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VOŠČILO

Vesele božične praznike vam želimo.  
Naj vam Novorojeni Jezus prinese obilo miru in veselja,  

vašim družinam pa razumevanje in dobroto.  
Bog vas blagoslovi v novem letu.

Vsem kličemo: Bodimo dobri!

vaši duhovniki kaplan Simon Virant, duhovni pomočnik Anton Košir  
in župnik Janez Avsenik
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ZBRANI OB MARIJI
Gorita nam svečki že dve
in srca vse bolj hrepene.
 Saj nismo mi sami.
 Marija je z nami,
ko v Betlehem misli hite.

Na Igu v Zabrvi smo se letos že 
petnajsto leto zapored zbrali pri ad-
ventni molitvi. K temu srečevanju nas 
je leta 2002 spodbudil naš bivški ka-
plan g. Janez Žerovnik. Težko je bilo 
določiti primerne dneve in uro za to 
molitev. Odločili smo se za 11., 12. in 
13. december ob 5. popoldne. Na Igu 
imamo ob večerih mašo in devet dni 
pred božičem lahko obiskujemo bo-

žično devetdnevnico. Letošnji advent 
pa je bil zelo kratek.

Vesela sem bila, da so se te mo-
litve udeležile tiste žene, ki težko 
hodijo, in bi v cerkev ne mogle priti. 
Zmolili smo angelovo češčenje, po-
slušali nekaj misli sv. Matere Terezije 
iz Kalkute in molili veseli del rožne-
ga venca. Pred vsako desetko je bil 
kratek uvod v posamezno skrivnost 
(vsakokrat izražen nekoliko drugače). 
Sledile so litanije, med katerimi smo 
zapeli nekaj odpevov.

V naslednjem adventu se nam lah-
ko pridružite. Prisrčno dobrodošli!

Mira Gantar

PET ZAPOREDNIH PRVIH SOBOT NA 
FATIMSKI NAČIN Z JANUARJEM 2018

Dragi otroci, mladi, posamezniki, 
zakonci, družine in starejši. Za vse ve-
lja povabilo, da skupaj obhajamo pet 
zaporednih prvih sobot na fatimski 
način. Jezus je začel svoje javno delo-
vanje z besedami: »Spreobrnite se in 
verujte evangeliju!« (Mr 1,15). No-
ben klic ni tako pomemben kakor ta.

Moramo se zavedati, kakšno mo-
žnost in priložnost nam je dala Marija 
leta 1925 v Ponteverdi v Španiji, ko je 
obljubila, da nam bo ob smrtni uri sta-
la ob strani z vsemi za zveličanje po-
trebnimi milostmi, če pet zaporednih 
prvih sobot izpolnimo pet pogojev:

1. opravimo dobro spoved v duhu 
zadoščevanja Marijinemu brezma-
dežnemu Srcu; spovemo se lahko že 
več dni prej ali pozneje, a ob prejemu 
svetega obhajila na prvo soboto mo-
ramo biti v posvečujoči milosti

2. prejmemo zadostilno sveto 
obhajilo, ki je osrednje dejanje pri 
opravljanju prvih sobot

3. zmolimo en del rožnega venca
4. petnajst minut delamo družbo 

Marijinemu brezmadežnemu Srcu s 
premišljevanjem ene ali več skriv-
nosti rožnega venca

PASTIRČKOVA MELODIJA

Bilo je pred mnogimi, mnogimi 
leti. Živel je star pastir, ki je tako rad 
občudoval noči, ko so na nebu sija-
le zvezde. Užival je ob pogledu na 
zvezdnato nebo. Poznal je prerokbe 
in pričakoval, da bo nekoč v taki lepi 
noči prišel iz nebes na zemljo kralj in 
Odrešenik. Drugi pastirji so se mu po-
smehovali, saj je o tej prerokbi govo-
ril že toliko let, pa se to še ni zgodilo. 
Starčkov vnuk Danijel je dedku verjel 
in pridno vadil flavto, da bi se naučil 
melodijo, s katero bi pozdravil tega 
kralja. Nekoč bo vendar prišel in on 
bi ga rad pozdravil. Predstavljal si je, 
da bo imel krono in meč in bo odet v 
škrlat, srebro in zlato.

Neko noč se je pojavilo na nebu 
posebno znamenje, ki ga je starček 
nestrpno pričakoval. Zvezde so sijale 
močneje kot sicer. Nad Betlehemom 
je zasvetila velika zvezda. Nenado-
ma so se pojavili angeli in zapeli:“Ne 

bojte se! Nocoj se vam je rodil Od-
rešenik.“ Danijel je takoj stekel proti 
svetlobi. Na prsih, pod ovčjo kožo, je 
občutil flavto. Tekel je, kolikor hitro je 
mogel. Prvi je prispel do hleva in ob-
stal – pred otrokom. Ta je ležal, zavit v 
plenice, v jaslih! Neki mož in žena sta 
ga z veseljem opazovala. Starejši pa-
stirji, ki so sedaj prispeli, so popadali 
na kolena pred tem otrokom. Njegov 
dedek je celo molil. In to naj bi bil 
kralj, o katerem mu je pripovedoval?! 
Ne, to mora biti pomota! Tukaj že ne 
bo zaigral svoje pesmi! Razočarano 
se je obrnil in kljubovalno odšel v 
noč. Tu pa je zopet zagledal svetlobo 
in angele, ki so še lebdeli nad hlevom. 
Ko se je oddaljeval, je zaslišal otrokov 
jok. Ni ga želel poslušati. Stekel je 
proč in si zatisnil ušesa. Toda jok mu 
je sledil in ga preganjal...segel mu je 
do srca... potegnil ga je nazaj k hle-
vu. Obstal je. Videl je, kako Marija in 
Jožef, pa tudi drugi pastirji skušajo 
pomiriti otroka. A brez uspeha. Kaj 
neki manjka? Danijel si ni mogel kaj. 
Izpod ovčje kože je potegnil flavto in 
zaigral svojo pesem. Otrok se je umi-
ril. Rahel vzdih zadovoljstva je prišel 
iz njegovega grla. Odprl je oči in se 
zadovoljno nasmehnil Danijelu. Ta je 
ves srečen občutil, da nasmeh bolj 
bogati kakor zlato in srebro. Spoznal 
je, da je to on. V preprostosti in tišini 
srca spoznamo Jezusa. 
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5. vse štiri omenjene pogoje 
opravimo z namenom zadoščeva-
nja Marijinemu Srcu

Jezus je Luciji pojasnil, da tisti, ki 
omenjenih pogojev ne bi mogli izpol-
niti v soboto, jih lahko iz upravičenih 
razlogov z duhovnikovim (npr. spo-
vednikovim) dovoljenjem izpolnijo 
naslednjo nedeljo. To dovoljenje bo 
marsikomu koristno olajšanje. Kdor 
bo mogel, bo prvosobotno pobo-
žnost obhajal v cerkvi skupaj z dru-
gimi. Duhovnik bo pred sveto mašo 
na razpolago za spoved. Pred izpo-
stavljenim Najsvetejšim se moli rožni 
venec s premišljevanjem, nato sledijo 
litanije Matere Božje, obnovitev izro-

čitve Marijinemu brezmadežnemu 
Srcu in blagoslov z Najsvetejšim. Bol-
nikom in ostarelim bo duhovnik po 
možnosti na razpolago prvi petek za 
zadostilno spoved in sv. obhajilo na 
kraju njihovega bivanja, rožni venec s 
premišljevanjem ene ali več skrivno-
sti pa boste zmolili sami.

Vsi župljani ste lepo povabljeni 
na obhajanje zaporednih petih pr-
vih sobot na fatimski način, ki jih 
bomo pričeli v soboto 6.1.2018 ob 
7:30 uri v naši farni cerkvi sv. Mar-
tina. Potrebujemo le nekaj volje, od-
ločnosti in vztrajnosti, saj bomo tako 
izvedeli tudi več o sebi in o tem, kdo 
sploh smo in kakšna je naša drža. 

Bernarda in Robi

BIBLIČNA SKUPINA
V mesecu oktobru je s svojimi me-

sečnimi srečanji pričela biblična sku-
pina.

Gospod župnik nam je na prvem 
srečanju kratko predstavil zgradbo 
Svetega pisma, ki je sestavljeno iz 
knjig stare in nove zaveze, in pomen 
knjige vseh knjig. Pojasnil nam je na-
čin izbire evangeljskih odlomkov v 
posameznem cerkvenem letu, ki se 
začne s prvo adventno nedeljo in jih 
delimo na leta A, B in C. Pozorni po-
slušalec božje besede, ki jo posluša-
mo pri (nedeljski) sveti maši, lahko 
opazi tudi tematsko povezavo med 
berili in evangelijem, pri čemer je 

prvo berilo običajno iz stare zaveze, 
drugo berilo iz nove zaveze, evangelij 
pa, kot že ime pove, iz enega od šti-
rih evangelijskih besedil iz Svetega 
pisma. Gospod župnik nam je pred-
stavil še nekaj knjig, ki so nam lahko 
podlaga za proučevanje in poglablja-
nje znanja o svetem pismu.

Po uvodni predstavitvi smo ob 
besedilu božje besede nedelje, ki je 
sledila našemu srečanju, razmišljali o 
pomenu zapisanega in kako nas be-
sedilo nagovarja. Povabljeni smo bili, 
da aktivno sodelujemo, da z drugimi 
delimo, kaj nas v prebranem odlom-
ku nagovarja, kako prebrano besedo 

razumemo, ali da vprašamo, če česa 
ne razumemo, da skupaj (po)iščemo 
razlago in pomen. Na prvem srečanju 
smo ugotovili, da nam marsikdaj be-
sedilo ni razumljivo zaradi okoliščin 
in navad, ki so bile piscem besedil do-
mače in znane, nam pa ne. Samo en 
primer. Odlomek (Mt 22, 1-14), ki go-
vori o svatbi, kamor povabljeni svatje 
niso prišli in so zato povabili ljudi z 
ulice. Vsi so prišli oblečeni v svato-
vsko oblačilo razen enega, ki ga po 
tem, ko nič ne odgovori na vprašanje, 
kje ima svatovsko oblačilo, vržejo 
ven. Zakaj je svatovsko oblačilo tako 
pomembno? Zanje je bilo svatovsko 
oblačilo neke vrste uniforma, ki pa 
je ta človek ni imel. Za kaj je ni imel 
ne (iz)vemo, saj je le-ta tiho. Ker pa 
vemo, da so svetopisemska besedila 

nam namenjena za gradnjo našega 
odnosa do Boga in bližnjih, moramo 
mi danes znati prenesti prispodobo 
te svatbe in tega svatovskega oblači-
la na naše življenje in odnos do Boga 
in do bližnjega. Pa to znamo razbrati 
iz besed v Svetem pismu? Ali s takim 
razumevanjem beremo ali posluša-
mo Božjo besedo?

O takih in podobnih vprašanjih in 
temah smo (in bomo) razmišljali na 
vseh naših srečanjih. Zato vas vabi-
mo, da se nam pridružite in da skupaj 
poglobimo znanje o Svetem pismu 
ter da skupaj iščemo pomen in na-
men besed Svetega pisma za naše 
življenje, ki naj nas vodijo bližje Bogu 
in ljudem.

Barbara Jamnik

PRIŠEL JE MIKLAVŽ
Na prvo adventno nedeljo, 3.12. , 

nas je pred sveto mašo na Golem obi-
skal in pozdravil sveti Miklavž. Pova-
bil nas je k dobrim delom, da bomo 
vedno boljši, bolj prijazni in bolj de-
lavni.

Ker je bila ta nedelja prva adven-
tna, je gospod kaplan tudi blagoslovil 
adventne venčke. Advent je čas pri-
čakovanja in prižiganje sveč na ad-
ventnem vencu nas bo spominjalo na 
bližajoče rojstvo Jezusa.
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PREDAVANJE ZAKONCEV SITER  
O POTI V COMPOSTELO

V petek, 15.decembra je bilo v 
dvorani v Centru Ig predavanje za-
koncev Vilme in Danija Siter o nju-
nem romanju v Santiago de Com-
postela. Prehodila sta 820 km dolgo 
pot od vznožja Pirenejev čez Pireneje 
in po francoski poti med polji vse do 
stolnice sv. Jakoba blizu atlantske 
obale. Hodila sta 38 dni.

Predavanje je bilo zelo dobro obi-
skano, dvorana je bila zasedena do 
zadnjega kotička.

Izvedeli smo zanimivosti z njune 
poti, fotografije so nam povedale 
veliko, videli smo prostranost polj, 
značilne vasi, prenočišča za romarje. 
Srečala sta veliko romarjev iz raznih

krajev sveta, saj je Santiago di 
Compostela drugo največje krščan-
sko romarsko svetišče, takoj za Bazi-
liko sv. Petra v Rimu.

Izvedeli smo veliko o potrebni 
pripravi za tako romanje, o ureditvi 
formalnosti, o vrstah prenočišč in nji-
hovih cenah. Gotovo je tako romanje 
velik podvig za vsakogar, ki se odlo-
či za to. Ko premagaš tak napor, ko 
dokažeš sam sebi, da si lahko zelo 
vztrajen, ko spoznaš samega sebe 
tudi na tak način, se kot človek spre-
meniš. Vsaka taka izkušnja spreme-
ni človeka. In na koncu romanja gre 
veliko romarjev do oltarja v stolnici 

sv. Jakoba, kjer se dotaknejo njego-
vega kipa, nekateri gredo do vhoda, 
kjer se dotaknejo apostolovega sto-
pala na stebrih glavnega portala.

Posmrtni ostanki apostola Jako-
ba pa so v stolnici v kripti v srebrni 
krsti. Jezus je naročil apostolom naj 
gredo in učijo vse narode. In aposto-
lu Jakobu je bila dodeljena Španija. 
Po več letih misijona v Španiji se je 
Jakob vrnil v Palestino, kjer je umrl 
mučeniške smrti. Njegovi sobratje so 
njegovo truplo prenesli na ladjo, ki je 
pod vodstvom angela pristala v Gali-
ciji, na severozahodnem delu Špani-
je. Minilo je 8 stoletij, v katerih je bil 

apostol Jakob praktično pozabljen. 
Šele leta 813 je mlad pastir s pomo-
čjo zvezde našel kosti sv. Jakoba (po 
špansko Sant Iago) in sicer na polju 
(campus) s pomočjo zvezde (stella). 
Čaščenje apostola je postalo zelo pri-
ljubljeno, saj je pomagalo krepiti vero 
ljudem v času, ko so v Španiji potekali 
stalni boji med krščanskimi Španci in 
islamskimi Mavri.

V današnjem času so nameni ro-
manj zelo različni. Na romanje k Sv. 
Jakobu se vsako leto poda na stoti-

soče ljudi. Vsi so osupli, ko vidijo pri 
maši 50-kilogramsko kadilnico, kako 
na 38 metrov dolgi vrvi niha nad nav-
zočimi pri maši in širi vonj po kadilu.

Predavanje me je vzpodbudilo k 
razmišljanju o smislih romanja, pomi-
slila sem na mnoge ljudi, ki jim je tako 
romanje nekaj neuresničljivega iz 
različnih razlogov. Sicer pa, Bog ima 
rad vse ljudi, in že romarsko svetišče 
na Kureščku nam je lahko dovolj, da 
se podamo na svojo duhovno pot.

Sonja Dolinšek

PUSTIVA SE VNETI
Že 26. leto zapored je Luč miru iz 

Betlehema prišla v Slovenijo, s po-
močjo skavtov pa tudi v vaše domo-
ve. Plamen Luči miru iz Betlehema 
simbolizira Jezusa, njegov način kako 
z deljenjem miru vžiga naša srca. V 
božičnem času lahko začutimo večjo 
prijaznost in dobroto ljudi okoli nas, 
vsi si želimo imeti mesto v svetu in 
ljubezen naših bližnjih v adventnem 
času. Geslo letošnje poslanice je bilo 
napisano v dvojini, ne kot ukaz, am-
pak kot vabilo, da skupaj sprejmeva 
plamen, kajti sreča je toliko večja, če 
to naredimo v večjem številu.

»Mnogi so se bali,da bi se jih pla-
men dotaknil, tiste pa, ki so ga spre-
jeli, je povabil, da svetijo skupaj in 
vnemajo druge.«

S tem, ko se odločimo ali bomo 
vzeli svečo s plamenom ali ugasnje-

no svečo, se tudi odločimo, ali bomo 
sprejeli Jezusov plamen, Jezusov mir.

Ob priložnosti pa bi se Vam rada 
zahvalila v imenu stega Škofjica 1, ker 
nam pustite, da vsako leto vnamemo 
plamen v Vas in ker lahko z Vašimi 
prostovoljnimi prispevki pomagamo 
ljudem v stiski.

Za steg Škofljica 1 Anka Grmek
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MLAJŠI MEŠANI PEVSKI ZBOR
Petje je po svoji 
naravi zelo vzvi-
šeno dejanje, saj 
seže veliko glo-
blje v naša do-
življanja kot be-
seda. Velikokrat 
začutimo, kako 

nas petje ali glasba prevzame z neko 
močjo, ki nas dvigne in poveže z vsem, 
kar je Božjega. Ko zapojemo pri bo-
goslužju, na poseben način izražamo 
našo molitev. Povezuje nas veselje do 
petja ter druženje z vrstniki in prijatelji. 

Od spomladi letošnjega leta je na 
Igu pričel delovati mlajši mešani pev-
ski zbor. Sedaj zbor sestavlja 13 čla-
nov (od 13 let naprej). Pod vodstvom 
zborovodkinje Brigite prepevamo 

štiriglasne mladinske pesmi. Če rad 
poješ, se zabavaš in uživaš v glasbi 
si lepo vabljen, da se nam pridružiš. 
Vadimo redno enkrat na teden, ob 
ponedeljkih ob 19.00 (v župnišču). 
Običajno vaje potekajo eno uro. Do 
sedaj smo nastopali le ob posebnih 
priložnostih, medtem ko si v priho-
dnje želimo prepevati tudi redno pri 
svetih mašah. Nazadnje smo peli v 
nedeljo, 17. 12. 2017, pri sveti maši 
ob 10.00. Sveto mašo smo popestrili 
tako z mladinskimi kot tudi z ljudski-
mi pesmimi. Nekaj jih je bilo odpetih 
s spremljavo orgel, medtem ko so 
bile druge odpete a cappella. V svoje 
vrste vabimo nove člane, da bi okre-
pili naše petje. 

Katja Krnc (070 737 054)

ŽIVI ROŽNI VENEC (ŽRV)
ŽRV pomeni skupino molivcev, 

ki ob premišljevanju Jezusovega in 
Marijinega življenja vsak dan molijo 
eno od skrivnosti rožnega venca. Če 
je molivcev 20, v enem dnevu zmo-
lijo vse štiri dele rožnega venca. Živi 
rožni venec se moli za nove duhovne 
poklice, za svetost in stanovitnost 
poklicanih in za edinost Cerkve. 

Skupino molivcev imamo tudi v 
naši župniji. V ponedeljek 18.12.2017 
smo imeli sv. mašo za molivce, po 
maši pa srečanje. Gospod župnik se 
nam je zahvalil za sodelovanje. Majh-

na žrtev posameznika lahko obrodi 
bogate sadove. V naši župniji imamo 
razloge za hvaležnost, saj smo ime-
li letos zlato mašo gospoda Antona 
Koširja ter posvetitev in novo mašo 
gospoda Matilda Domića. Gospod 
župnik nam je razdelil kartončke z 
navodili za molitev rožnega venca. Tu 
najdemo prošnje in skrivnosti vseh 
štirih delov rožnega venca, poleg 
tega pa še Vero in molitev k Mariji. 
Kartonček nam lahko služi kot kazalo 
v molitveniku ali knjigi, manj veščim 
molivcem pa bo dragocen pripomo-

ček pri molitvi. Slišali smo zgodbo o 
učinkovitosti molitve rožnega venca. 

Če tudi ne čutimo takojšnjega od-
govora na naše molitve, pa vemo, da se 

ob molitvi umirimo. Človek z mirno gla-
vo pa se lažje spopada s tegobami vsak-
dana. Novi molivci pridružite se nam.

Tončka Jeraj

ZAHVALA KARITAS
Iskren Bog plačaj vsem dobrotnikom, 
ki pomagate ljudem v stiski.

Župnijska karitas Ig

Župnijska Karitas Ig ima uradne 
ure vsak drugi petek v mesecu od 
17. do 18. ure v učilnici župnišča.

Transakcijski račun župnijske Ka-
ritas Ig, na katerega lahko prispeva-
te svoj dar za pomoč ljudem v stiski: 
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.). 
Bog plačaj.

MESEC DECEMBER V ŽUPNIJI IG
Od nas se je poslovila Pavla Bran-

celj, rojena Likovič, rojena 1.1.1933, 
rojena in bivala na Gornjem Igu. Ob 
pogrebu so darovali namesto cvetja 

na grob za svete maše in v dober na-
men naslednji darovalci: mož Franc 
Brancelj, sin Franci Brancelj z družino, 
hčerka Zdenka z družino, sin Slavko 
z družino, Janežičevi z Iga, družina 
Tancek z Iga, družina Bevc, družina 
Likovič iz Tomišlja, Janez Kastelic, Li-
kovič Marjan z družino, družina Zgonc 
– Voroš, družina Mlakar, družina Zalar 
– Pirc, družina Kozin Župec, Žagarjevi 
iz Iške vasi 28, Marko in Vida Kavčič z 
Ilovškega Štradona v Ljubljani, soseda 
Pavla Janežič z Zgornjega Iga, Slavka 
in Tone Susman, Benkotovi iz Iške, 
Janez Brancelj z družino, Janežičevi 
iz Iške, družina Kramar z Iga, družina 
Grmek Zdravko, Alojzij Janežič iz Iške 
vasi in Matjaž Šušteršič.

Prav tako se je v zadnjem mesecu 
od nas poslovil tudi Janez Smole. Ro-
jen 17.7.1932 na Igu, bival v Hrenovi 
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ulici na Igu. Ob pogrebu ste se ga z da-
rovi za maše in darovi v dober namen 
spomnili mnogi: Smoletovi, Franc 
Virant z družino, Marija Nagode iz 
Matene, Kadunčevi iz Matene, Župec 
Martin in Pavla iz Matene, Sabina Ra-
utek, Kadunc Marko in Ema iz Mate-
ne, Mimi Podržaj, družina Orhini, dru-
žina Vrabec, Roman in Marija Smole, 
Cirila Virant z družino, Podržaj Ciril, 
Župec Slavko z družino, Ljubljanska 
cesta Ig, Cibrovi iz Kota ter Koširjevi in 
Pavčkovi.

Ravno v času redakcije Naše žu-
pnije pa smo se poslovili tudi od Jo-
žeta Kocjana, rojenega 13.3.1962, 
stanujočega v Stajah. Tudi nanj ste se 
spomnili naslednji darovalci za maše 
in v dober namen: družina Kastelic, 
Ponikvarjevi iz Staj, Milena Pečjak 
in družina Bučar, družina Kovačič iz 

Staj, Sabina Rautek, Križmanovi iz 
Staj, družina Završnik iz Staj, Jane-
žičevi iz Staj, Bernarda in Robi Selan, 
sosedje Štrukljevi, Kovačevi iz Staj, 
boter Tone Kolenc, Maja Primožič z 
družino in Gašper Kolenc iz Zaloga.

Vsem darovalcem Bog povrni. Naj 
vaše dobro delo koristi dušam pokoj-
nih.

Z zakramentom svetega krsta 
so postali Božji otroci: Lana Levina 
Stubičar z Golega 163, Ela Hrženjak 
iz Ponikvarjeva ulice 5 na Igu in Sofi-
ja Rajtman iz Zagorice 3 na Igu. Naj 
rojstvo otroka v vaših družinah tudi 
vam približa skrivnost Božjega učlo-
večenja.

Župnija Golo ima novo oglasno 
desko. Izdelal in montiral jo je moj-
ster Martin Gregorič. Bog povrni!

KRONIKA ZA LETO 2017
• 6. januar zaključek trikraljevske 

akcije, s katero je bilo zbranih 
3.560,00 Eur.

• 7. januar začetek slovesnega ob-
hajanja prvih sobot (ob obletnici 
Marijinih prikazovanj v Fatimi).

• 8. januar pri drugi nedeljski maši 
sodelovali orgličarji iz Poljan pri 
Škofji Loki.

• 20. januar zaporniški duhovnik 
Robi Friškovec daroval mašo za 
birmance. Po maši predavanje. 

• 27-29. januar pevski vikend za cer-
kvene pevce v Portorožu.

• 28. januar oratorijski dan pred pra-
znovanjem sv. Janeza Bosca.

•  11. februarja srečanje članov ŽPS v 
Šentvidu pri Ljubljani.

• 4. marec dekanijsko postno roma-
nje h Gospe Sveti na Koroško, ude-
ležba tudi iz naše župnije.

• 6. marec 5.redni občni zbor ŽK.
•  od 17.do 19. Marca so imeli bodoči 

birmanci duhovno pripravo na Ku-
reščku.

• 24. marec sveta maša za može.
• 9. april, cvetna nedelja, romanje 

ižanske župnije na Kurešček.
• 10. april salezijanski inšpektor g. 

Janez Potočnik obišče člane ŽPS.
• 16. april Velika noč, velikonočna 

procesija in slovesna sveta maša.
• 23. april za 11 veroučencev 8. in 9. 

razreda praznik sv. birme na Go-
lem.

• 21. maja zakrament prvega svete-
ga obhajila je prejelo 12 deklic in 9 
dečkov z Iga in s Pijave Gorice.

• 28. maj za 45 veroučencev 8. in 9. 
razreda praznik sv. birme na Igu.

• 4. junij zakrament prvega svetega 
obhajila je prejelo 5 deklic in 8 deč-
kov v župniji Golo.

• 4. junij na binkoštno nedeljo, pri 
sveti maši sodelovale pevske sku-
pine Perunike.

• 15. junij Sveto Rešnje Telo , proce-
sija okoli cerkve na Igu.

• 26. - 1.julij pričetek letošnjega ora-
torija pod geslom MARIJA-DOTIK 
NEBES.

• 2. julij ob 10.00 uri slovesno pra-
znovanje ZLATE MAŠE GOSPODA 
ANTONA KOŠIRJA.

• 22. julij žegnanje na Dobravici, 
sv.mašo vodil ljubljanski nadškof 
metropolit msgr.Stanislav Zore.

• 29. julij mašniško posvečenje Ma-
tilda Domića.

• 30. julij nova maša Matilda Domića.
• 15. avgust umestitev novega žu-

pnika g. Janeza Avsenika in novega 
kaplana g. Simona Viranta.

• 30. avgust žegnanje na Kureščku.
• 20 – 22.oktober duhovni vikend za 

zakonce v Veržeju.

• 29. oktober ponovitev nove maše 
Matilda Domića na Pijavi Gorici.

• 12. november farno žegnanje ob 
prazniku sv. Martina.

• 2. december obisk sv. Miklavža v 
župnijski cerkvi.

• 15. december predavanje zakoncev 
Siter o pešpoti v Kompostelo.
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DOGAJALO SE JE
Vstopili smo v novo leto 2017. V 

leto, ki se ga bomo spominjali še dol-
go. 6. januarja, na praznik svetih treh 
kraljev je bil zaključek trikraljevske 
akcije, v kateri je sedemnajst skupin 
(okrog 80 udeležencev in 18 vodite-
ljev) obiskalo domove in prinašalo 
božjega blagoslova. Koledniki ižan-
ske župnije so zbrali 3.560,00 evrov 
in zbrani denar oddali na Misijonsko 
središče. Letošnje leto praznujemo 
100-to obletnico prikazovanja Mari-
je v Fatimi. V ta namen smo v župniji 
pričeli s češčenji petih prvih sobot v 
čast Mariji. Češčenja lepo pripravljata 
in vodita Bernarda in Robi Selan.

 V pastoralnem letu 2016 /17 se je 
na prejem zakramenta Svete Birme 
pripravljalo 45 učencev 8. in 9. razre-
da. Zato je 20. januarja na povabilo 
birmanskih animatorjev ižanske bir-
mance obiskal zaporniški duhovnik 
gospod Robi Friškovec. Po skupni 
sveti maši, ki jo je daroval za bodoče 
birmance, njihove starše in botre, je 
imel srečanje z birmanci na kateri je 
spregovoril o svoji življenjski poti in 
poklicanosti k duhovništvu. V mar-
cu smo tudi v naši župniji praznovali 
materinski dan. V ta namen so mar-
tinovi animatorji v soboto pred pra-
znovanjem za veroučence pripravili 
oratorijski dan z delavnico. S kratkim 
programom za materinski dan so se 
pri nedeljski maši zahvalili materam 

in očetom za dar življenja, ljubezen 
in vso skrb, ki jim jo namenjajo. Ob 
koncu so staršem v zahvalo podarili 
rožico, izdelek oratorijske delavnice.
Na cvetno nedeljo naša župnija roma 
na Kurešček, kjer križev pot in sveto 
mašo pripravljajo člani ŽPS in pevci.

V velikem tednu so na Veliki če-
trtek prvoobhajanci in njihovi starši 
sodelovali pri slavju Jezusove zadnje 
večerje. Na Veliko soboto pa se na Igu 
ohranja star običaj blagoslova ognja 
za domove. Že v zgodnjih jutranjih 
urah so fantje pripravili ogenj na par-
kirišču pri pokopališču, Pijavčani pa 
na Pijavi Gorici. Blagoslova se vedno 
udeleži veliko faranov, ki pridejo peš, 
s kolesi ali avtomobili. Včasih posa-
mezniki, del družinskih članov ali pa 
cela družina. Mnogi imajo izdelane 
priročne posode za prenašanje žerja-
vice, nekateri pa ohranjajo star običaj 
in s seboj prinesejo kresilno gobo. 
Dopoldan smo imeli farani možnost 
priti k češčenje ob Božjem grobu, po-
poldan pa smo prinesli k blagoslovu 
velikonočna jedila.

Od 17. Do 19. marca so imeli bo-
doči birmanci duhovno pripravo na 
Kureščku. Celoletno pripravo so pod 
vodstvom salezijanca gospoda Rafka 
Pinosa, vodili birmanski animatorji, 
Stanka Štrukelj za birmance s Pija-
ve Gorice, Mateja Jere Grmek, Anica 

Florjančič, Andreja Podržaj Modic in 
Mirko Merzel, ki so hkrati tudi starši 
letošnjih birmancev. 

Po 46-tih letih so se letošnje leto 
Salezijanci poslovili z Iga. V mesecu 
aprilu je na obisk prišel salezijanski 
inšpektor gospod mag. Janez Po-
točnik in članom ŽPS obrazložil že 
nekaj časa slišano namero o odhodu 
salezijanskega reda iz naše župnije. 
Predstavil je stališča salezijanske in-
špektorije, člani pa so predstavili svo-
je poglede in rešitve. Tako kot je bila 
v izročenem pismu g. inšpektorju na 
koncu izražena prošnja za nove du-
hovne in redovne poklice. Sestanek 
smo zaključili z molitvijo in enako 
prošnjo: da bi izmolili nove duhovne 
poklice, saj primanjkuje duhovnikov 
ne samo pri salezijancih ampak tudi 
drugod.

Na praznično nedeljo 21.maja smo 
v lepo okrašeni župnijski cerkvi obha-
jali praznik prvega svetega obhajila. 
Celo leto so se pripravljali na ta dogo-
dek. Ne samo pri verouku ampak tudi 
skupinskimi pevskimi vajami s starši 
in pri devetdnevnici. Za skupino 45-
tih birmancev pa se je 19.maja priče-
la birmanska devetdnevnica. Že prvi 
dan devetdnevnice se je z birmanci 
srečal njihov birmovalec, upokojeni 
ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton 
Stres. Slovesnost sv. birme je bila na 
nedeljo 28. maja. Slovesnost so obo-
gatili pevci mešanega cerkvenega 
zbora in orkestra pod vodstvom do-
mačega zborovodje Igorja Kovačiča.

Pričetek letošnjega oratorija, eno-
tedenskega druženja otrok in mladih, 
delavnic, iger, molitve in pesmi, pod 
geslom MARIJA-DOTIK NEBES, je 
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pripravljalo 20 animatorjev, voditelj 
pa je bil Jaka Šauer. Odvijal se je v te-
dnu od 26. Junija do 1. julija, oratorij 
pa so zaključili v soboto s sveto mašo 
in piknikom na hipodromu Vrbljene. 

2.julija je bilo ob 10.00 uri slovesno 
praznovanje ZLATE MAŠE GOSPO-
DA ANTONA KOŠIRJA. To nedeljo 
smo praznovali tudi kot praznik žu-
pnije Ig in hkrati slovo salezijancev z 
Iga. Kot je med pridigo dejal g. Franc 
Maršič, je vsaka sveta maša zahvala 
za vse sposobnosti in darove, ki nam 
jih Bog daje. Slovesna maša je izraz 
hvaležnosti slavljencu zlatomašniku, 
domačemu župniku Jožetu Pozdercu 
in Ivanu Turku, duhovnemu pomoč-
niku. Zahvala je veljala tudi vsem 
župnijskim sodelavcem, voditeljem 
skupin in dejavnosti. Cerkev je bila 
napolnjena, svete maše se je udele-
žilo veliko število domačih faranov, 
slavljenčevih sorodnikov in prijate-
ljev, narodnih noš, skavtov ter veli-
ko število gasilcev iz celotne občine 
Ig. Z zlatomašnikom sta somaševala 
domača duhovnika, nekdanji ižanski 
duhovnik Peter Bogataj, mašni pri-
digar Franc Maršič in diakon Matild 
Domić. Za slovesnost svete maše so 
še posebej poskrbeli pevci cerkve-
nega mešanega pevskega zbora in 
orkestra pod vodstvom g. Igorja Ko-
vačiča, s solistko gospo Pio Brodnik in 
mladinski zbor pod vodstvom gospe 
Brigite Gregorčič Lenarčič ter otroci 

z oratorijsko himno. Ob priliki župnij-
skega praznika so se gospod Franci 
Strle, gospa Helena Bevc in gospod 
Anže Globokar z izbranimi besedami 
poslovili od domačih salezijanskih 
duhovnikov, gospoda Antona Koširja, 
gospoda Jožeta Pozderca in gospoda 
Ivana Turka. Slovesnost je bila ganlji-
va za vse prisotne in čutiti je bilo hva-
ležnost vseh prisotnih, ki so poznali in 
tako ali drugače sodelovali z omenje-
nimi duhovniki. Farani ižanskih vasi in 
Pijave Gorice so duhovnikom izrazili 
zahvalo in jim podarili spominske ma-
šne plašče z motivom fatimske Ma-
rije, katere 100-to obletnico praznu-
jemo letos in s praktičnim darilom. 
Ob tej priliki smo se župljani zahvalili 
tudi našim trem gospodinjam, gospe 
Tončki Cankar, gospe Tinki Golob in 
gospe Sabini Rautek. Vsak dan so pri-
hajale v župnišče, vestno vodile go-
spodinjstvo, postorile vse, kar je bilo 
potrebno v kuhinji, v župnišču. Skrbe-
le so, kot je bilo rečeno v zahvali, da 
je bilo vse na pravem mestu. Po sveti 
maši je bila za vse vernike pogostitev 
na župnijskem dvorišču pod šotorom, 
ki jo je pripravil gostinec Brane Koren 
(gostilna Gerbec). Domačini so vzor-
no organizirali in pomagali pri pri-
pravi pogostitvenega prostora in pri 
strežbi. 

Konec julija, 22.julija, na vročo 
sobotno popoldne, je v cerkvi na 
Dobravici slovesno sveto mašo vodil 

ljubljanski nadškof metropolit msgr. 
Stanislav Zore. Blagoslovil je čudo-
vit baročni oltar, ki je zablestel v vsej 
svoji lepoti in obnovljene odkrite 
osnovne barve notranjosti cerkvice 
ter obnovljeno prižnico. Pri slovesno-
sti je donelo s kora, kjer so sodelovali 
pevci mešanega cerkvenega zbora 
z Iga in s Pijave Gorice ter mladinski 
cerkveni zbor. Ob priliki blagoslovi-
tve se je domačin Jure Ciber zahvalil 
gospodu župniku Jožetu Pozdercu, 
ki je bil pobudnik obnove cerkve, go-
spodu Andreju Cibru, rojaku z Dobra-
vice, ki je vestno vodil obnovo ter go-
spe Francki Piškur, ki skrbi za cerkev. 
Poleg restavratorjev in obrtnikov od 
drugod sta pri obnovi sodelovala tudi 
domačina, rezbar Gašper in mizar 

Marjan Ciber. Obnovljena dobravška 
cerkev sv. Gregorja Velikega je priva-
bila veliko ljudi; poleg domačinov in 
njihovih sorodnikov tudi veliko osta-
lih župljanov. Po sveti maši so nas do-
mačini povabili na pogostitev, kjer so 
se izkazale dobravške gospodinje. 

Ne zgodi se pogosto, da bi bilo 
mašniško posvečenje v domači žu-
pniji bodočega novomašnika. Bodo-
či novomašniki običajno prejmejo 
mašniško posvečenje na praznik sv. 
Petra in Pavla, 29.junija v ljubljanski 
stolnici. Za našega diakona Matilda 
Domića pa je bilo 29.julija v župnijski 
cerkvi mašniško posvečenje. Sveta 
maša je bila ob 11.00 uri. Mašniško 
posvečenje je vodil murskosoboški 
škof msgr. dr. Peter Štumpf ob soma-
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ševanje drugih domačih duhovnikov 
in salezijanskega inšpektorja. Slove-
snosti so se polega domačinov s Pija-
ve Gorice in z Iga udeležili Matildovi 
krstni in birmanski botri, starša, brat 
z družino in sorodniki iz Hrvaške, ki 
so sodelovali tudi pri sveti maši, nje-
govi sestrični sta pri sveti maši zapeli 
v njegovem rojstnem jeziku. Mla-
dinski zbor, ki je vključeval pevke in 
pevce z Iga in Rakovnika je vodil Mir-
ko Merzel. Z njihovim prispevkom 
je bila slovesnost še prav posebej 
prijazna. Ob koncu se je novomašnik 
ganljivo zahvalil vsem, ki so ga spre-
mljali na njegovi življenjski poti. Prav 
posebna zahvala je veljala njegovim 
staršem, bratu, sorodnikom. Sobo-
tno in kasneje nedeljsko slovesnost 
so pripravili in vodili ceremonierji di-
akona Filip Veber in Gregor Markeljc 
in domačin Tadej Jamnik. Na nede-
ljo je v akustičnem prostoru naše 
župnijske cerkve iz ust domačega 
mešanega cerkvenega zbora v vsej 
svoji veličini zadonela pesem NO-
VOMAŠNIK BOD´POZDRAVLJEN. 
Praznika nove maše se je kljub poči-
tniškemu času udeležilo veliko ljudi, 
tudi narodnih noš in gasilcev. Cerkev 
je bila premajhna za vse, ki so žele-
li prisostvovati temu prazniku, ki ga 
naša župnija ni imela že dobrih 70 
let. Novomašni pridigar je bil gospod 
Lojze Dobravec. Z novomašnikom 
so somaševali tudi letošnji novo-

mašniki. Organizacija in sam potek 
slovesnosti so bili navkljub kratke-
mu času ki je bil namenjen pripravi, 
z veliko dobre volje in z veseljem, 
vzorno izpeljani. Udeleženih je bilo 
veliko število narodnih noš iz z Iga, 
okolice in iz župnije, v kateri je prejel 
diakonsko posvečenje. Kljub poletni 
vročini je bilo razpoloženje ganljivo. 
Veliko število sodelujočih pri pripra-
vi cerkve, pogostitvenega prostora 
in pogostitve je vneto sodelovalo. 
Hrana je bila odlična, peciva je bilo 
ogromno, delavnih rok in nasmeja-
nih obrazov pa tudi veliko. Popoldne 
ob 16.00 uri se je slovesnost končala 
z večernicami in blagoslovom obno-
vljene pokopališke cerkve; novoma-
šnik je blagoslovil obnovljeno cerkev 
in nova zvonova, ki sta ju darovala g. 
Janez Primc in dr. Peter Kraljič. Po 
novem so v zvoniku sedaj trije zvo-

novi, urejena pa je tudi elektrifikacija 
zvonov. Ob pogrebih bo zvonil zvon 
na pokopališču, s tem pa bo odpadla 
skrb za vklapljanje zvona v župnijski 
cerkvi. Že prejšnje leto je bilo opra-
vljeno gradbeno in tesarsko delo, 
v letošnjem pa še izdelava novega 
zvonika, ki jo je opravilo podjetje An-
tona Žagarja iz Iške vasi ter izdelava 
nadstreška. Izdelavo križa nad zvoni-
kom je izdelalo podjetje Cirila Podr-
žaj iz Iga, izdelava napisa na nadstre-
šku, pa je izdelala Manca Podržaj. 
Cerkev sedaj sije v svoji lepoti in kot 
taka bo prav gotovo svetel simbol 
za vse, ki bodo vanjo stopali, svoje 
drage pospremili na poti h Gospodu 
in se spominjali vseh, katerih zadnje 
zemeljsko bivališče je neznano.

15. avgusta je bila v naši župniji 
umestitev novega župnika Janeza 
Avsenika in kaplana Simona Viranta. 
Nova duhovnika sta iz vrst škofijskih 
duhovnikov. To nedeljo sta škofijsko 
zahvalo za 20-letno delo v župnišču 
prejeli gospodinji g. Tončka in g. Tin-
ka. V kratkem času pa se je tudi že 
našla nova pomoč v gospodinjstvu. 
Nova gospodinja gospa Lojzka Petek 
iz Matene je tudi sodelavka ŽK, cer-
kvena pevka, oskrbnica cerkve v Ma-
teni in vedno pripravljena za pomoč. 

Zadnja nedelja v mesecu avgustu 
je žegnanje na Kureščku. Slovesnost 
je vodil upokojeni nadškof msgr. dr. 
Marjan Turnšek, ob somaševanju sa-

lezijanskega inšpektorja mag. Jane-
za Potočnika in drugih duhovnikov. 
V pridigi nas je spomnil na zaoblju-
bljeno sveto mašo za mir, ki jo je leta 
1940, na pragu II. svetovne vojne, da-
roval ljubljanski škof Rožman. Maša 
je bila samo še naslednje leto, potem 
pa dolgo ne več. 

V septembru smo pričeli z novim 
katehetskim letom. Duhovnika sta 
morala poskrbeti, da bodo veroučen-
ci imeli katehete in uskladiti ure vero-
uka ter urnik svetih maš, saj pod našo 
župnijo spada po novem tudi župnija 
Golo. Tako sta se tudi v ta namen na 
prvem sestanku sestala pastoralna 
sveta z Iga in Golega.

V minulem letu so naši duhovni-
ki v vseh podružničnih cerkvah naše 
župnije darovali žegnanjske svete 
maše. Še posebej slovesno je bilo v 
mesecu oktobru na Pijavi Gorici, kjer 
je imel Matild Domić ponovitev nove 
maše. Domačini so se izkazali v pri-
pravi, v dar in spomin pa so mu poda-
rili mašni plašč.

Slovesno smo praznovali župnijski 
praznik. V tednu pred praznikom smo 
imeli srečanje za starejše, srečanje za 
mlade, celodnevno češčenje na so-
boto in zaključek s sveto mašo, ki je 
bila hkrati tudi sveta maša za zakon-
ske jubilante. Sveto mašo sta vzorno 
pripravila zakonca Marjana in Tomaž 
Jamnik, pred domačim župnikom pa 
so pri sveti maši zakonci obnovili za-
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konske zaobljube. Praznično nedeljo 
so pri drugi sveti maši obogatili pev-
ci mešanega cerkvenega pevskega 
zbora, s solistko gospo Pio Brodnik, 
gosti in orkestrom. 

Pred pričetkom adventa so se žu-
pljani na Igu in Pijavi Gorici organizi-

rali za pletenje adventnih venčkov, 
člani Karitasa pa so venčke prodajali v 
župnijski cerkvi. Izkupiček od prodaje 
je kot že dosedaj, namenjen župnijski 
Karitas. Leta je že v navadi, da v mese-
cu decembru, na božičnem koncertu 
prisluhnemo domačim zborom. Leto-
šnji božični koncert bo pripravljen 27. 
decembra, sledila pa mu bosta še kon-
cert skupine Borovničke, 5. januarja in 
10. januarja koncert duhovniškega ok-
teta Oremus, katerega član je tudi do-
mači župnik, gospod Janez Avsenik.

Letošnje leto je bilo bogato tako 
na duhovnem področju, ko smo 
mnogi imeli priliko doživeti novo 

mašo v domači župniji, poslovili smo 
se od duhovnikov salezijancev, spre-
jeli duhovnike škofijskega reda, udo-
mačilo se je obhajanje otroških maš 2 
krat mesečno, izpeljanih je bilo veliko 
obnov na domačih cerkvah, med dru-
gim so bila v tednu pred župnijskim 
praznikom zamenjana stranska vrata 
v župnijski cerkvi Sv. Martina. Obno-
va je bila potrebna, saj stara vrata 
niso več zadostno tesnila. Izdelal jih 
je mojster Janez Košir iz Dolgih Njiv 
nad Gorenjo vasjo. V Mateni se nada-
ljuje obnova oltarjev, ki jo je začel že 
prejšnji župnik.

Premnogi župljani so v letu, ki se 
poslavlja, radodarno sodelovali pri 
pripravi in organizaciji slovesnosti, 
mnoge nismo videli in mogoče za 
njihovo sodelovanje sploh ne vemo. 
Starejši so gotovo sodelovali s svojo 
molitvijo in zato je vse, kar se je do-
gajalo v letu 2017, spremljal božji bla-
goslov.

Zahvala velja zato vsakemu pose-
bej, ki si je prizadeval in si bo še, da 
se bo duhovno življenje v naši župniji 
ne samo nadaljevalo, ampak tudi če-
dalje bolj rastlo. Veliko bomo storili in 
v veliko pomoč bomo našima duhov-
nikoma in vsem ostalim župnijskim 
sodelavcem, če bomo dobrohotno 
ponudili svojo pomoč in se jih spomi-
njali v molitvi. 

pripravila Andreja Podržaj Modic, 
tajnica ŽPS Ig

DOGODKI PRED NAMI:
24.12. 2017 – 7.1.2018 – veroučne po-

čitnice.
24.12. – otroška »polnočnica« ob 18h.
25.12. – polnočnica ob polnoči na Igu, 

na Golem in na Kureščku.
25.12. – božič, svete maše ob 8h in 10h 

na Igu, ter ob 8.30 na Pijavi Go-
rici in 9.30 na Golem. Popoldne 
maša ob 15h na Kureščku.

25.12. – začetek koledovanja. Trije 
kralji želijo prinesti blagoslov 
hišam, ki jih obiščejo. Vaši da-
rovi zanje pa so dar za projekte 
Slovenskih misijonarjev. Bog 
povrni za vaš dar.

26.12. – Sveti Štefan in državni praznik 
samostojnosti in enotnosti. 
Maše po nedeljskem razpore-
du. Na Golem po maši ob 9.30 
pred cerkvijo blagoslov konj.

27.12. – Božični koncert domačih zbo-
rov v cerkvi na Igu ob 19h.

31.12. – Nedelja svete Družine. Maše 
po nedeljskem razporedu.

31.12. – Silvestrov večer. Na Kureščku 
molitev ob 23h, ob 24h pa sve-
ta maša.

1.1. – Novo leto. Maše po nedeljskem 
razporedu.

5.1. – prvi petek v mesecu. Dopoldne 
obiska bolnikov in starejših na 
domu ne bo, saj smo jih obiska-
li pred prazniki. Zvečer ob 18h 
molitev pred Najsvetejšim in po-
svetitev Jezusovemu srcu na Igu.

5.1. – Božični koncert septeta Borov-
ničke v cerkvi na Igu ob 19h.

6.1. – prva sobota v mesecu. Ob 7.30 
molitev premišljevalnega ro-
žnega venca pred Najsvetejšim 
in posvetitev Marijinemu Brez-
madežnemu srcu.

6.1. – Gospodovo razglašenje. Ob 17h 
sklep koledniške akcije in sveta 
maša. Po maši družabno sreča-
nje vseh kolednikov v župnišču.

6.1. – zvečer na Golem božični koncert 
zbora Žene in dekleta dveh vasi 
in maša ob 18.30. 

8.1. – začetek verouka v novem letu.
8.1. – srečanje ŽPS na Igu.
9.1. – srečanje ŽPS na Golem.
10.1. – v cerkvi na Igu božični koncert 

duhovniškega okteta Oremus 
ob 19h.

12.1. – mladinska maša na Igu:
 Mladi, animatorji, skavti, mi-

nistranti, pevci, iskalci, slavilci 
Božji in vsi, ki ste utrujeni in 
obteženi! Božji Sin je povedal, 
h komu naj gremo. In zakaj mu 
ne bi verjeli? Z njim se lahko 
srečaš pri vsaki sveti maši, če le 
nosiš v sebi to željo po srečanju 
z Njim. V petek, 12. januarja, pa 
te pričakuje pri sveti maši v cer-
kvi na Igu.

14.1. – otroška maša ob 10h na Igu.
14.1. – srečanje Vera in luč za osebe s 

posebnimi potrebami, njihove 
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starše in prijatelje na Rakovni-
ku ob 14h.

20.1. – srečanje kolednikov v ško-
fovih zavodih v Šentvidu nad 

Ljubljano, ob 9.30. Koledniki 
se za udeležbo na srečanju 
prijavite pri župniku.

28.1. – otroška maša ob 10h na Igu.

NAROČNINE NA VERSKI TISK ZA LETO 2018
Vse naročnike na verski tisk vabi-

mo, da obnovite svoje naročnine. Ti-
sti pa, ki še niste naročeni na noben 
verski list vabimo, da se naročite na 
vsaj en cerkveni časopis. Tako boste 
ohranjali povezanost z občestvom 
cerkve in si tudi sami ustvarjali mne-
nje o življenju cerkve v Sloveniji in po 
svetu. V poplavi »rumenega« tiska, je 
nujno brati dobro čtivo.

Družina: Naročniki do konca ja-
nuarja 101,40€. Celoletna naročnina 
drugače pa 104€. Cene revij Družine 

so nespremenjene.
Ognjišče: Posamezna številka re-

vije bo stala 2,90€. Letna naročnina 
Ognjišča za naročnike pri župnijskih 
uradih je 32,00 €, za naročnike po po-
šti 32,90 €.

Mohorjeve knjige: prednaročilo 
za leto 2019 do 2.2.2018 je 46€, samo 
za Mohorjev koledar 17,50€

Novi Svet 33€
Misijonska obzorja 9€
Prijatelj 11,70€
Glasnik Kraljice miru 6€

ZAHVALA
Vsem Bog povrni za prinesene ko-

line in druge dobrote, ki jih delite z 
nami. Hvala za bero, ki jo prinašate. 

Naj vam Bog bogato poplača z blago-
slovom v novem letu.

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 telefonskem dogovoru.
Kontakt:
župnijska pisarna: 01 420 25 50 • župnik 040 789 435 • kaplan 031 412 652
Ob novem letu smo prenesli našo intetnetno stran na nov strežnik. Sedaj nas 
lahko najdete na: http://zupnija-ig.rkc.si/. Objavljamo redna tedenska ozna-
nila in maše, ter vedno tudi naš župnijski list Naša župnija. Objavljen je razpo-
red bralcev in krasilcev ter čistilcev župnijske cerkve na Igu.
Ne prezrimo spletne strani župnije Golo: http://zupnija-golo.rkc.si/
O Kureščku in dogajanju na njem pa na spletni strani: http://www.kurescek.org/

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


