič novega, 
samo staro popravljamo.« In vendar 
je vedno nekaj novega.

Začenja se novo veroučno leto. 
Začetek bo s sveto mašo v nedeljo, 
17. septembra. 

Začelo se je novo šolsko leto. Pr-
vega septembra so otroci že sedli v 
šolske klopi. 

Začeli smo tudi novo pastoralno 
leto, saj smo se že sestali člani župnij-
skega pastoralnega sveta, narejeni so 
urniki za verouk in program dejavnosti 
v letu 2017/18. Urnik verouka in drugih 
dejavnosti je objavljen na naši spletni 
strani in na Zgibanki dejavnosti.

Vse novo v župnijah Golo in Ig 
spremlja tudi zamenjava duhovnikov. 
Na novo župnijo Golo upravljamo z 
Iga. Na novo sva začela pastoralno 
delo kaplan Simon Virant in župnik 
Janez Avsenik. Vsa nova, polna pri-
čakovanj in vesela spodbud. Skupaj 
z župljani želiva graditi Božje kralje-
stvo med nami.

Vse naše delo priporočam v mo-
litev. Molite za naše delo, saj vemo: 
»Če Gospod ne zida hiše, se zaman 
trudijo njeni zidarji.«(Ps 127, 1)

Gospod, želimo biti orodje v tvo-
ji Božji delavnici. Uporabi nas, da bo 
sredi našega kraja rastla Tvoja Cerkev 
in vsem prinašala odrešenje. To je 
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poštar. Mati, po poklicu šivilja, je po-
kojna od leta 2009. Z vsemi domačimi 
še naprej ohranjam povezanost. Sam 
sem se po srednji šoli in po služenju 
vojaškega roka zaposlil v domačem 
kraju kot delavec v lesni dejavnosti. 
Po osmih letih zaposlitve pa sem po-
novno sedel h knjigam. Vztrajni Božji 
klic, na katerega dolgo časa nisem 
imel poguma odgovoriti,  me je na-
mreč pripeljal na pot duhovništva. 
Tako sem šest let ob študiju, preči-
ščevanju poklica, molitvi in druženju 

z bogoslovci, preživel v bogoslovnem 
semenišču v Ljubljani. Leta 2015 sem 
prejel prvo stopnjo zakramenta sve-
tega reda, diakonsko posvečenje. 
Junija naslednje leto pa sem bil po 
rokah nadškofa Stanislava Zoreta 
skupaj z Bernardom Rožmanom in 
p. Boštjanom Horvatom v Ljubljanski 
stolni cerkvi posvečen v duhovnika. 
Prve duhovniške izkušnje sem kot ka-
plan nabiral v župniji Ljubljana Šent-
vid. Sedaj pa me je nadškof poslal k 
vam v ižansko župnijo.

NOVA GOSPODINJA
Pri umestitvi novih duhovnikov 

smo podelili posebno zahvalo in pri-
znanje za 20 letno delo v župnišču 
na Igu gospema Tinki Golob in Tonč-
ki Cankar. Hvaležna sva jima tudi za 
to, da sta podaljšali delo v župnišču in 
smo skupaj prosili za to, da najdemo 
novo gospodinjo.

Prvo nedeljo smo oznanili, da 
iščemo pomoč v kuhinji. Drugo nede-
ljo pa samo še za molitveni spomin. 
In vse to, besede in spodbude ter mo-
litev so obrodile sad.

Službo gospodinje v župnišču je 
sprejela gospa Lojzka Petek iz Matene. 
Bogu hvala za njeno skrbnost in pripra-

vljenost. Že do sedaj je sodelovala tako 
pri Karitas, kot tudi pri delu za župnijo 
v svojem kraju. Naj jo Božja dobrota 
podpira v naslednjih letih pri njenem 
delu za vse dobro naše župnije.

Že na seji ŽPS so člani podali pre-
dlog, naj bo gospodinja kakšen dan 
prosta in naj župnik in kaplan tako 
dobiva priložnost, da se srečava z žu-
pljani pri nedeljskih kosilih. To je res 
dobrodošel predlog, ki ga duhovni-
ka sprejemava. Nekaj nedelj sva že 
oddana, vesela pa bova še kakšnega 
povabila. Na tak način spoznavava 
kraje in dobre ljudi naše župnije. Bogu 
hvala.

UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA IN KAPLANA
Veliki Šmaren, 15.8.2017 je bil dan, 

ko je pomožni ljubljanski škof dr. An-
ton Jamnik umestil novega župnika 

in kaplana. Na začetku slovesnosti jih 
je ključar gospod Anton Balant takole 
nagovoril:

prostor sprejetosti in dobre volje. To 
je mesto Boga med nami.

Sad Duha pa je ljubezen, veselje, 
mir, edinost... (Prim. Gal 5,22). Ta naj 

v vsej svoji moči prebiva med nami. 
Naj nas Sveti duh, ki je vez edinosti 
povezuje in navdihuje za vse Božje 
med nami in v nas.

NOVI ŽUPNIK IN NOVI KAPLAN  
BODITA POZDRAVLJENA!

S prvim avgustom sva nastopi-
la službo župnika in kaplana Janez 
Avsenik in Simon Virant. 

Naj se kratko predstaviva.

Župnik Janez Avsenik sem se rodil 
leta 1972 in svoje otroštvo preživel v 
župniji Šmartno pod Šmarno goro. 
Obiskoval sem srednjo elektrotehnič-
no šolo Litostroj v Ljubljani in po od-
služenem vojaškem stažu v JLA odšel 
v bogoslovje. Za pastirja. Zato se rad 
pošalim, da sem električni pastir.

Kaplansko službo sem opravljal v 
Leskovcu pri Krškem in v Šmartnem 
pri Litiji, nato pa sem bil župnik v 

Kranjski Gori in Ratečah in zadnjih 10 
let v Mengšu.

V Glasniku Kraljice miru sem zapi-
sal, da prihajam od svetega Martina 
in iz Šmartnega in da občudujem tega 
velikega svetnika, zavetnika Ižanske 
župnije. Če imajo župljani vsaj del 
duha tega dobrodelnika, potem bo 
zame na Igu lepo poskrbljeno. In prvi 
vtis to potrjuje.

Kaplan Simon Virant sem iz vasi 
Globel, občina in župnija Sodraži-
ca. Rojen sem 1980 leta in sem prvi 
izmed treh bratov. Dva trenutno še 
živita na domu skupaj z očetom Šte-
fanom, ki je bil dolga leta v Sodražici 
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Spoštovani gospod arhidiakon, 
monsignor dr. Anton Jamnik, prisrč-
no pozdravljeni v naši župniji, ob pri-
liki umestitve novega župnika Janeza 
Avsenika in kaplana Simona Viranta.

Naj vam v imenu celotne župnije Ig 
zaželim prisrčno dobrodošlico.

Dobrodošlico izrekam tudi našima 
novima dušnima pastirjema; gospodu 
župniku Janezu Avseniku, ki bo med 
to sveto mašo umeščen za ižanskega 
župnika in prav tako novemu gospodu 
kaplanu Simonu Virantu. V preteklih 
dnevih in mesecu smo večkrat rekli, 
da smo hvaležni za čas, ki je za nami, 
za don Boskove salezijance, ki so delo-
vali v naši župniji.

Se pa veselimo novega obdobja, 
ki ga vajin prihod napoveduje. Želimo 
vama, da bi se med nami dobro poču-

tila. Da bi z veseljem, dobro voljo in 
trdnim zgledom vodila našo župnijo.

Naša župnija vaju sprejema z veli-
kim veseljem in hvaležnostjo. Želimo 
si, da bi naš župnijski dom postal ži-
vahno središče duhovnega življenja 
naše župnije. Obenem pa upamo, da 
se bosta oba, gospod župnik Janez in 
gospod kaplan Simon, dobro počuti-
la med nami in da bosta z veseljem 
opravljala zaupano poslanstvo.

Zaupajmo drug drugemu, sodeluj-
mo, povezujmo se – v miru, poštenju, 
iskrenosti in prijateljstvu.

Če vama bo kdaj težko med Ižanci, 
vedita, da sta sedaj naša, mi pa vaši, 
in da pri tem Bog pričakuje od vas 
in od nas, da nikoli ne podvomimo v 
njegove načrte.

Še enkrat vama v imenu faranov 
ižanske župnije, obema izrekam 
iskreno dobrodošlico v vajinem no-
vem domu.

Med mašo je gospod škof umestil 
novega župnika in kaplana. Zahvalil se 
je salezijancem, ki so dolga leta vodili 
našo župnijo, nas pa pozval naj prija-
zno sprejmemo nova dušna pastirja. S 
sodelovanjem in molitvijo zanju jima 
bomo dokazali dobrodošlico.

ŽEGNANJE NA VISOKEM
20.8.2017 je bilo na Visokem že-

gnanje. Žegnanjsko sv. mašo je daro-
val novi župnik Janez Avsenik. V pridigi 
nam  je za zgled  dal primer kanaanske 

žene, ki je kljub Jezusovi navidezni ne-
prizadetosti ob njenih težavah prosila 
milosti še naprej. Jezus ji je dejal, kako 
velika je njena vera in jo uslišal. Ni do-

volj, da prosimo, biti moramo vztrajni, 
še pomembnejša pa je vera. 

Bilo je lepo praznovanje, saj so pri 

ljudskem petju sodelovali vsi navzoči. 
Petje se je nadaljevalo ob pogostitvi  
po maši na trati pred cerkvijo.

KRALJICA MIRU – ŽEGNANJE NA KUREŠČKU
Zadnjo nedeljo v avgustu vsako leto 

poromamo na Kurešček, da z žegna-
njem proslavimo god Marije-Kraljice 
miru. Letos smo praznovali tudi 25 le-
tnico blagoslovitve obnovljene cerkve. 
Slovesnost je ob somaševanju salezi-
janskega inšpektorja Janeza Potočni-
ka in več duhovnikov vodil upokojeni 
nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek. 

V pridigi nas je spomnil na zaob-

ljubljeno mašo za mir, ki jo leta 1940, 
na pragu 2. svetovne vojne, daroval 
ljubljanski škof Rožman. Mašo so da-
rovali samo še naslednje leto. Potem 
pa dolgo ne več. 

Avgusta 1992 pa je bila obnovljena 
cerkev posvečena. Kaj pomeni posve-
titev? Posvetitev pomeni, da je kraj 
izvzet iz posvetne rabe, namenjen 
molitvi. Posvečena je bila tudi Marija, 
saj je z vsem svojim življenjem pričala 
za Boga. Pravzaprav je vsak kristjan s 
krstom posvečen. S svojim življenjem 
lahko slavimo Boga. Ko se srečujemo 
z ljudmi, iščimo v njih dobro, božje. 
Več dobrega pomeni tudi več miru. 

Marijo Kraljico miru na Kureščku 
prosimo za mir, saj nas je v sporočilu 
10.februarja 1990 takole pozvala:

»Kraljica miru sem, na tem kraju 
obnovite molitev. Tukaj se srečujte z 

mojim in Sinovim Srcem…
To bo milostni kraj, kraj 
ozdravljenja dušnih in te-
lesnih bolezni in ran. Kdor 
se bo na tem kraju z vero 
zatekel v moje in Sinovo 
Srce, bo ozdravljen in dele-
žen miru, ki ga lahko dajo 
samo nebesa.«

Tončka Jeraj

DOGODKI
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ZAHVALA NOVOMAŠNIKA 
URA HVALEŽNOSTI

Edino, kar je manjkalo v Edenskem vrtu
pa tega ni mogel Bog ustvariti,
je ravno hvaležnost Adama in Eve.
Brez hvaležnosti sta se pustila  
pretentati,
da jima sredi paradiža nekaj manjka.

Božji Sin je s svojo uro
prinesel to, kar je človeku manjkalo:
Duha Hvaležnosti. 
Hvaležnost nam je potrebna.
Zato obhajamo Jezusovo uro,
ki jo upravičeno imenujemo 
evharistija (grško evharistija pomeni 
zahvala).

Hvala torej vsem župljanom,
ki ste svojim darovom primerno
velikodušno prispevali k raznovrstni 
okrasitvi
obhajanja Jezusove ure, ki sem jo 
prvič vodil.
Ure veselja ob skupnem druženju
naj še vedno tečejo iz njegove Učne 
Ure Hvaležnosti.
p. Matild J. Domić, salezijanec

ZAHVALA OB NOVI MAŠI IN VABILO NOVIM 
PEVCEM V MEŠANI CERKVENI ZBOR

Prav je in se spodobi, da se zahva-
lim pevcem in inštrumentalistom za 
sodelovanje s petjem in igranjem na 
novi maši. Najprej gre zahvala do-
mačim pevcem, ki s svojim nesebič-
nim petjem sodelujete pri cerkvenih 
slovesnostih in ustvarjate vzdušje, da 
se tudi povabljeni pevci in inštrumen-
talisti na našem koru dobro počutijo. 
Tega sem zelo vesel. Brez vas glas-
benega dogajanja v naši župniji ne bi 
bilo. Zahvala pa gre tudi povabljenim 
solistom, pevcem in inštrumenta-
listom. Bog lonaj vsem! Ker nam je 
toplo pri srcu, če se sliši naše ime, se 
zahvaljujem solistoma Pii Brodnik,  p. 
Vidu Lisjaku, organistu Dušanu Je-
šelniku,  violinistom Matiji Udoviču, 
Mariji Šimec, Juriju in Ireni Voglar, 
violistu Marku Haliku, čelistki Tamari 
Gombač, rogistu Žanu Zdovcu, flavti-
stoma Aniti Prelovšek, Andreju Bro-
dniku, kitaristu Blažu Balantu.

Pevcem Mešanega cerkvenega 
pevskega zbora: sopranistkam Brigiti 

Gregorčič Lenarčič, Mihaeli Janežič, 
Tončki Jeraj, Marinki Platnar, Tonč-
ki Strle, Lojzki Švigelj, altistkam Ani 
Cimperman, Milanki Debevec, Miri 
Gantar, Mirjam Jarc, Klavdiji Jarc 
Bezlaj, Branki Kristan, Lojzki Petek, 
tenoristom Primožu Bezlaju, An-
žetu Globokarju, Franciju Kristanu, 
Franciju Platnarju, basistom Antonu 
Balantu, Janezu Debevecu, Simonu 
Hočevarju, Stanetu Jeraju, Severinu 
Maffiju, Radovanu Šteblaju.

Pevcem mladinskega zbora: so-
pranom Brigiti Gregorčič Lenarčič, 
Urški Jakič, altistkama Katji Krnc, 
Meti Mavec, tenoristu Blažu Mavcu 
in basistoma Gregorju Mavcu in Gre-
gorju Rotarju.

Hkrati vabim nove pevce, da se 
pridružite Mešanemu cerkvenemu 
pevskemu zboru. S pevskimi vajami 
bomo začeli v četrtek 28. 9. 2017 ob 
20.00 v župnišču. 

Igor Kovačič

ZVONOVI V POKOPALIŠKI KAPELI NA IGU
Na dan nove maše, 30. julija 2017, 

je popoldne novomašnik Matild bla-
goslovil tri nove zvonove v cerkvi Vsta-
lega Zveličarja na pokopališču na Igu. 
Zvonove je izobesil in jih elektrificiral 

mojster Tomaž Klopčič in podjetje Krn 
d.o.. Zvonovi bodo zvonili med pogre-
bi. O prihodu zvonov na pokopališče je 
zapisal gospod Andrej Ciber:

Janez Primc, rojen na Igu in sta-
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nujoč v Kamniku, se je odločil, da v 
zahvalo, ker je preživel 2. svetovno 
vojno, za ižansko pokopališče daruje 
zvon. Primc je bil v preteklosti zelo po-
vezan z družino Kraljič in je svojo na-
mero o naročilu zvona zaupal dr. Petru 
Kraljiču. Slednjega je to vzpodbudilo, 
da je tudi sam naročil še en zvon za 
pokopališče na Igu. Leta 1885 so bili 
za pokopališko kapelo že izdelani trije 
zvonovi, od katerih pa se je ohranil le 
najmanjši. Temu sta bila v letošnjem 
letu dodana prej opisana nova. 

Uglasitve in teže omenjenih zvo-
nov so naslednje: veliki zvon gis2, 60 
kg; srednji zvon h2, 35 kg in mali zvon 
dis2, 16,5 kg.

NAŠA ŽUPNIJA V MINULIH MESECIH
Božji otroci so z zakramentom sve-
tega krsta postali:
-Lara Mevec, Brest 33A, župnija  

Tomišelj, 25.6.2017 na Kureščku
-Bine Krnc, Sarsko 1A, 8.7.2017 na Igu.
-Bor Kristan, Pece 13 pri Grosupljem, 

župnija Šentjurij, 24.6.2017 na 
Kureščku.

-Pina in Lara Klemenčič, Škrilje 78,  
župnija Golo, 16.7.2017, na Kureščku.

Na tem mestu moram nujno na-
pisati, da odslej ne bomo več pode-
ljevali svetega krsta na Kureščku. 
Krščevanje načeloma vedno poteka 
v župnijski cerkvi pri krstnem kamnu. 
Znano je, da je božji služabnik Fride-
rik Baraga prišel iz misijonov iz Ame-

rike in se s solzami zahvaljeval za kr-
stno milost, ki jo je prejel pri krstnem 
kamnu v Dobrniču v svoji domači žu-
pniji. Naj bo to tudi nam spodbuda za 
zaupanje in vero v občestvo Cerkve, 
ki v matični cerkvi sprejema medse 
Božje otroke.

Predvidoma bo redno krščevanje v 
župniji Ig na drugo nedeljo v mesecu.

Z zakramentom svetega zakona so 
posvetili svojo skupno pot naslednji 
pari:
-Jože Žužek in Magda Tancek, 

17.6.2017 na Kureščku.
-Uroš Ciber in Nataša Kovačič, 

1.7.2017 na Pijavi Gorici.

-Janez Pavlin in Karolina - Lina 
Pavlin, 8.7.2017 na Kureščku.

-Rok Kastelic in Klavdija Hočevar, 
15.7.2017 na Kureščku.

-Primož Belej in Vesna Uršič, 
29.7.2017 na Igu

-Jaka Okorn in Klara Ogrič, 5.8.2017 
na Kureščku.

Vsem novoporočenim čestitamo in 
naj bodo spodbuda tudi drugim mla-
dim parom, ki se še odločajo za pot 
skozi življenje, da bi naredili ta korak z 
Bogom za blagoslov svojih družin.

Prag večnosti so prestopili:
+Frančiška Kumše, 12.6.2017, 

Matena 22, pokopana na Igu.
+Vera Lavrič, rojena Makovec, 

8.7.2017, Ljubljanska cesta 8, Ig, 
pokopana na Igu.

+Savo Volk, 8.7.2017, Rastuka 10, Ig, 
pokopan na Igu.

+Anton Škraba, 18.2.2016 v 
Argentini, pokopan 29.7.2017 na 
Igu.

+Jaka Klančar, 31.7.2017, Podgozd 
67, Ig, pokopan na Igu.

+Ana Šerjak, rojena Dolenc, 
5.8.2017, Zagoriška 1, Pijava Gorica, 
pokopana na Igu.

+Anton Župec, 16.8.2017, rojen v Iški 
Loki, bival v Argentini, pokopan v 
Argentini.

Od zadnje objave pokojnih je mi-
nilo kar nekaj časa. Zato bo tokrat 
izpadel seznam, kdo je daroval ob 
pogrebu za maše in Karitas namesto 
cvetja. Hvala vsem, ki ste se spomnili 
na pokojne s svojo molitvijo. Pri sa-
mem pogrebu sedaj ne zvoni več pri 
župnijski cerkvi, ampak samo na po-
kopališču, saj je tam sedaj zelo lepo 
urejeno daljinsko zvonjenje.

Svojce prosimo, da se ob smrti ve-
dno oglasijo v župnišču. Tako bomo 
lahko pozvonili z malim zvonom in 
oznanili smrt. Takšno zvonjenje je 
najprej povabilo k molitvi. Tisti, ki 
slišite zvonjenje, lepo vabljeni, da za 
pokoj duše pokojnega zmolite vsaj 
kak očenaš... Kdo pa je umrl, bomo 
vedno objavili na oglasni deski pred 
župniščem.

LITURGIČNA TIŠINA
Kot so v glasbi pomembne tudi pa-

vze, tako je tudi v liturgiji pomembna 
tihota. V tihoti nas lahko Bog še bolj na-
govori, saj v hrupu vsakdanjega življe-
nja niti ne slišimo Božjega nagovora.

Nova duhovnika na Igu želiva spod-
buditi tudi k tišini med sveto mašo. 

Prav je, da tudi že po rožnem vencu 
pred mašo v trenutkih tihote sami zase 
molimo, obnovimo pri sebi namene, 
prošnje in zahvale, s katerimi prihaja-
mo v Božjo hišo.

Prva tišina med mašo je po uvo-
dnem povabilu h kesanju. Takrat raz-

DOGODKI DOGODKI
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mislimo o svojih grehih, ki jih v kesanju 
skupaj obžalujemo. Naslednja tišina je 
po evangeliju. Takrat se kratko usede-
mo, da premišljujemo prebrano Božjo 
besedo.

Nekaj trenutkov tišine je tudi po ob-
hajilu, ko smo povabljeni, da se v tišini 
zahvalimo za prejet dar Jezusa v evhari-

stiji. Ali pa ga prosimo za tiste namene, 
zaradi katerih smo prišli k sveti maši.

Vse to je torej povabilo k molitvi 
tudi takrat, ko je med sveto mašo ti-
šina.

Hvala vsem za razumevanje in od-
prtost za Božji nagovor, ki smo ga de-
ležni v tišini.

BRALCI BERIL PRI NEDELJSKIH MAŠAH  
V ŽUPNIJI IG

-maša ob 8. uri:
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 3. 9.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 10.9.
Bernarda in Robi Selan – 17. 9.
Rok in Zinka Štefančič – 24. 9.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 1. 10.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 8. 10.

-maša ob 10. uri:
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 3.9.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj- 10. 9.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 17. 9.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 24.9. 
Barbara Jamnik in Marija Kozin –  1.10.
Andreja in Roman Zdravje – 8.10.

-na Pijavi Gorici ob 8.30:
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 3. 9.
Veronika Globokar in Katarina Stojanovič – 10. 9.
Anže Globokar in Olga Urbar – 17. 9.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar- 24. 9.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 1. 10.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 8. 10.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve na Igu:
4. SKUPINA – 3.9. 
5. SKUPINA – 10. 9. (Podržajevi)
6. SKUPINA – 17. 9.
7. SKUPINA - 24. 9. (Iška Loka)
8. SKUPINA - 1. 10. (Kot-Staje)
1. SKUPINA – 8. 10. (Matena)
2. SKUPINA – 15. 10.

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
31.8. – četrtek pred prvim petkom – 

molitev za duhovne poklice
1.9. – prvi petek – od 18.30 molitev 

pred Najsvetejšim, priložnost 
za sveto spoved, posvetitev 
Jezusovemu srcu.

2.9. – prva sobota – ob 7.30 molitev 
pred Najsvetejšim premišlje-
valnega rožnega venca, prilo-
žnost za sveto spoved, posve-
titev Marijinemu Brezmade-
žnemu srcu.

8.9. – Mali Šmaren ali rojstvo Device 
Marije, svete maše ob 8 in 19h 
na Igu, ob 10h na Kureščku, 
kjer bo od 9h naprej tudi spo-
vedovanje in ob 19h na Golem.

10.9. – sveti krsti na Igu ob 11h. Pri-
prava na krst bo v soboto, 9.9., 
ob 9h v župnišču.

13.9. – pobožnost ob stoletnici pri-
kazovanja Marije v Fatimi, 
Kurešček, sreda 13.9., ob 11h.

13.9. – srečanje ŽPS na Golem, sre-
da 13.9, ob 20h.

15.9. – mladinska maša. Ob 19h mla-
di sodelujejo pri maši na Igu, 
po njej srečanje v župnišču. 
Dogovor za srečanja v naprej.

16.9. – Stična mladih. V Stični bo v 
soboto, 16. septembra od 9h 
naprej vseslovensko srečanje 
mladih.

Program:
Od 9h: Zbiranje
Od 9.30 Program za dijake, Program 

19+, Športni turnir, Adoracija, 
Spoved, Tržnica

Od 11.30 do 13.00: Delavnice
Od 13.00 do 14.00: Čas za kosilo
Od 14.00 do 14.15: Priprava na mašo
Od 14.15 do 16.00: Maša
Od 16.15 do 17.45: Praznovanje in 

zaključni koncert 
18.00: Slovo in odhod udeležencev



Glasilo IG_celota.indd   1 23.3.2012   14:57:08

17.9. – začetek katehetskega leta. 
Ta dan bo pri mašah ob 9.30 
na Golem in ob 10h na Igu bla-
goslov veroučencev in njihovih 
šolskih torb ob začetku vero-
učnega leta. Povabljeni, da 
prinesete torbe k blagoslovu.

18.9. – srečanje ŽPS na Igu. Člani 
vabljeni ob 19h k sveti maši, 
po njej pa srečanje v župnišču.

20.9. – Svetopisemske urice za 
predšolske otroke ob 17h, v 
učilnici na Igu.

26.9. – sveti Kozma in Damijan. Ta 
dan je sveta maša tudi na Do-
bravici, v spomin zavetnikov 
cerkve. Maša bo ob 18h.

29.9. – sveti Mihael. Ta dan je sveta 
maša tudi v Iški vasi, saj godu-
je zavetnik cerkve sveti Miha-
el. Maša bo ob 18h.

1.10. – žegnanje v Iški vasi. Žegna-
nje v Iški vasi je nedeljo po 
svetem Mihaelu. To je za to 
sosesko Mihaelova nedelja. 
Žegnanjska sveta maša bo ob 
11h.

21.10. – srečanje razvezanih: Med-
škofijski odbor za družino sku-
paj s skupnostjo razvezanih 
SRCE pripravlja vseslovensko 
srečanje ločenih, ki bo v so-
boto 21. oktobra 2017 od 10. 
do 15. ure pri sv. Jožefu v Lju-
bljani. 

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI NA IGU
Uradne ure so vsak ponedeljek od 8h do 9h in od 17h do 18h (župnik) ter ob 

sredah od 17h do 18h (kaplan). Duhovnika pa tudi vedno dobite po sveti maši 
ali po dogovoru na telefonu.

Če je le mogoče, prosimo, da v tem času nabavljate veroučne učbenike in 
zvezke. Za prvi razred pa izpolnjene prijavnice prinesete starši skupaj z otroki 
prvo uro k verouku.
Kontakt:
župnijska pisarna: 01 420 25 50 • župnik 040 789 435 • kaplan 031 412 652

Naša župnija je glasilo župnij Ig in Golo, odgovarja Janez Avsenik, župnik,  
zupnija.ig@rkc.si, http://ig.donbosko.si/
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