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NOVO VEROUČNO LETO 2018 - 2019
V septembru bo po dveh mesecih premora  šolske in veroučne učilnice in 

tudi igrišče za župniščem napolnil vrvež razposajenih deklic in dečkov in mla-
denk in mladeničev. Starši, ki ste se od-
ločili, da daste svoje otroke krstiti, ste jih 
sedaj, ko so začeli s šolskim poukom, vpi-
sali tudi k verouku. S tem jim omogočate, 
nekoliko bolj sistematično in poglobljeno 
spoznavanje vsebine naše vere. Verja-
mem, da jim tudi doma z veseljem posre-
dujete to bogastvo izročila, vere, upanja in 
ljubezni.

Najbrž veste, da verouk v župniji Ig po-
teka na dveh lokacijah –  v župnijskih vero-
učnih učilnicah na Igu in pa na Pijavi Gorici 
v zakristiji pijavške cerkve. Polega tega pa 
imamo verouk še na Golem, župniji, ki je 
pod našo soupravo. Zato sva z župnikom 
zelo hvaležna katehistinjam z Rakovnika in s Kureščka, da nama pomagajo pri 
tem delu. Brez njih gotovo ne bi imeli takšnih možnosti. Nekateri starši ste za 
letos izrazili svoje želje glede terminov verouka. Verjamem, da imate natrpa-
ne urnike, toda najbrž ne bomo mogli ustreči vsem vašim željam. Prosim vas 
za razumevanje in  potrpežljivost. 
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Na tem mestu bi se obrnil na vas, 
starše, še z veliko prošnjo: Podpiraj-
te naše katehetsko delo! Kako? Naj-
močnejši je vaš osebni zgled! Da se 
najprej sami odločite in začnete, če 
še niste, z redno vsakdanjo molitvijo, 
z nedeljsko sveto mašo, s takšnim na-
činom življenja, ki bo v skladu s tem, 
kar boste v molitvi in obhajanju sve-
te maše spoznavali in kar otroke pri 
verouku učimo. Otroci in mladi vas 
gledajo, vas opazujejo bolj kot si mi-
slite. Besedam, pa naj bodo še tako 
dobronamerne, če niso v skladu z va-
šim življenjskim zgledom, enostavno 
ne bodo verjeli.

V letošnjem veroučnem letu pa 
nas v naših dveh župnijah poleg prve-
ga obhajila čaka tudi podelitev zakra-
menta svete birme. Birma naj bi bila 
kot zadnji izmed t. i. zakramentov 
uvajanja v krščanstvo (krst, prvo ob-
hajilo, birma) zakrament odraslosti v 
veri. To je v veliki večini primerov žal 
samo teorija. Saj tudi sicer birmanci 

kot 14, 15 – letniki niti približno še 
niso odrasli in samostojni. Zato tudi 
po birmi v svojem iskanju življenjske 
smeri in vrednot še kako potrebuje-
jo naše in vaše pomoči in spodbude. 
Lansko leto je obstajal tudi verouk za 
deveti razred. Radi bi tudi ponovno 
pričeli s srečanji za mladino. Enkrat 
mesečno se bomo dobili, da bi skupaj 
iskali odgovore na svoja vprašanja, 
dvome, dileme. Dokler ne poznaš 
svoje vere, je tudi ne moreš imeti 
rad. Obstajajo odgovori na mnoga 
vprašanja, izraziti dvom glede ka-
kšne stvari ni greh. Greh pa je lahko-
miselno zamahniti z roko in reči me 
ne zanima. Kljub temu, da nas morda 
bogastvo vere na prvi pogled ne pri-
tegne, pa smo ga deležni, če si priza-
devamo, da bi ga odkrili.

Vsem otrokom in mladim  želim 
uspešen začetek šolskega in vero-
učnega leta, vsem pa stanovitnost v 
veri, upanju in ljubezni.

Simon Virant, kaplan

OSEBA TA MESEC
Začenja se novo šolsko leto in 

z njim novo obdobje številk naše-
ga župnijskega lista Naša župnija. V 
uredništvu se trudimo, da zapišemo 
in vas obveščamo o vsem, kar se v 
enem mesecu dogaja v župniji. Vča-
sih vas povprašamo za vaše mnenje, 
predloge, kritiko… vendar ste zelo 
zvesti bralci, ki zelo malo kritizira-

te. Pravite, da ste zadovoljni. Da bi 
vnesli kaj novega, drugačnega in bili 
zanimivi, se v uredništvu ubadamo z 
idejami, kaj naj še pišemo, o čem še 
nismo pisali… To leto bomo vpeljali 
rubriko OSEBA MESECA. Vsak me-
sec bomo opravili intervju s faranom, 
ki opravlja v župniji določena dela in 
opravila, pa za to ne dobiva plačila. 
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Dela iz čistega veselja, dobre volje in 
občutka, da je poklican, da pomaga 
za naše skupno dobro.

Ko pridemo v cerkev je ta čista, 
okrašena, ima prekrasne prte, s kora 
se sliši glasba in petje, okoli cerkve je 
pokošeno, gospod župnik in gospod 
kaplan nista lačna, imata oprana 
oblačila… Kdo opravi ta drobna, ven-
dar pomembna dela? Doma običajno 
mame, sestre, babice, očetje, ded-
ki… Kdo pa pri cerkvi in v župnišču? 
Osebe meseca – predstavili jih bomo 
v naslednjih številkah.

Našo prvo izbiro vas veliko pozna. 
Je vesele narave, nasmejana, za-
bavna, delovna, pridna…,  župnijska 

gospodinja – kuharica gospa Lojzka 
Petek.

Gospa Lojzka živi zadnji dve de-
setletji v Mateni, je vdova, ima hčer-
ko in sina ter tri vnuke; dva fanta in 
deklico. Z njo živi tudi prijazna psič-
ka Stela, ki ji krajša čas, saj sta njena 
otroka že od doma in imata svojo 
družino.

Ko sem jo vprašala, če lahko na-
redim intervju z njo, se je strinjala. 
Rekla je, da bo skuhala kavico, a sem 
vztrajala, da greva nekam na kavico, 
saj tudi njej lahko kdo kdaj kaj po-
streže. Ona streže in gospodinji vsak 
dan, doma in v župnišču. Nato mi je 
ponosno razkazala cerkev Sv. Mohor-
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ja in Fortunata v Mateni ter svoj dom. 
Matenčani zelo lepo skrbijo za podru-
žnično cerkev in jo vseskozi obnavlja-
jo. Cerkev je zelo lepa in urejena.

Te dni, natančno 22. avgusta, je 
minilo leto, odkar gospa Lojzka kuha 
v župnišču za gospoda župnika Jane-
za in gospoda kaplana Simona. Mine-
va tudi leto, ko sta nastopila službo 
pri nas in leto, ko so salezjanci in naši 
nekdanji duhovniki odšli v nove služ-
be.

Torej pred letom je škof Jamnik na 
umestitvi novega župnika in kaplana 
rekel: »Ižanci, poskrbite, da fanta ne 
bosta lačna, lepo ju sprejmite in lepo 
skrbite zanju.« Takrat so na koru ne-
kateri pevci takoj rekli: »Lojzka, daj, 
ti lahko kuhaš, ti boš gospodinja.« 
No in res se je kmalu oglasil gospod 
župnik s prošnjo, da prevzame 
kuhinjo v župnišču.

»Vsak je poklican, da opravlja kaj 
koristnega in dobra dela za skupnost. 
Na vsakem posamezniku pa je, da se 
odloči ali bo sledil klicu. Tako sem se 
odločila, da bom zaključila z delom 
pomočnice v kuhinji v gostilni Ulčar 
in sprejela delo kuharice v župnišču,« 
mi je razložila.

Ljubezen do kuhanja je pri njej pri-
sotna že od nekdaj. Ko je hodila v služ-
bo, je velikokrat pekla za razna slavja, 
ohceti… Idejo, kaj bo skuhala dobi v 
avtu ali na župnijskem vrtu ali v reviji, 
shranjuje si recepte ali pa v kakšni ku-

harski oddaji, ki jo rada pogleda. »Iz 
ene vrste zelenjave npr. bučk, lahko 
pripravim jedi za ves teden. Bučke 
tako in drugače,» mi razlaga. Skrbi, 
da je na mizi veliko zdrave hrane, čez 
leto veliko zelenjave in solate, omake 
dela brez moke. »Je pa res, da sta du-
hovnika hvaležna in zadovoljna jed-
ca, vsaj meni pravita tako, ‚kolk‘ je pa 
res, pa ne vem,« pove gospa Lojzka 
in se zasmeje. Za župnijski vrt skrbita 
tudi duhovnika in ga pridno zalivata, 
na pomoč priskoči še gospa Sabina. 
Gospa Lojzka je hvaležna vsem fara-
nom, ki prispevajo ogromno sestavin 
za njeno kuho, spomladi sadike… Is-
krena hvala vsem.

Za zajtrk in večerjo poskrbita du-
hovnika sama. Posebej je pohvalila, 
da v kuhinji za seboj pustita vedno 
vse čisto in urejeno. Za kosilo poskr-
bi ona. Ko pokosita, to je vsak dan 
ob dvanajstih, skupaj spijejo kavico 

in poklepetajo, nato se odpravijo po 
svojih opravkih. Gospa Lojzka pravi, 
da se lepo razumejo in dobro sodelu-



5

jejo. Pravi, da se je njena družina po-
večala še za dva člana. Ob sredah je 
‚frej‘, ker imata duhovnika obvezno-
sti. Večkrat tudi župnikova družina 
poskrbi za kosilo in delo v župnišča. 
Ob nedeljah in žegnanjih kosita pri 
faranih. To je novost, ki jo je uvedel 
novi župnik in je farani nismo vajeni. 
Na ta način se medsebojno spozna-
mo (duhovnika in farani), to je lepa 
prilika, da v naš dom stopi tudi du-
hovnik in tako razbremenimo kuhari-
co. Z žegnanj vedno prineseta veliko 
sladkih dobrot, iskrena hvala gospo-
dinjam, pravi gospa Lojzka. Kadar 
ima gospa Lojzka obveznosti in po-
trebuje prosto, uredi vse potrebno, 
da duhovnika nista lačna.

Seveda pa je kuharica potrebna 
tudi pri drugih dogodkih v župnišču. 
Poskrbi za hrano ob raznih srečanjih 
duhovnikov in faranov, konferencah, 
na oratoriju – letos je zelo dobro so-
delovala z animatorji in je zelo zado-
voljna.

Poleg dela v župnijski kuhinji po-
maga tudi pri župnijski Karitas, poje 
v cerkvenem in upokojenskem zbo-

ru, je članica živega rožnega venca, 
pomaga pri čiščenju farne cerkve v 
skupini Matena, v Mateni pri podru-
žnični cerkvi, igra na harmoniko pri 
podkrimskih Afrohtarjih, rada sede 
na kolo, dvakrat na dan obvezno pe-
lje svojo psičko na sprehod, rada bere 
in rešuje križanke.

Ko sem jo takole poslušala, sem si 
mislila, še dobro, da je v pokoju, kako 
bi drugače vse zmogla, saj je dan pre-
kratek.

Na koncu sem ugotovila, da gospa 
Lojzka taka pač je in mora imeti ve-
dno polne roke dela. Polna energije, 
ki jo deli z nami in to jo osrečuje. Še 
posebej so mi bile všeč njene besede: 
»Bogastvo ni na bančnem računu, je 
v srcu, duši, glavi in v sočloveku. Hva-
la faranom za zaupanje v moje delo,« 
je še dodala.

Gospa Lojzka, hvala za vse dobro, 
prijeten pogovor in smeh ob kavi. 
Hvala, da ste delili z nami misli, raz-
mišljanja, besede in dovolili, da vas 
spoznamo še drugače.

mjg

ORATORIJ 2018
Tudi letos je na Igu potekal enote-

denski oratorij. Udeležilo se ga je 64 
otrok, vodilo pa ga je 17 animatorjev. 
Vsak dan smo začeli ob 9:00 z petjem 
oratorijske himne in dvigom zastave. 
Dan smo nadaljevali z dramsko igro, 

ki so jo odigrali animatorji in je go-
vorila o našemu slovenskemu misijo-
narju med indijanci, Frideriku Baragi.

Letošnje  leto  smo na  oratoriju   
spoznavali velikega misijonarja in 
škofa med Indijanci, Friderika Bara-
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ga. Po njegovi zgodbi smo spoznali 
pomembnost različnih vrednot. Ba-
ragova ODLOČITEV, da postane du-
hovnik, nam je dala misliti, kako se 
odločamo mi; njegovo spoštovanje 
indijanske  KULTURE nas nagovarja, 
kako moramo tudi mi spoštovati dru-
ge  kulture;  njegova GOREČNOST  
nam je kazala, kako moramo tudi  mi  
biti  goreči;  njegova skromnost pa  

nam je  pokazala, da je lažje  živeti, če 
NISMO NAVEZANI   na  materialne  
dobrine.

DELAVNICE
Na oratoriju smo veliko ustvarja-

li. Izdelovali smo perjanice, sluzke, 
snežne krogle, spoznavali veščine 
indijancev, risali s pirografi, peli, ku-
hali, dokumentirali oratorij  in igrali 
nogomet. 

IGRE
Vsak dan smo po skupinah tekmo-

vali med sabo na velikih igrah. Enkrat 
je morala vsaka skupina postaviti 
svoj šotor, spet drugič smo med sabo 
tekmovali v različnih igrah. Vrhunec 
tedna so bile vodne igre. V končnem 
seštevku točk, je zmagala skupina 
Modro pero, čestitke zmagovalcem.
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IZLET
V sredo smo se tudi odpravili na 

izlet do Nove Štifte. Tam smo dan 
preživeli v naravi pri frančiščanskem 
samostanu. Kaplan je tudi daroval 
sveto mašo v  cerkvi Sv. Marije Vne-
bovzete, na kateri smo sodelovali s 
petjem, uvodi, prošnjami in zahvala-
mi. 

ZAHVALE
Ob zaključku letošnjega oratorija 

bi se rad zahvalil vsem, ki so omogo-
čili njegov potek. To so najprej anima-
torji: Luka, Barbara, Blaž, Nina, Urška 
J., Urška P., Nika, Jerca Ža., Jerca Žu., 
Mirta, Eva, Petra, Janja, Katarina, Nik 

in Lara. Hvala za vaš trud in veselje za 
delo z otroki! 

Prav tako gre zahvala gospodu ka-
planu Simonu za aktivno sodelovanje 
na oratoriju pri katehezah, delavni-
cah in pri pomoči vodenja anima-
torske skupine. Hvala tudi gospodu 
župniku Janezu Avseniku za admini-
strativno pomoč in gospodinji za po-
trpljenje in pomoč pri pripravi hrane.

Zahvala pa gre tudi sponzorjem, 
Cirilu Podržaju, Žučkotovim iz Iške,  
Martini Župevec s.p., Lekarni na Igu 
in občini Ig. Najlepše se zahvaljujemo 
za vašo pomoč!

Jaka Šauer

ŽEGNANJE V MATENI
V nedeljo, 15. julija, smo obhajali 

žegnanjsko slovesnost v čast Sv. Mo-
horja in Fortunata, ki sta zavetnika 
Matenske cerkve.

Slovesno sveto mašo je vodil de-
kan gospod Mirko Simončič, ob le-
pem petju Ižanskega cerkvenega 
zbora.

Letošnje praznovanje je bilo še 
posebej slovesno, saj je dekan bla-
goslovil obnovljeno notranjost naše 
cerkve, na katero smo Matenčani še 
posebej ponosni.

Gospod dekan nas je v svojem na-
govoru ponovno spomnil, kako po-
guma in milostna sta bila naša svetni-
ka. Mučenca sveta Mohor in Fortunat 
sta bila zavetnika oglejskega patriar-
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hata. Oglej je bil žarišče misijonske-
ga delovanja med Slovenci južno od 
reke Drave. Sv. Mohor in Fortunat sta 
bila od leta 1461 do 1961, torej natan-
ko petsto let, prva zavetnika ljubljan-
ske škofije, odtlej pa sta njena drugo-
tna patrona.

Na koncu svete maše se je go-
spod župnik Janez Avsenik zahvalil 

vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je 
praznovanje potekalo v tako lepem 
duhu.

Po končani slovesnosti smo se 
ustavili pod matensko lipo, kjer smo 
se posladkali z dobrotami, ki so jih 
napekle matenske gospodinje, in si 
grla ohladili z dobro kapljico.

farani Matene

SV. MARJETA - BISER
Že od križarskih vojn naprej časte 

v mnogih deželah Marjeto kot veliko 
priprošnjico kmetov, ko se v vročih 
poletnih dneh bliža grozeča nevihta 
in je v nevarnosti ves trud na poljih, 
njivah in vrtovih. K njej se zatekajo 
nosečnice, ko se jim bliža ura poroda.

Legenda pripoveduje tudi, da je 
poganski duhovnik v Antiohiji imel 
hčerko, ki ji je bilo ime Margareta, po 
naše Marjeta, kar pomeni biser. Nje-
na lepota in milina sta v hišo privabili 
številne snubce. Oče jo je imel ne-
skončno rad. Ko pa mu je Marjeta po-
vedala, da jo je njena dojilja vzgojila v 
krščanski veri, se je raztogotil. Izročil 
jo je sodišču, kjer so jo z različnimi 
mukami hoteli pripraviti do tega, da 
bi se odpovedala svoji krščanski veri. 

S tisto uro, ko je bilo konec nje-
nega zemeljskega, se je začelo nje-
no večno življenje. Ljudje jo časte 
na mnogih krajih in zlasti v srednjem 
veku je bila velika zaščitnica rokodel-
cev, popotnikov in ljudi raznih stanov. 

Da so svetnico tudi na slovenskih 
tleh zelo častili, dokazujejo številne 
cerkve, ki so jih ji postavljali že od 14. 
stoletja dalje. 

Upodabljajo jo s smejočim se 
obrazom, s premaganim zmajem ob 
nogah. Njen god obhajamo 20. julija.

Sv. Marjeta po izročilu kače pase 
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in se ji ponekod priporočajo zoper 
kačjo zalego, drugod se na ta dan 
ne sme ubijati kač. Ker je takrat rado 
vroče in treska, so se ponekod bali 
na ta dan spravljati ali voziti seno, da 
ne bi treščilo. Neurje naj bi bilo tisti 
zmaj, ki ga ima sv. Marjeta na verigi 
in ga včasih spusti z nje.

Današnja cerkev sv. Marjete na 
Golem je poznobaročna iz 19. stole-
tja, postavljena na prostoru starejše. 
Prostor okoli cerkve je prazgodovin-
sko gradišče, mimo je vodila rimska 
cesta. V celoti je grajena iz kamna. 
Je pravi biser, kar pomeni tudi ime 
zavetnice svete Marjete. Glavni oltar 
in prižnico so pripeljali iz ukinjenega 
cistercijanskega samostana v Kosta-
njevici. Oba sta lesena in marmori-
rana. Predstavljata mojstrsko delo 
neznanega ali neznanih baročnih ki-
parjev. Listine pripovedujejo, da sta 
umetnini prišli na Golo po srečnem 
naključju iz stare samostanske cer-
kve v Kostanjevici. Skupaj z oltarjem 
so Goljani kupili tudi znamenito oltar-
no sliko Marijinega oznanjenja, ki jo 
je leta 1754 napravil ljubljanski slikar 
Valentin Mencinger. Osrednjo nišo 
danes zapolnjuje sredi drobnih belih 

oblakov in pisanih angelov postavljen 
pozlačen kip sv. Marjete. V levici nosi 
križ, v desnici pa oljčno vejico. Pod 
nogami se zvija zelen krilat zmaj z 
dvignjenim repom in sikajočim jezi-
kom, ki ga moli iz odprtega gobca.

Prižnica predstavlja eno najvidnej-
ših rezbarskih in kiparskih del sloven-
skega baroka. Največja posebnost je 
v tem, da ni pritrjena na steno, tem-
več njen ambon sloni na stoječem 
orjaku ali atlantu z drevesno vejo v 
desnici, ki pod težo bremena napne 
vse svoje telesne moči. Orjak oz. divji 
mož je na pol gol. Gre za odlično upo-
dobitev divjega ali gozdnega moža, 
takega, ki ga omenja legenda o na-
stanku kostanjeviškega samostana 
in se od 16. stoletja dalje upodablja v 
samostanskem grbu.

Cerkev ima še več dragocenosti, 
vseskozi jo obnavljajo in urejajo, tako 
da je primerna točka za nedeljski izlet 
in vredna ogleda. Sveta maša je ob 
nedeljah ob 9.30 uri.

(po Martinu Hostniku: Krim od-
mev bo dal, Zbornik občine Ig 2002)

mjg

MISEL OB RELIKVIARIJU BL. ALOJZIJA 
GROZDETA

Ob prazniku Marije Kraljice miru 
sprejema po pastirju Cerkve, no-
vomeškem škofu Andreju Glavanu, 

njeno svetišče na Kureščku relikvije 
blaženega  Alojzija Grozdeta. V ta 
namen sta bila izdelana relikviarij in 
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manjša podoba mladega mučenca, 
vzornika in priprošnjika. 

Relikviarij in podoba 
bosta odslej nameščena v 
spodnjem delu stranskega 
oltarja, ki je posvečen Ža-
lostni Materi Božji ter po-
stavljen v spomin nedolžnih 
žrtev vojne. Manjša dela  
ostenja pod oltarno sliko, 
katera prikazuje  Marijo z 
mrtvim Sinom Jezusom Kristusom v 

naročju ter lik matere z otrokom, ki 
je v grozotah vojne, nasilja in sovra-

štva nedolžen umrl, nudita 
v notranjščini te cerkve naj-
primernejše mesto za po-
stavitev relikviarija in spre-
mljajoče podobe blaženega 
Alojzija.  

Besedilo je pripravil sli-
kar in oblikovalec Lojze Če-
mažar. Celotno besedilo je 

objavljeno na Kureščku.

ZAHVALA DOBROTNIKOM KARITAS
Ob pogrebu pokojnega Alberta Do-

linška z Iga so svoj dar namenili za po-
trebe Župnijske karitas Ig: Sabina Rau-
tek z Iga, Piškurjevi z Dobravice in  Križ-
manovi iz Staj. Vsem iskren Bog plačaj.

Iskrena hvala vsem dobrotnikom, 
ki s svojimi darovi polnite naš voziček 
v trgovini Spar-Mesarstvo Blatnik, 
d.o.o. na Igu in s tem pomagate laj-
šati stiske ljudem.

Zahvaljujemo se tudi vsem dobro-

tnikom, ki darujejo za potrebe naše 
Karitas. Bog plačaj.

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.).

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Na Igu smo se poslovili od Alberta 

Dolinška, rojenega 24.10.1933, biva-
jočega v Baniji na Igu. Ob pogrebu so 
namesto cvetja na grob darovali za 
svete maše, dar v dober namen in za 
cerkev ter za župnijsko Karitas; do-
mači, Marina Štrumbelj, Peter Kraljič, 
Betka Okorn z družino, družina Kaste-
lic, Sabina Rautek, družina Žuliček, 

družina Janeza Smoleta, Banija 59, 
družina Janeza Smoleta, Banija 70, 
Mirko Merzel z družino, Janežičevi z 
Iga, Piškurjevi z Dobravice, nečakinja 
Jožica z družino, Ciril Podržaj z druži-
no, Tone Uršič z družino, Križmanovi 
iz Staj, Slanovi iz Ivančne Gorice.

Poslovili smo se od Franca De-
bevca, rojenega 24.11.1930, iz Gove-
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karjeve ulice na Igu. Namesto cvetja 
na grob so darovali za svete maše in 
v dober namen: žena Vida, hčerka 
Sanda, sin Franci z družino, sin Janez 
z družino, Zdenka Jug Golob z druži-
no, prijatelj in sodelavec Franc Virant 
z družino, Hrenova 7, Ciril Merzel, 
družina Kukovica, družina Šturm, 
družina Bukovec, Mihela Novak, 
Kramarjeva ul. 19, Mimi in Tončka 
Cankar, Zabrv 23 Ig, družina Bolha, 
Ljubljanska 39, Ig, Franc Orhini z dru-
žino, cerkveni pevci, družina Bolha, 
Ljubljanska 35 Ig, družina Cotman, 
Ljubljanska 66 Ig, sosedovi Pucihar-
jevi, sosedovi Bukovčevi, Tone Uršič z 
družino iz Iške Loke in družina Šetina 
z Barja.

Poslovili smo se od Antona Intihar-
ja, rojenega 11.5.1950 na Igu, biva-
jočega na Rakarjevi ulici na Igu. Zanj 
so namesto cvetja darovali za svete 
maše: družina Toneta Cimpermana iz 
Kota in družina Intihar iz Iške Loke.

Poslovili smo se od Franca Kra-
marja, rojenega 16.11.1957, bivajo-
čega v Mateni. Namesto cvetja so 
za svete maše, v dober namen in za 
cerkev v Mateni darovali: Slavko Ra-
kovec, sosedje Lenaršič – Potokar, 
sosed Martin Župec in Pavla, Modico-
vi iz Matene, Jože Uršič, Matena 45, 
sosedovi Demšarjevi.

Poslovili smo se od Ivane Mavec, 
rojene 11.10.1944, ki je živela na 
Dobravici. Namesto cvetja in poleg 

cvetja so darovali vaščani Dobravice 
večji dar za cerkev na Dobravici in za 
svete maše. Prav tako sta za svete 
maše darovala tudi brat Tone z druži-
no in brat Ivan z družino.

Poslovili smo se od Leopolda Au-
berja, rojenega 30.3.1939, Bivajočega 
na Dobravici. Zanj so namesto cvetja 
darovali vaščani Dobravice večji dar 
za cerkev na Dobravici in za svete 
maše. Prav tako so za sveto mašo da-
rovali tudi družina Podobnik in druži-
na Auber.

Na Golem so se poslovili od Petra 
Jankoviča. Ob tem so zanj darovali za 
svete maše Andrej Pacher z družino 
in Roman Smole.

Prav tako smo se na Golem po-
slovili tudi od Pavle Lenič, rojene 
29.5.1929, bivajoče na Golem. Na-
mesto cvetja na grob so darovali za 
svete maše: družina Blatnik z Iga, Ja-
mnikovi iz Staj, sin Zvone z družino, 
Zdenka in Brane Glinšek z družino in 
Tone Glavan.

Vsem darovalcem se zahvalju-
jemo. Hvala vsem, ki ob pogrebu k 
darovanju v dober namen povabite 
tudi sokrajane, sosede in druge. Še 
posebej v poletnih mesecih se zave-
damo, da na vročini cvetje ovene v 
nekaj urah. Tako pa se s svetimi ma-
šami še večkrat preko leta spomnimo 
na pokojne. Darovi Karitas pomagajo 
našim bližnjim. Z darovi za cerkev pa 
cerkve vzdržujemo in popravljamo. 
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Dobro delo, narejeno z namenom za 
naše pokojne, pa je tudi v dušno ko-
rist dušam v vicah, podobno kot naša 
molitev. Naj darovi obrodijo obilen 
blagoslov in mir.

Od zadnje objave smo za Božje 
otroke po zakramentu svetega krsta 
sprejeli:

Dvojčka, Jana in Jakoba Lenič, 
sinova Aleksandra in Tine rojene Gr-
bec, ki bivajo v Škriljah.

Na Igu pa so bili krščeni:
Tinkara Cimperman, hči Pavla in 

Mine, rojene Hodžič, iz Kota, Zala 
Golič, hči Danijela in Tee Kraljič iz 
Škurhove ulice na Igu, Žan Bajželj, 
sin Tomaža in Polone, rojene Zalar, ki 
tudi prihajajo iz Kota in Mija Bekano-
vić, hči Borisa in Valentine Zdovc, ki 
prebivajo na Sarskem.

Naj krst otrok prinaša veselje. 
Hkrati pa tudi upanje za prihodnost 
naših družin, župnij in slovenske do-

movine. Vsem staršem čestitamo. 

Že preko oklicev smo slišali o tem, 
da so naslednji pari z zakramentom 
svetega zakona posvetili svoje druži-
ne. Poročili so se:

z dovoljenjem župnije Želimlje sta 
se poročila Klemen Mehle in Blažka, 
rojena Trontelj iz Gradišča XVI.

z dovoljenjem župnije Homec sta 
se poročila Matevž Cerar in Katarina 
Rupar,

z dovoljenjem župnije Škofljica sta 
se poročila David Markovič in Ralitza 
Eneva.

Poročila sta se tudi Matjaž Matja-
šič in Mateja Krnc s Sarskega.

Mladim parom želimo obilo Bož-
jega blagoslova na skupni življenjski 
poti. Naj bodo nove družine rodovi-
tne v razumevanju, lepoti sobivanja 
in medsebojnem podarjanju. Tako 
naj iz vsega tega Bog daje rodovi-
tnost v otrocih...

VABILO NA PRVE ZAOBLJUBE  
TOMAŽA STOJCA V TORINU

Pisal nam je Tomaž Stojc iz Tori-
na. Pred leti je bil kot bogoslovec na 
praksi na Igu. Med nami je bil vsak 
vikend. Sedaj pa končuje noviciat v 
Italiji. Takole nam piše:

Dragi župljani župnije Ig
lepo vas pozdravljam iz Italije, kjer 

sem v noviciatu. Glede na to, da sem z 
vami eno leto med vikendi delil trenut-

ke svoje rasti v salezijanskih vodah, 
vas z velikim veseljem  vabim na svoje 
prve redovne zaobljube. Se priporo-
čam v molitev.

Lep pozdrav Tomaž Stojc
Vabljeni torej na izpoved prvih 

redovnih zaobljub Tomaža Stojca in 
ogled don Boskovih krajev. To bo od 
7. do 9. septembra. Cena 100 evrov.
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BRALCI BERIL NA IGU

Maša ob 8. uri:
Rok in Zinka Štefančič – 2.9. 
Franc Orhini in Veronika Čuden – 9.9. 
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 16.9. 
Bernarda in Robi Selan – 23.9.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 30.9.
Mateja Jere Grmek in Marjana Ja-

mnik 7.10.

Maša ob 10. uri:
Andreja in Roman Zdravje – 2.9.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 9.9.
Marija Pangerc in Marinka Završnik – 

16.9.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 23.9.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj- 

30.9.
Sonja Dolinšek in Tadej Jamnik 7.10.

BRALCI NA PIJAVI GORICI:
Veronika Globokar in Damjana Urbar 

– 2. 9.
Anže Globokar in Olga Urbar – 9.9.
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tav-

čar – 16.9.
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 

– 23.9.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 30.9.
Veronika Globokar in Damjana Urbar 

– 7.10.

KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE :
6. SKUPINA –  2.9.  
7. SKUPINA -   9.9.  (Iška Loka)
8. SKUPINA - 16.9. (Staje)
1. SKUPINA  - 23.9. (Matena)
2. SKUPINA – 30.9. 
3. SKUPINA – 7. 10. 
4. SKUPINA – 14.10.
5. SKUPINA – 21.10. (Podržajevi)

Prijave: janez.suho@gmail.com ali v župnišču.
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DOGODKI PRED NAMI
 ^ 22.-29.8. - Na Teološki fakulteti od 
22. do 29. avgusta poteka zadnji 
prijavni rok za vpis v študijske pro-
grame prve stopnje in enoviti ma-
gistrski študij, ki je namenjen tudi 
duhovniškim kandidatom. Več 
informacij dobite na spletni stra-
ni Teološke fakultete in referatu 
Teološke fakultete na Poljanski 4 
v Ljubljani. 

 ^ nedelja, 2.9., ob 11h, žegnanje v 
Iški

 ^ prvi četrtek, 6.9., maša za duhov-
ne poklice ob 7h

 ^ prvi petek, 7.9.: dopoldne obisk 
ostarelih na domu; zvečer pol ure 
pred mašo molimo pred Najsve-
tejšim in obnovimo posvetitev Je-
zusovemu srcu

 ^ prva sobota, 8.9.: od 7.30 molitev 
premišljevalnega rožnega venca 
pred Najsvetejšim in obnovitev 
posvetitve Marijinemu Brezma-
dežnemu srcu

 ^ sobota, 8.9.: mali šmaren. Sveta 
maše bodo: ob 8h na Igu, ob 10h 
in 16h na Kureščku in ob 19h na 
Golem

 ^ nedelja, 9.9.: katehetska nedelja. 
Pri maši ob 9.30 na Golem in ob 
10h na Igu blagoslov torb. Ob 10h 
na Igu otroška maša.

 ^ sobota, 15.9., ob 9h Stična mladih 
v Stični. Program je na https://
www.facebook.com/sticnamladih/

 ^ nedelja, 16.9., ob 10h pri maši na 
Igu se bodo predstavili mladi iz 
skupnosti MVM s čudodelno sve-
tinjo

 ^ nedelja, 16.9., tretja nedelja v me-
secu in ob 16h na Kureščku maša 
za ozdravitev družinskega debla 
in molitev nad posamezniki za 
zdravje

 ^ ponedeljek, 17.9., ob 19h – sreča-
nje ŽPS na Igu

 ^ petek, 21.9., na Igu ob 19h zaob-
ljubljena maša za Staje

 ^ nedelja, 23.9., ob 10h otroška sve-
ta maša

 ^ nedelja, 23.9., ob 11h žegnanje na 
Sarskem

 ^ ponedeljek, 24.9., ob 18h sveta 
maša na Sarskem ob godu svete-
ga Ruperta

 ^ sreda, 26.9., ob 18h sveta maša na 
Dobravici ob godu Kozma in Da-
mijana

 ^ sobota, 29.9., ob 18h sveta maša 
v Iški vasi ob godu svetega Miha-
ela

 ^ nedelja, 30.9., ob 11h Mihaelova 
nedelja in žegnanje v Iški vasi pri 
svetem Mihaelu
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O BOTRIH
Botri so tisti, ki poleg staršev spre-

mljajo krščenca ali birmanca. Tako 
čutita, da sta del občestva in imata 
oporo na poti vere. Zato boter ne 
more biti vsak. Po zakoniku cerkve-
nega prava je boter lahko zgleden 
odrasel katoliški vernik. Odrasel ver-
nik je tisti, ki je dopolnil vsaj 16 let in 
je tudi sam sprejel zakramente uvaja-
nja v krščanstvo: krst, birmo in sveto 

obhajilo. Zgleden pomeni, da živi po-
vezanost s Cerkvijo po rednem preje-
manju zakramentov. Tisti, ki živijo v 
izvenzakonski skupnosti ali so samo 
civilno poročeni, ne morejo vredno 
prejemati zakramentov. Zato tudi ne 
morejo biti botri.

V letošnjem letu bo sveta birma. 
Zato je dobro, da vsi vemo, kako je z 
botri.

MOLITVENA SKUPINA NA IGU
Vsak torek ob 19h je na Igu mo-

litvena skupina v kapeli v župnišču. 
Vabljeni, da se pridružite tej molitvi.

Molitev pred Najsvetejšim na Igu
Vsako sredo je na Igu molitev pred 

Najsvetejšim od 18.30 naprej, pred 

sveto mašo. Vabljeni, da se nam pri-
družite. Prav tako je ta molitev tudi 
na prvi petek in prvo soboto pred 
mašo. Še več priložnosti za molitev 
pred Najsvetejšim pa je tudi na Ku-
reščku.

KRŠČEVANJE
Predlagamo, da je krščevanje 

prvo nedeljo v mesecu. Seveda, tudi 
ob drugem času in priložnosti, nam 
bo pa ta časovnica pomagala organi-
zirati skupno pripravo na krst. Ta bo v 

soboto pred krstom.
Krščevanje poteka samo v župnij-

ski cerkvi, kjer je tudi krstni kamen. 
To pomeni, da je krst samo na Igu ali 
na Golem.

ZAHVALA
Za nami je del počitnic. Hvala 

vsem, ki ste se župnije ter vseh v žu-
pnišču spomnili tudi na svojem dopu-
stu. Hvala vsem, ki ste nam pisali kar-
tico in se nam tudi z drugačno pošto 
spomnili.

Hvala vsem, ki ste okoli svetega 

Jakoba prinesli v župnišče t.i. jakobč-
ke, prva jabolka. Hvaležni smo Bogu, 
ki je po lanski pozebi, letos naklonil 
obilno sadno bero. Hvala tudi vsem, 
ki ste nam darovali hruške, slive, ja-
bolka in drugo sadje. Prav tako pa 
tudi buče, kumare in paradižnik.



Naša
zupnija

Hvala vsem, ki ste naju s 
kaplanom v prvem letu na-
jinega službovanja na Igu 
in Golem povabili na kosilo. 
To je bila priložnost, da se 
srečamo, da se pogovori-
mo in da domača duhovni-
ka začutiva utrip župnije pri 

vas doma. Še vnaprej bova 
rada prišla k vam v goste ob 
nedeljah, ko ni drugih ob-
veznosti in da nisva že »od-
dana«. Kot pravi kaplan Si-
mon: »Ne bojte se naju, saj 
sva navadna človeka!«
Vsem Bog povri. župnik Janez

Ponedeljek Torek Četrtek Petek
Pijava 
Gorica 

Golo Pijava 
Gorica 

Golo Golo

15h 4.r fantje 4.r dekleta 3.r A 5. + 6. r 7. fantje 8. + 9.r 
fantje

1. r 1.+ 2. r 7r 5. + 
6. r

16h 2.r 1.r 3.r B 7. r 7. dekleta 8. + 9.r 
dekleta

4. r 3. r 8. + 
9.r

2. + 
3. r

17h 6.r fantje 6.r dekleta 8. + 9. r 5. razred 4. r

URADNE URE
Uradne ure v naši pisarni bodo od septembra naprej vsak ponedeljek in to-

rek od 8h do 9h ter ob ponedeljkih in sredah od 17h do 18h. Hvaležni bomo, če 
boste lahko upoštevali ta razpisani čas. Seveda dobrodošli tudi izven tega časa. 
Da nas dobite, bomo veseli, če se za tak obisk dogovorite s predhodnim klicem.

KONTAKTI:
dhp Anton Košir 040 263 547, 
kaplan Simon Virant 031 412 652, 
župnik Janez Avsenik 040 789 435, 
župnišče na Igu 01 420 25 50, zupnija.ig@rkc.si, zupnija.golo@rkc.si

URNIK VEROUKA 2018 - 2019


