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Življenje tako živi, 
da ga je zmerom manj.
Kot pesek med prsti polzi
dan na dan.

Niko Grafenauer

Ne vemo ne ure, ne dneva
Nihče od nas ne misli rad na smrt in 

na odhod v večnost. Je smrt tabu za-
radi strahu pred neznanim? Predsta-
vljajte si, da bi bili neozdravljivo bolni 
in bi vam povedali, da imate pred se-
boj še kakih tri mesece življenja. 

V kaj bi upali in v čem našli smisel?
(Na to vprašanje so pred nekaj leti 

odgovarjali prostovoljci HOSPIC-a, ki 
spremljajo umirajoče.) 

Naj navedemo nekaj njihovih od-
govorov:
a) Najprej ne bi verjela. Ker ima vsako 

živo bitje notranjo moč, bi iskala 
rešilne bilke za svoje življenje. Ko 
bi videla, da mi res ni več pomo-
či, bi poiskala svoj notranji mir in 
skušala bodriti domače, da mi bo 
„tam“ lepše, oni pa naj živijo svoje 
življenje.

b) Posvetila bi se odpuščanju, opu-
ščanju in brezpogojni ljubezni.

c) Ko si soočen s smrtjo, si se prisiljen 
ustaviti. Ostaneš sam s sabo in se 
soočiš z vsem, kar si morda skozi 
življenje skrival zase. To pripomore 
k duhovni rasti in k temu, da opaziš 
drobne stvari, ki  si jih do tedaj spre-
gledal. To je tisti najgloblji smisel.

d) Upala bi, da obstaja posmrtno ži-
vljenje in da bom svojo družino in 
znance lahko spremljala in sreče-
vala, ko jih bom zapustila tukaj.

e) Poskusila bi uresničiti tiste želje, 
ki jih še lahko. Družila bi se z lju-
dmi, pripovedovala svoje zgod-
be življenja in poslušala njihove. 
Smrt sprejemam kot sopotnico, 
saj vemo, da pride za rojstvom. 
Razumem jo samo kot duhovno 
zapustitev telesa.

In kako bi mi želeli doživljati za-
dnje dni svojega življenja?

Naša vera nas uči, da je Bog dober 
in usmiljen. Sveti Pavel pa nam spo-
roča naslednje:
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Vsi sveti – običaji ob prazniku
Cerkev se je sprva spominjala z jav-

nim češčenjem samo mučencev.  V Di-
oklecijanovi dobi je število mučencev 
tako naraslo, da ni mogel vsak dobiti 
svojega godovnega dne. Kot spomin-
ski dan so uvedli 13. maj. Za praznik 
so v Rim prihajale velike množice. Iz-
kazalo se je, da je v tem času v Rimu 
primanjkovalo hrane, zato je papež 
Gregor IV. v 9. stoletju praznik pre-
stavil na 1. november. Izbira datuma 
ni bila naključje, saj je znano, da je to 
pogansko obdobje demonov in rajni-
kov, ki jih lahko ukrotijo le vsi svetniki 
skupaj. Kako pomemben je ta praznik, 
dokazuje post pred  njim. Na kmetih 
je bil ta post zelo strog, postili pa so se 
vernim dušam v prid. 2. november pa 
je praznik Vernih duš.

Stara vera, razširjena po vsej 
Evropi, je bila, da so se 1. novembra 
ob večernem zvonjenju začele vrača-
ti duše iz vic. Do zvonjenja naslednje-
ga dne so bile rešene trpljenja. Po-
ganska vera v vrnitev duš pokojnikov 
je dobila krščanski smisel; sam Jezus 
spušča duše iz vic, duše pa se zana-
šajo na posebno priprošnjo živih, da 
jih bo njihova molitev odrešila prav to 
noč. Zato post, pobožnost in vztrajna 
molitev rožnega venca. Nekateri so 
opazovali luči na grobovih. Če sveča 
mirno pokonci gori, so pravili, je duša 
rajnika že v nebesih; če pa plamen ne-
mirno plapola, se pa še pokori v vicah. 

V Sloveniji in na območjih s slo-
venskim prebivalstvom je bila vse 
do 2. svetovne vojne v vaseh in me-
stih navada, da so gospodinje spekle 
manjše pogače, kruhke in hlebčke, 
ker so jih berači in otroci prosjačili na 
oba praznika po hišah. Ti hlebčki so 
se imenovali: prešce, prešice, vahtiči, 
vahči, dušice, krži, kržiči, mižnjeki…..

Značilna je bila pogostitev vernih 
duš, ki je bila v navadi skoraj povsod 
po Slovenskem. Na mizi so pustili jed 
in pijačo in čeprav je ostala nedota-
knjena so živo verjeli, da so imeli go-
ste. V Brdih pa je bila navada, da so 
zadnji kozarec vedno popili za verne 
duše. 

Iz otroških let se spominjam, da je 
bila maša na Vse svete popoldne po-
doba pogrebne maše s krsto (seve-
da prazno), črno oblečenimi verniki. 
Po maši je bila procesija do križa na 
pokopališču, kjer je bila krajša slove-
snost. Sledila je molitev duhovnika 
po  posameznih grobovih, kar je lah-
ko trajalo pozno v večer.

Dan spomina na mrtve je povezan 
z urejanjem in obiskovanjem grobov, 
grobišč in spominskih obeležij vojnih 
žrtev. Od osamosvojitve Slovenije 
imajo ta obredja še poseben značaj, 
saj vključujejo dve skupini grobišč, 
povezanih z mrtvimi med 2. svetovno 
vojno in političnimi poboji po  njej.

Vsi sveti so bili edini verski praznik, 
ki je ostal dela prost dan v bivši soci-

Česar oko ni videlo in
uho ni slišalo in kar
v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil tistim,
ki ga ljubijo,
to nam je Bog razodel po Duhu. (1 Kor 9)

Mnogi naši pokojni že okušajo 
srečno večnost, drugim pa v teh dneh 
namenimo naše molitve, da bi jih 
Bog čim prej sprejel v svoje naročje. 
Naj od smrti vstali Kristus vodi tudi 
našo življenjsko pot!

Iz roda v rod
V zadnjem času opažamo, da so 

naše cerkve vedno bolj prazne, manj 
otrok obiskuje verouk, manj vernikov 
hodi ob nedeljah k sveti maši. Iz tega 
lahko sklepamo, da naše duhovno ži-
vljenje peša. V preteklosti se je vera v 
Boga, ki je nam kristjanom vodilo in 
smisel življenja, prenašala iz roda v rod. 
Od tod naslov novega priročnika za žu-
pnijske pastoralne svete, ob katerem 
naj bi se člani ŽPS kot predstavniki žu-
pnije pogovarjali in razpravljali, kako bi 
bilo mogoče tako stanje izboljšati.

V tej knjižici beremo o veliki vlogi, ki 
jo imajo še vedno družine v ožjem smi-
slu in razširjene družine ( s starimi star-
ši in z drugimi sorodniki ), pa o vlogi in 
odgovornosti botrov pri verski vzgoji. 

V družini naj bi vladali dobri odno-
si, nesebičnost, ljubezen. Ob neso-
glasjih in žalitvah naj bi se člani znali  

opravičiti in bi si potem odpuščali. 
Torej Božja navzočnost se mora zr-
caliti v vsakdanjem življenju in ravna-
nju, kakršno si je zamislil Bog. V dru-
žini otroci najprej spoznavajo vero in 
Boga. In kako naj se naučijo moliti? 
Starši jih lahko ob odhodu zdoma po-
križajo, vsa družina naj pred kosilom 
skupaj moli. Zvečer pred spanjem naj 
se skupaj z otroki zahvalijo Bogu. Se-
veda najbolj vpliva na otrokov odnos 
do vere in Boga vzgled njihovih star-
šev. Zato starši nikakor ne smejo pre-
pustiti verski pouk  in duhovno rast 
svojih otrok le katehetom.

Ker se žal dogaja tudi to, lahko čla-
ni ŽPS in drugi skušajo pridobiti stike 
z družinami, ki so se oddaljile od Cer-
kve, ob velikih krščanskih praznikih. V 
adventu jih lahko povabijo k pletenju 
adventnih venčkov, ob božiču k ogle-
du jaslic in k blagoslovu otrok na ne-
deljo Svete družine. Spet drugič lahko 
organizirajo družinski  piknik. Ob veli-
konočnem času, ko se v cerkvi zbere 
toliko družin pri blagoslovu jedil, bi 
jih lahko povabili, naj si ogledajo tudi 
Božji grob. V počitnicah se lahko otroci 
udeležijo oratorija. Nad vse pozitivno 
je druženje staršev v zakonskih skupi-
nah. Starši si med seboj izmenjujejo iz-
kušnje pri vzgoji otrok in mladostnikov 
in vplivu na njihovo duhovo rast.

To je le nekaj misli iz priročnika za 
ŽPS, ki naj pomaga tako članom ŽPS 
kot tudi staršem veroučencev.

I.M.
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alistični Sloveniji, le da se je preime-
noval v dan mrtvih. Pieteta do mrtvih 
je na Slovenskem izredno živa, tra-
dicionalna in najbrž nima primerjave 
skoraj nikjer na svetu. To kažejo mno-
žični obiski pokopališč ob prazniku. 

Ni se čuditi razdoru v našem narodu, 
saj nekateri še vedno ne morejo pri-
žgati svečke na grobu svojih očetov, 
mater, bratov, sester, otrok ...

Tončka Jeraj

ŽUPNIJSKA KARITAS IG
OBVESTILO ŽK IG

Župnijska Karitas Ig bo tudi letos 
v adventnem času v cerkvi sv. Mar-
tina na Igu na vidno mesto postavila 
škatle z napisom »KARITAS« za zbi-
ranje hrane in higienskih potrebščin 
za pomoč ljudem v stiski. Na voljo 
bodo tudi voščilnice za božične in 
novoletne praznike. Priporočen dar 
za voščilnico, ki nam jih vsako leto 
v sodelovanju z našo članico Julija-
no Peršič brezplačno izdela Tomaž  

Jamnik, je 1 EUR. Na voljo bodo tudi 
oljne slike in akvareli, ki jih je narisa-
la naša članica gospa Julijana. Iskren 
Bog plačaj za vse vaše darove.

Na prvo adventno nedeljo, 3. 12. 
2017, bodo po obeh sv. mašah na vo-
ljo tudi adventni venčki. Priporočen 
dar 10 EUR. Bog plačaj. Iskren  Bog 
plačaj vsem prostovoljcem, ki bodo 
pomagali pri pripravi in izdelavi ad-
ventnih venčkov.

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA POMOČ 
LJUDEM V STISKI V NAŠI ŽUPNIJSKI KARITAS

V letu 2013 smo skupaj s Sloven-
sko karitas začeli akcijo zbiranja na-
menitve dela dohodnine za župnijsko 
Karitas. Tudi v naši župnijski Karitas 
smo pridobili nekaj dobrotnikov, ki 
namenjajo del dohodnine za pomoč 
našim prosilcem. Z akcijo nadalju-
jemo in vabimo vse, ki bi se odločili 
nameniti del dohodnine za našo Ka-

ritas, da v ta namen izpolnijo pred-
pisani obrazec. Obrazec je na voljo 
v  cerkvi ali župnišču. Za vse dodatne 
informacije se lahko oglasite v pro-
storih župnišča Ig vsak drugi petek 
v mesecu od 17. do 18. ure. Vsem, ki 
se boste odločili nameniti del doho-
dnine za pomoč ljudem v stiski v naši 
župnijski Karitas, iskren Bog plačaj.

SEMINAR KARITAS 2017
V mesecu oktobru 2017 je Sloven-

ska karitas organizirala seminar z 
naslovom: KJE SEM DOMA. Vsebina 
seminarja je bila povezana z razmi-
šljanjem o vključevanju ranjenih, raz-
drtih družin nazaj v skupnost, Cerkev, 
kar nas nagovarja tudi papež Fran-
čišek. Iz naše župnijske Karitas sva 
se seminarja, ki je bil na Mirenskem 
Gradu, udeležili dve članici. Prvi dan 
smo molili rožni venec in imeli sveto 
mašo, ki jo je daroval škof msgr. Me-
tod Pirih, nato pa smo poslušali pre-
davanje z naslovom: Kje sem doma – 
Dediščina-Naše korenine. Drugi dan 
smo začeli s sveto mašo, ki jo je daro-
val župnik Kržišnik. Sledila je okrogla 
miza na temo: Doživljanje različnosti 
družinskih stisk in možnost spremlja-
nja. Nato smo imeli delo po skupi-

nah, kjer smo skozi etična načela 
Karitas ocenili našo držo spremljanja, 
razlikovanja in vključevanja krhkosti 
do ljudi, ki so se znašli v težkih situ-
acijah. Po koncu dela iz delavnic smo 
poslušali še dve predavanji, in sicer: 
Kako iti z zakonci, družinami, ki se 
jim je zalomilo v odnosu, skupaj na 
pot ter, kako jih ponovno vključiti v 
skupnosti, Cerkev, družbo. Postavilo 
se je vprašanje, kaj lahko Karitas na-
redi, da bi družinam zagotovila var-
nost, varnost, ki jo predstavlja dom 
in ali naša pomoč prispeva, da nekdo 
najde dom.

Z novimi spoznanji smo se vračali 
na naše domove. Hvaležni smo Bogu, 
da smo se takega seminarja lahko 
udeležili.

PROGRAM POMOČI BOTRSTVO
Škofijska karitas Ljubljana prosi 

vse sodelavce Župnijskih karitas za 
pomoč pri pridobivanju botrov. Pro-
gram Botrstvo poteka preko Župnij-
skih karitas in je namenjen pomoči 
osnovnošolcem in srednješolcem iz 
socialno ogroženih družin. Program 
pomoči Botrstvo temelji na povezavi 
posvojitelj-posvojenec, ki je anoni-
mna. Program pomoči Botrstvo naj 
pomaga ohraniti brezskrbnost in ve-
selje do življenja otrok, katerih dru-
žine so se znašle v stiski. Zavedamo 

se, da stiska najbolj zaznamuje prav 
otroke, ki potrebujejo vso našo pod-
poro in pomoč. Botri so lahko posa-
mezniki, družine ali skupine (pevski 
zbor, mladinska skupina, skupina po-
sameznikov …). 

Kdor želi postati boter, mora iz-
polniti pristopno izjavo, da soglaša, 
da bo vsaj eno leto prispeval 25 EUR 
mesečno za svojega posvojenca (lah-
ko je tudi več botrov skupaj in vsak 
prispeva določen znesek). Vse doda-
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tne informacije lahko dobite pri Žu-
pnijski karitas Ig v času informacij, ki 
so vsak drugi petek v mesecu od 17. 
do 18. ure v prostorih župnišča Ig.

Vsem, ki se boste odločili za tovr-
stno pomoč, se iskreno zahvaljujemo 
in Bog plačaj vašo dobroto.

ZAHVALA
Sodelavci Župnijske karitas Ig se 

zahvaljujemo vsem dobrotnikom za 
pomoč in podporo pri našem delu. 
Bog plačaj.

Ig, 22 .10. 2017
Ana Podržaj, tajnica ŽK

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 pri-
spevate svoj dar za pomoč ljudem 
v stiski: SI56 0209 8026 0579 946  
(NLB, d.d.). 

Hvala vsem darovalcem in Bog 
plačaj!  

ŽEGNANJE V IŠKI VASI
Prvega oktobra smo v Iški vasi 

imeli žegnanje pri cerkvici svetega 
Mihaela. Mašni obred je vodil novi 
ižanski župnik, gospod Janez Avse-
nik. Cerkveni pevski zbor je prepeval 
pod vodstvom Igorja Kovačiča.

Gospod župnik nam je v pridigi 
govoril o tem, naj poskrbimo, da nas 
hudi duh ne premaga. Tako kot se na-
dangel Mihael bori in vodi nebeško 
vojsko v boju s satanom, se tudi mi 
spoprimimo s skušnjavami našega 
življenja. Pri tem nam pomaga mo-
litev – pogovor z Bogom. Pogovarja-
mo se lahko na različne načine, tako 

kot se pogovarjamo s prijatelji, ali pa 
molimo zapisane obrazce molitev in 
zraven premišljujemo. Molitev krepi 
našo vero in boj s hudimi duhovi, ki 
nas zalezujejo.

Pri sveti maši smo dobili podobico 
z molitvijo k svetemu nadangelu Mi-
haelu, ki smo jo na koncu skupaj tudi 
zmolili.

Po maši smo se posladkali pred 
cerkvijo. Za sladke dobrote hvala 
vsem gospodinjam. Druženje smo iz-
koristili in poklepetali z novim gospo-
dom župnikom.

Miha

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE V VERŽEJU
Konec tedna,  od 20. do 22. okto-

bra,  smo se zakonci iz ižanske župnije 
udeležili duhovnega vikenda za  za-
konce, polnega duhovnosti in prije-

tnega druženja, v Veržeju. Skupini 10 
parov so se pridružili tudi animatorji, 
ki so v času duhovnega dela staršev 
animirali otroke.  Program, ki ga je vo-
dil gospod Peter Pučnik, je omogočal 
odraslim čas za osebno delo, pogovor 
v paru in v skupini, molitev in druže-
nje. Otroci pa so  pod vodstvom ani-
matork imeli kateheze na izbrani film, 
delavnice in pripravili zaključen večer .

Peter Pučnik, salezijanec, je že od 
leta 2015 direktor Zavoda Marianum 
Veržej. Poleg tega, da je bil vzgoji-
telj, ravnatelj, predavatelj ter voditelj 
počitniških programov v Želimljem, 
direktor glasbene šole na Rakovniku, 
je svoje znanje  nadgrajeval s študi-
jem zakonske in družinske terapije, 
ter veliko delal s pari, posamezniki in 
družinami.

V dnevih nemenjenih programu, 
nas je voditelj Peter vodil skozi raz-
mišljanje o drobnih, vsakdanjih bese-

dah in dejanjih, ki v odnos, ki ga ima 
zakonski par, prinašajo največ radosti 
ali pa največje bolečine.  Na simpa-
tičen način, predvsem pa sproščen 
in iskren način, smo udeleženci spo-
znavali, kako pomembno je v odnosu 
bližnjega sprejemati takšnega kot je, 
mu izreči zahvale.

V soboto sta nas obiskala naša go-
spod župnik Janez in gospod kaplan 
Simon. Skupaj smo bili pri popoldan-
skem duhovnem delu in druženju.  
Isti dan sta med nas prišla tudi  gosta, 
zakonca, starša petih otrok, ki sta 
z nami delila svojo izkušnjo iskanja 
vere, poglabljanja in prenašanja vere 
v družini.

Veseli smo bili srečanja z našim 
nekdanjim župnikom, gospodom 
Jožetom Pozdercem, ki nas je prišel 
pozdravit in preživel z nami sobotni 
popoldanski oddih in oba družabna 
večera.
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Sodobni ritem življenja nam pre-
ko leta onemogoča, da bi pogledali 
še kam drugam, razen na svoje vsak-
danje delo. A zakonca, vzemita  si 
čas, tako kot smo si ga udeleženci 
tokratnega duhovnega vikenda za 
zakonce, da se tudi v vama znova 
prebudi ali pa še bolj zagori želja, da 
bi osebno, kot zakonca in kot druži-

na, z Božjo Pomočjo nadaljevali pot 
v vsakdanjem življenju. Šele, ko se 
odločimo, da bomo v sebi nekaj spre-
menili, lahko s tem napravimo nekaj 
zase, posledično pa imajo drugi več 
od nas in se začnejo spreminjati prej, 
kot bi se sicer.

Andreja

ŽUPNIJA GOLO V ZADNJEM MESECU 
od zadnje objave v Naši župniji 

se je na Golem od nas poslovil Tone 
Podlipec iz Golega 39. Namesto cve-
tja na grob so darovali za sveto mašo: 
žena Angela, sin Tone in hči Vesna, 

hči Malči z družino, družina Urbar in 
Virantovi iz Dobravice, ki pa so ob po-
grebu namenili tudi dar za cerkev.

Vsem Bog povrni.

ŽUPNIJA IG V ZADNJEM MESECU
Od nas se je poslovil Pavel Vrhov-

nik, rojen 8.7.1935, bival je na Lju-
bljanski cesti 62 na Igu. Namesto cve-
tja na grob je namenila dar v dober 
namen družina Župec iz Ljubljanske 
ceste 78 na Igu.

V občestvo Cerkve sta bila spreje-
ta po zakramentu svetega krsta dva 
otroka: Lana Arhar iz Iške vasi 55 in 
Kaja Brezic iz Čolnarske ulice 12 na 
Igu. Bog vaju blagoslovi.

S. FULGENCIJA (JOŽEFA) KRAMAR 
S. Fulgencija se je rodila 1. febru-

arja 1918 v Iški vasi. Bila je najmlajši, 
18. otrok matere Marije in očeta Jo-
žeta, doma iz Iške vasi pri Igu.

Kako je zaslišala Božji klic in nanj 
odgovorila, pripoveduje sama. »Leta 
1935 je bil v Ljubljani evharistični 
kongres. Udeležila sem se ga tudi jaz. 
Takrat sem bila stara 17 let. Na sta-
dionu, kjer je bila ta lepa slovesnost, 
sem prvikrat videla šolske sestre. Bilo 
je veliko redovnic, različno so bile 
oblečene. Jaz sem si jih z zanimanjem 
ogledovala. Pogled pa mi je ostal na 
šolskih sestrah. Takrat sem sklenila, 
da bom tako obleko nosila tudi jaz, 
čeprav nisem vedela, kako se imenu-
jejo te sestre. O kongresu so ljudje še 
dolgo govorili in jaz sem na svoj sklep 
skušala pozabiti … Toda Božji klic je 

bil vedno glasnejši. Nisem pa vedela, 
kako naj začnem in kam naj se obr-
nem. Po naključju sem prišla v stik 
z nekom, ki mi je svetoval, naj grem 
glede sprejema vprašat v Ljubljano v 
Marijanišče. Tako sem storila in bila 
sem sprejeta 15. februarja 1936.«

21. julija 1938 je začela enoletni 
noviciat. Po prvih zaobljubah so sle-
dile postaje v Srbiji: otroško zavetišče 
Zaječar in nato Zemun, bolnišnica 
Pančevo, upokojitev leta 1977, nato 
hišna predstojnica v Pančevu. Kraj-
ši čas v pomoč na Rabu. Od 1984 v 
Sloveniji: v Repnjah za nego sester, 
na Brezjah hišna predstojnica, v bo-
goslovnem semenišču pomoč pri go-
spodinjskih opravilih, od 1999 v Re-
pnjah za nego bolnih sester, dokler je 
to zmogla.

Zadnja dva meseca je zaradi hu-
dih bolečin zelo trpela, a je vse vdano 
prenašala.

Bog ji je dal veselo naravo, bila je 
hudomušna in z mladostnim žarom 
je skoraj do konca življenja zvesto iz-
polnjevala vodilo: Moli in delaj.

Pred leti je povedala: »Sem že v 
visoki starosti in se vsak večer Bogu 
zahvaljujem za preživeti dan in za 
to, da sem še lahko kaj naredila za 
bližnjega. Srečna sem v redovnem 
življenju in se še nikdar nisem poke-
sala, da sem izbrala redovni poklic 
šolske sestre.«
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V večnost je odšla v soboto, 21. ok-
tobra, proti večeru – v 100. letu staro-
sti in 80. letu redovnega življenja. 

Od sestre smo se poslovili v po-
nedeljek, 23. oktobra, v Vodicah nad 
Ljubljano.

Naj se sedaj veseli večne sreče pri 
Bogu.

s. Urša Marinčič 

•
Sestra Fulgencija je zadnja redov-

nica iz naše župnije. Naj bo ta objava 
spodbuda, da molimo za nove redov-
ne poklice. Naj Gospod na njeno me-
sto pokliče mlada dekleta, ki bodo z 
veseljem evangelija hodile za Jezu-
som v Bogu posvečenem stanu. Naj 
Gospod opogumi tudi dekleta iz naše 
župnije za takšno življenjsko odločitev.

RADI BI NAROČIL MAŠO, VENDAR...?
Hvala vsem, ki prinašate darove 

za svete maše. To so redni darovi s 
katerimi se vzdržujemo duhovniki. 
Bog povrni. Hvala tudi tistim posa-
meznikom, ki ste prinašali za bero. 
Nekdo je imel navado, da je nekdaj 
prinesel v župnišče za bero nekaj ze-
lja in fižola. Ker pa sedaj nič več ne 
pridela, je prinesel svoj denarni dar. 
Hvala vsem, ki velikodušno podpirate 
vaše duhovnike.

V zadnjem času opažamo, da je 
vse manj darov za svete maše. Počasi 
bomo razporedili maše, za katere ste 
darovali pri pogrebih prejšnja leta. 
Zato prosimo za vaše darove.

Pred nami je mesec november, 
ki je mesec spomina na naše rajne. 
Zanje bomo molili. Hvala vsem, ki se 
pokojnih spomnite tudi z darom za 
sveto mašo. Vedno je nekaj prostih 
terminov za svete maše.

DVA MAŠNA NAMENA, EN MAŠNIK PRI MAŠI
Trikrat se je zgodilo, da je soupadel 

7. in 30. dan po pogrebu na dan, ko je 
bil že dogovorjen mašni namen in po-
dobno. Zato nismo premikali že do-
govorjenih terminov za maše, ampak 
smo oba mašna namena imenovali 
pri eni sveti maši. Nismo uspeli prido-
biti še enega duhovnika, ki bi isti dan 
prišel somaševat. Ampak smo enega 
od imenovanih mašnih namenov od-

dali naprej in je tisto mašo še isti dan 
v Ljubljani opravili drug duhovnik, 
ki nima dosti mašnih namenov. En 
duhovnik lahko na dan prejme le en 
mašni dar, četudi bi večkrat maševal. 
Zato ne gre za koristoželjnost duhov-
nikov, ampak za zvestobo dogovoru 
pri naročanju maš.

Hvala za razumevanje.

DOGODKI PRED NAMI
PRESTAVITEV URE

S prestavitvijo ure nazaj na sončni 
čas se spremeni tudi ura svetih maš. 
O spremembi ure maš smo se pogo-
varjali na zadnjem srečanju Župnij-
skega pastoralnega sveta. Sklenili 
smo, da bo zaradi verouka in drugih 
dejavnosti v zimskem času večer-
na maša na Igu ob 18.30. Ob sredah 
bomo molili pred Najsvetejšim že 
pred mašo in sicer od 18h naprej. 
Maše na podružnicah bodo še naprej 
ob 18h. Že prejšnja leta pa je bilo na 
Golem sklenjeno, da je tam večerna 
praznična maša med tednom tudi 
zimskem času ob 19h.

Popoldanske maše na Kureščku so 
v zimskem času ob 15h. 

Vsem hvala za razumevanje.

1.11. zapovedan praznik vseh sve-
tnikov. Dopoldne maše po 
nedeljskem razporedu. Po-
poldne molitve na vseh poko-
pališčih: 

 14h maša v župnijski cerkvi 
na Igu, sledijo molitve na po-
kopališču

 14.30 – molitev na pokopali-
šču na Kureščku, sledi maša v 
cerkvi ob 15h

 15h – molitve na pokopališču 
na Golem

 17h – molitev rožnih vencev v 
cerkvi na Igu

2.11. vernih duš dan, spomin vseh 
vernih rajnih

 7h – sveta maša na pokopali-
šču na Igu

 8h – sveta maša v župnijski 
cerkvi na Igu

 17h – sveta maša na Pijavi Gorici
 18h – sveta maša na Igu
 19h – sveta maša na Golem
3.11. prvi petek v mesecu, dopol-

dne obiščemo bolnike in osta-
rele na domu, zvečer ob 18h 
molitev pred Najsvetejšim na 
Igu, ob 18.30 sveta maša.

4.11. prva sobota v mesecu. Ob 7.30 
molitev premišljevalnega ro-
žnega venca pred Najsvetej-
šim in litanije Matere Božje, 
sledi posvetitev Marijinemu 
Brezmadežnemu srcu in sveta 
maša.

5.11. zahvalna nedelja – Bogu hva-
la za vse pridelke in vse sadove 
dela in človeškega prizadevanja.

5.11. žegnanje na Gornjem Igu, 
maša ob 11h. Sveti Lenart, 
prosi za nas!

9.11. srečanje ostarelih, bolnikov in 
invalidov na Igu pred Martino-
vo nedeljo. Ob 16.30 spoved, 
ob 17 sveta maša.

10.11. mladinska maša ob 18.30 na 
Igu. Vsi mladi vabljeni. Po 
maši družabno srečanje za 
mlade v župnišču na Igu.
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11.11. sobota in dan celodnevnega 
češčenja, maša ob 8h in sklep 
češčenja  ob 17h.

11. 11. srečanje zakonskih jubilantov 
pri srečanju ob 17h. Zakonci 
lepo vabljeni.

12.11. Martinova nedelja, maši na 
Igu ob 8h in 10h.

14.11. srečanje ŽPS na Golem ob 
20h.

15.11. Svetopisemske urice za pred-
šolske otroke ob 17.30 v žu-
pnišču na Igu.

18.11. oratorijski dan na Igu od 9h 
do 14h.

19.11. otroška maša na Igu ob 10h.
19.11. po sveti maši – srečanje za 

starše in veroučencev 3. ra-
zreda v pripravi na prvo sveto 
obhajilo.

21.11. srečanje Svetopisemske sku-
pine.

26.11. otroška maša na Igu ob 10h.
26.11. po sveti maši – srečanje za 

starše in veroučence 7. in 8. 

razreda v pripravi na sveto 
birmo 2019.

26.11. do 3.12. – teden Karitas
29.11. Klic dobrote Karitas, koncert 

za Karitas, prenos po TV Slo-
venija ob 20h.

29.11. po maši začetek izdelovanja 
adventnih venčkov za župni-
ščem na Igu.

2.12. od 9h do 12h izdelovanje ad-
ventnih venčkov otrok in mla-
dih na Igu.

2.12. ob 16h Miklavž v cerkvi na 
Igu. Starši prijavite otroke za 
Miklavža do sobote, 25.11., da 
bo Miklavž lahko zanje pripra-
vil darila. Dar za Miklavževo 
darilo je 13€. Prijave v župnij-
ski pisarni že sprejemamo.

3.12. prva adventna nedelja - ne-
delja Karitas – pri vseh mašah 
nabirka za Karitas, prodaja 
adventnih venčkov in voščil-
nic, začetek akcije Marijo no-
sijo.

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 17.45 (kaplan). Duhovnika pa tudi vedno dobite po sveti 

maši ali po dogovoru na telefonu.
Kontakt:
župnijska pisarna: 01 420 25 50 • župnik 040 789 435 • kaplan 031 412 652
zupnija.ig@rkc.si, http://ig.donbosko.si/, http://zupnija-golo.rkc.si/
Župnija Ig ima tudi svojo facebook stran. Povabljeni med »prijatelje« župnije Ig.

Naša župnija je glasilo župnij Ig in Golo, odgovarja Janez Avsenik, župnik
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