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BOŽJE KRALJESTVO JE ŽE MED NAMI
Cerkveno leto zaključujemo s pra-

znikom Kristusa Kralja. Takrat njemu 
na čast pojemo :

Vladaj Kristus Kralj! Ko so Jud-
je Jezusa zatožili Pilatu, ga je ta 
vprašal, ali je res judovski 
kralj. In Jezus je odgo-
voril, da njegovo kra-
ljestvo ni od tega 
sveta. Za Jezusovo 
rojstvo vemo. Rojen 
je bil  v revnem hle-
vu, ne na dvoru. Kako 
bi mogel biti kralj? Ka-
kšno oblast neki ima? Pa 
vendar je v najbolj znani kr-
ščanski molitvi očenašu , ki nas 
jo je naučil Jezus sam, tudi prošnja: 
Pridi k nam tvoje kraljestvo!

Ko so nekoč farizeji vprašali Jezu-
sa, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je 
odgovoril: „Božje kraljestvo ne pride 

tako, da bi zbujalo pozornost... Božje 
kraljestvo je že med vami.“ (Lk 17, 21) 

In tedaj bi lahko med farizeji za-
slišali naslednji pogovor. „Čakaj!“ je 

rekel prvi farizej drugemu. „Ali 
pravi, da je Božje kraljestvo 

že tukaj? Kaj pa Rimljani 
in njihovo cesarstvo? 

Še vedno smo pod 
njihovo oblastjo. 
Meni se to niti malo 
ne zdi Božje kralje-
stvo.“ Ko se ozremo 

po svetu, tudi sami 
morda sklepamo ena-

ko. Toda Božje kraljestvo ni 
kraj niti režim na oblasti, temveč 

novi medsebojni odnosi, ki prinašajo 
ozdravljenje in svobodo.

Jezus med vsem svojim delova-
njem ni le govoril o Božjem kralje-
stvu, temveč ga je tudi uresničeval, 
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ko je ozdravljal in služil ljudem, ki jih 
je učil. Ni se ponašal, ni se oddaljeval 
od ubogih in izobčencev. Trudil se je, 
da jih je sprejemal in jim izkazoval 
Božje usmiljenje. Dajal je prednost 
odpuščanju pred maščevanjem, slu-
ženju pred sprejemanjem služenja. 

V tej luči poglejmo svoje odnose 
do soljudi. V naši sredi je verjetno več 
Božjega kraljestva kot mislimo.  Vsa-
kokrat ko objamemo otroka, komu  
pomagamo, obiščemo ali pokličemo 
osamljeno osebo, je pri nas Božje 
kraljestvo. Tu je, kadar molimo ali se 
odločimo ljubiti ljudi okoli sebe, ki jih 
je bolj težko ljubiti. Ni treba, da na-
redimo nekaj veličastnega, le opogu-
mljajoče in spodbudno naj bo. Pravo 
spričevalo naše vere je namreč naše 
življenje. Kdor se samo v besedah 

razglaša za kristjana, ni nič. Prebi-
valci Božjega kraljestva  in Kristusovi 
glasniki smo.

Jezus res napoveduje svoj drugi 
prihod v slavi. Kristjani pa ne vemo, 
kdaj in kako bo prišel. Sveti Frančišek 
je nekoč delal na vrtu. Njegov sobrat 
ga je vprašal: „Kaj bi naredil zdaj, če 
bi vedel, da se bo Jezus danes vrnil?“ 
Frančišek je odgovoril: „Še naprej bi 
okopaval vrt.“ Vedel je namreč, da se 
po svojih najboljših močeh trudi biti 
pripravljen in da je storil vse, kar je 
zmogel.

Torej : bodimo tudi mi pripravlje-
ni. Bliža se advent in vsak adventni 
venec diši po Kristusovem drugem 
prihodu.   

Mira Gantar

ADVENT
Advent je čas pričakovanja Gospo-

dovega prihoda. Jezus je že prišel pred 
2000 leti. Prihaja danes po ubogih in 
obteženih, saj pravi: »Kar ste storili 
enemu teh najmanjših, ste meni stori-
li.« (Mt 25, 40). Danes prihaja po svoji 
besedi in v svetih zakramentih. Prišel 
pa bo tudi ob koncu časov, ko bo vse 
sodil v pravičnosti (Mt 13,49).

Zato naj nas ne begajo posvetne 
skrbi (Mr 4,19) in zadušijo Božjega 
ognja, ki ga Gospod pošilja za vse. V 
decembru ohranimo srce za Gospo-
da, ki prihaja v Božični skrivnosti.  

»Veseli december« naj ne uniči vese-
lja, ki ga daje smo Bog. 

Zato se bomo z molitvijo, postom 

in dobrimi deli pripravili na Božji pri-
hod. Naj ne gre mimo nas Gospod, ki 
prihaja tudi zate.
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Adventne vence, ki jih bomo iz-
delali sami ali jih kupili od naših so-
delavcev Karitas bomo uporabili ne 
le za dekoracijo, ampak za molitev. 
Zaokroženi venček je klic k skupni 
molitvi, k molitvi ob vencu, da bi nas 
vedno več luči na vencu odprlo za 
Luč, ki prihaja.

V naši župniji se bodo otroci vklju-
čili v misijonsko adventno akcijo 
Otroci za otroke, ki za vsak dan ad-
venta prinaša kratko zgodbo o Fride-
riku Baragi. Vsak dan tudi vabi k od-
povedi in dobremu delu za otroke v 

stiski. Zato ima adventni koledar tudi 
karton za izdelavo hranilnika. Svoje 
prihranke bodo otroci prinesli v cer-
kev k jaslicam ali na prvo uro verouka 
po novem letu.

Ne pozabimo tudi na vsakoletno 
pobožnost Marijo nosijo. Marijini kipi 
bodo potovali po naših vaseh in kra-
jih, da bi tudi mi sprejeli Marijo. Ona 
je nosila Jezusa in ga v božični noči 
rodila. Ker ni bila sprejeta, se je Jezus 
rodil v hlevu. Zato sprejmimo Marijo, 
da v stajo našega življenja prinese Je-
zusa.

OSEBA TA MESEC: LJUDMILA PAVLIČ – 
MEŽANOVA MILKA

»Vsak priprošnjik je za nekaj,« 
pravi gospa Milka. »Veliko in rada 
molim, molitev mi daje moč in je 
zame blagoslov.«

Priporoča se Mariji in Jezusu. Prosi 
za telesno in duševno zdravje, za sre-
čen dan in srečno zadnjo uro.

Vprašala sem jo, kaj rada počne. 
Po upokojitvi se je začela ukvarjati s 
kmetijstvom. Vedno je polno dela, 
od jutra do večera, na njivi in v hle-
vu. Zelo rada ima živali. Že od nekdaj 
je imela v sebi to veselje, zato tudi 
doma lepo in rada skrbi za živali. Za 
dopust si ne vzame časa, ker se bolje 
počuti na polju in v hlevu. Dober pri-
delek in zdravje živali v hlevu ji odteh-
tata zadovoljstvo dopusta. Na doma-
čem vrtu sama pridela seme za rože, 

predvsem cinije, ki jih potem, ko lepo 
cvetijo, porabi v cerkvi za okrasitev.

Za cerkev sv. Mihaela skrbi že od 
nekdaj. Milka je mežnarica cerkve sv. 
Mihaela. Pred njo je za cerkev skrbela 
njena stara mati, potem pa je nada-
ljevala s tradicijo sama, vse do danes, 
več kot 60 let. Cerkvica je res majhna, 
vendar potrebuje nego in vzdrževa-
nje, tako znotraj kot zunaj.

Včasih kdo priskoči na pomoč; ob 
večjih dogodkih, pri žegnanju, ker je 
potrebno večje čiščenje. V njeni mla-
dosti so ob prazniku pomagale vaška 
dekleta. Seveda so se vedno zgodile 
kakšne zanimive stvari, ki jih rada 
pripoveduje in opisuje. Ne more po-
zabiti, kako so ji otroci za žegnanje in 
okrasitev oltarja ter cerkve pripeljali s 
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kulo skoraj vse rože v koritih 
z oken, kolikor so jih našli v 
vasi.

Do obnovitve cerkve sv. 
Križa je skrbela tudi za zvo-
njenje pred prazniki, eno uro 
pred mašo in ob smrti va-
ščanov. Ob smrti je zvonila 3 
krat na dan tri dni in ob za-
dnji poti iz vasi. Ko je pokojni 
zapuščal vas, se je pogrebni 
sprevod ustavil na koncu vasi 
pri sv. Križu, kjer se je molilo 
za pokojnika in takrat tudi 
pozvonilo v zadnji pozdrav. 
»V zvoniku sem zvonila tudi 
ob smrti papeža in Tita,« mi 
pripoveduje. Danes pa se za 
potrebe vasi zvoni samo pri 
cerkvi sv. Križa.

Ves mesec maj skrbi za 
šmarnično pobožnost. Ker 
duhovnik pride le ob petkih, za šmar-
nice poskrbi gospa Milka. Moji otroci 
so zelo radi hodili k šmarnicam. Tam 
so se naučili vse Marijine pesmi. Pri 
šmarnicah se poje, moli litanije, rožni 
venec in bere zgodbo. V času božič-
ne devetdnevnice, ko se nosi Marijo 
od hiše do hiše, je Milka tista, ki je 
glavna pevka. Poje zelo rada, že od 
mladosti. Bila je članica mešanega 
pevskega zbora Orfej, ki ga je 
vodil Anton Glavan. Vaje so imeli v 
podružnični šoli v Iški vasi. To je bil 
hobi, ki ga je imela v času zaposlitve. 

V službi v Kig-u je delala 27 let, do 
upokojitve. Pred tem pa 7 let v Rogu. 
Ker je bila veliko v službi, poleg 
rednega je imela še nadurno delo, za 
druge hobije ni ostalo časa. Danes 
pa si vzame čas, da bere Družino in 
Glasnik Kraljice miru. Na TV pogleda 
verske programe in maše. Je članica 
Živega rožnega venca v naši župniji. 
Dolga leta je bila članica ŽPS.

Pri svojih osmih desetletjih je ži-
vahna in poskočna. »Pojamra« nad 
zdravjem, vendar ne poznam veliko 
njenih vrstnikov, ki pri teh letih tako 



5

odločno stopijo in poprimejo za delo. 
Gospa Milka nikoli dolgo ne klepeta, 
vedno se ji mudi za kakšnim delom. 
Pravi, da vedno pove tisto, kar misli, 
zato jo včasih kdo po strani gleda. Z 
gospo Milko se rada pogovarjam, je 
skromna in hkrati odločna, ker ve, da 

ima prav. Fotografirala sem jo pred 
oltarjem cerkvice. Rekla je: »Foto-
grafijo bom imela pa za spomin, ko 
ne bom mogla več skrbeti za cerkvi-
co.« Gospa Milka, hvala za vse delo in 
molitve, ki ga opravite za nas farane.

mjg

ŽEGNANJE PRI SV. LENARTU NA GORNJEM IGU, 
MAŠO JE DAROVAL DOMAČI ŽUPNIK GOSPOD 

JANEZ AVSENIK, V NEDELJO, 4.11.2018.
Cerkev sv. Lenarta se v dokumen-

tih, kot je do danes znano, prvič ome-
nja leta 1498. Nekdanja cerkvica je 
bila, kot pravijo nekateri domačini, 
zelo ljubka. Cerkev je 16. julija 1942 
zadelo več italijanskih granat. Streha 
je bila uničena. Na posameznih me-
stih je bil porušen tudi zid. Leta 1952, 
ko so gradili pokopališče – grobnico 
žrtvam NOB, so uporabili kamne z 
obzidja okoli cerkve. Prvi poskusi ure-

ditve svetišča so bili že v času pokoj-
nega župnika gospoda Cirila Zajca. 
Vaščani so si zadali nalogo, da mora 
biti cerkev do leta 1998 obnovljena, 
ko bo praznovanje 500-letnice nje-
ne prve omembe. In to jim je uspelo. 
Danes lahko na tem lepem kraju obi-
ščemo obnovljeno cerkvico. Hkrati 
se na zahvalno nedeljo, ob žegnanju, 
zahvalimo za vse, kar je leto prineslo 
in obrodilo. Jg

SVETI MARTIN - FARNO ŽEGNANJE – 11.11.2017
S srečanjem bolnih in ostarelih se 

je praznovanje začelo že v četrtek. 
Pred mašo so imeli možnost opraviti 
spoved, med mašo so mnogi preje-
li zakrament bolniškega maziljenja.  
Ob 17. uri je mašo daroval naš nek-
danji kaplan Janez Žerovnik, ki se je 
letos veselil srebrne maše. Župnik 
Janez Avsenik mu je čestital in mu 
predal priložnostno darilo. Janez Že-
rovnik se mu je zahvalil in povedal, 

da je počaščen zaradi vabila in vesel 
srečanja s farani. V pridigi jim je na-
menil nekaj vzpodbudnih besed, po 
maši pa se jim je pridružil v veroučni 
učilnici  na pogostitvi in družabnem 
srečanju, ki so ga pripravili sodelavci 
Karitas. 

V petek so imeli srečanje mladi. 
Pri maši so sodelovali skavti, ki so po 
maši pripravili družabne igre v Marti-
novem gaju.
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V soboto je bil za našo župnijo dan 
celodnevnega češčenja Najsvetejše-
ga. Pred Najsvetejšim so se zvrstile 
skupine veroučencev, prvoobhajan-
cev, birmancev, zakonske skupine, 
molitvena skupina. Sklep celodnev-
nega češčenja z litanijami je vodil 
naš nekdanji duhovni pomočnik Ivan 
Turk in tudi sveto mašo za zakonske 
jubilante, ki je sledila. Gospod Ivan 
Turk je letošnji zlatomašnik, na kar 
nas je opozoril župnik ob pozdravu. 
V pridigi je poudaril pomen zakonske 
zveze, ki je potrebna za ustvarjanje 
družine. Seveda ni vedno enostavno, 
vedno pa se v odnosih obnesejo tele 
tri besede: prosim, hvala in oprosti.  
Jubilanti so obnovili zakonske oblju-

be in prejeli spominske plakete. Sre-
čanja se je udeležilo precej parov, ki 
so nadaljevali z družabnim srečanjem 
v župnišču.                

Glavna slovesnost ob godu naše-
ga farnega zavetnika je bila v nedeljo.

Ob 8h so pri maši sodelovali otro-
ci. Mašo ob 10. uri je daroval gospod 
Martin Mlakar, karizmatik in duhovni 
pomočnik v župniji Zapoge in Vodi-
ce. V pridigi nam je podrobno orisal 
življenjsko pot svojega krstnega za-
vetnika, ki ga večina ljudi povezuje 
samo z gosko in mladim vinom.  Sveti 
Martin je eden prvih svetnikov, ki ni 
bil mučenec. Čast oltarja si je prido-
bil zaradi svoje skromnosti, čistega  
življenja, globoke vere in ljubezni do 
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bližnjega, ki jo je izkazal beraču, ko 
ga je premraženega pokril s svojim 
plaščem. Dobroto je izkazal tudi dru-
gim. Posredovanje proti smrtni ob-
sodbi mu je prineslo spoštovanje tudi 
pri nasprotnikih. Zaradi njegovega 
ravnanja so ga mnogi izbrali za svo-
jega zavetnika in mu postavili veliko 
cerkva tudi pri nas.  Na slovesnosti 
so sodelovali gasilci, narodne noše 
in pevci, člani župnijskega pevskega 
zbora pod vodstvom organista Igorja 

Kovačiča. Pridružili so jim člani orke-
stra in solistka gospa Pia Brodnik.

Po obeh mašah so nas z dobrota-
mi, ki so jih prispevale ižanske gospo-
dinje, pogostili člani župnijske Kari-
tas. 

Za organizacijo dogodkov okrog 
praznovanja se je poleg župnijski Ka-
ritas treba zahvaliti tudi zakoncema 
Jamnik.

Tončka Jeraj

SEMINAR KARITAS 2018
V mesecu oktobru 2018, je Slo-

venska karitas organizirala seminar 
z naslovom: »RAST MLADOSTI IZ 
KORENIN MODROSTI«. Vsebina se-
minarja je bila povezana z mladimi, 
saj je istočasno v Rimu potekala tudi 
sinoda mladih. Iz naše župnijske Ka-
ritas smo se seminarja, ki je bil v Za-

vodu Marianum Veržej, udeležile tri 
sodelavke. Prvi dan smo molili rožni 
venec in imeli sveto mašo, ki jo je 
daroval g. Hozjan. Sledila je okrogla 
miza: Mladi in njihovo vključevanje. 
Na okrogli mizi so sodelovali mladi z 
izkušnjo sodelovanja v župnijah, Kari-
tas in drugih mladinskih aktivnostih, 
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predstavniki ŽK, kjer so že vključevali 
mlade v svoje aktivnosti, duhovniki, ki 
spremljajo mlade pri svojem delu ter 
strokovni pedagoški delavci, ki mlade 
spremljajo v programih izobraževanja 
in vzgoje. Drugi dan smo začeli s sve-
to mašo gospoda Hozjana. Nato smo 
poslušali predavanje direktorja Social-
ne akademije, dolgoletnega skavta in 
mladinskega delavca g. Mateja Cepina 

na temo: Rast mladosti iz korenin mo-
drosti. Po končanem predavanju smo 
se razdelili v delavnice in obravnavali 
problematiko sodelovanja starejših z 
mladimi in kako mlade spodbuditi za 
sodelovanje s starejšimi. Na koncu se-
minarje je bilo podano poročilo z de-
lavnic in povzetek seminarja s pripo-
ročili. Hvaležni smo Bogu, da smo se 
takega seminarja lahko udeležili.

SREČANJE ČLANOV ŽPS IN DRUGIH 
ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV

V soboto, 10. novembra 2018 je 
bilo srečanje za člane ŽPS iz I. in II. ar-
hidiakonata, kamor spada tudi naša 
župnija Ig. Srečanje je potekalo v Za-
vodu sv. Stanislava v Ljubljani. Pred 

pričetkom srečanja nas je nagovoril 
nadškof in metropolit msgr. Stani-
slav Zore OFM. V prvem delu sreča-
nja smo prisluhnili predavanju p. dr. 
Mirna Špeliča OFM o življenju prve 
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Cerkve in razvoju posameznih služb v 
Cerkvi. V drugem delu srečanja pa je 
bilo praktično usposabljanje članov 
ŽPS in drugih župnijskih sodelavcev, 
ki v župniji opravljajo posamezne cer-
kvene službe (izredni delivec obhaji-
la, bralec Božje besede, pevec, me-
žnar, ključar, krasilec, katehist, tajnik 
ŽPS, voditelj župnijske skupine, član 
župnijske karitas). Po končanem sre-
čanju je bilo še skupno kosilo, da smo 
se še malo družili. Bog plačaj organi-
zatorjem za tako poučno in prijetno 
srečanje.                                 Ana Podržaj

ZAHVALA
Iskren Bog plačaj vsem dobrotni-

kom, ki pomagate lajšati stiske lju-
dem.

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.

“BODITE ŽIVE PRIČE TE MILOSTI!” (ZALOG, 7. MARCA 1998)

FILM O SVETIŠČU KRALJICE MIRU  
S KUREŠČKA

Marija, Kraljica miru, nas je na Ku-
reščku po o. Francetu Špeliču večkrat 
nagovarjala, naj oznanjamo njena 
sporočila svetu, saj so dana za ves 
svet, ne samo za Slovenijo. Tudi pri nas 
marsikdo sploh še slišal ni za ta milo-
stni kraj... Vse to nas, zbrane na Ku-
reščku ob Kraljici miru, že nekaj časa 
ni pustilo hladnih. Čutili smo, da je na 
Marijine posege na tem milostnem 
kraju potrebno opozoriti širšo javnost, 
tako v naši deželi, kot v tujini. Ko smo 
slišali, da tovrstna misel nagovarja 
tudi druge ljudi, nam je bila to neke vr-
ste potrditev, da je pravi čas. Gospod 
Anton Košir in ižanski župnik, gospod 
Janez Avsenik sta takoj podprla idejo. 

O tem, s kom bi sodelovali v tem pro-
jektu, smo bili takoj enih misli: z Davi-
dom Sipošem, filmskim režiserjem, ki 
skupaj s sodelavci ustvarja pod okri-
ljem Studia Siposh. Veseli smo, da se 
je skupaj z ekipo odzval na povabilo k 
sodelovanju.

Studio Siposh so mednarodno na-
grajena ekipa profesionalcev, ki so se 
se že dokazali z različnimi igranimi in 
dokumentarnimi filmi. Produkcijo fil-
mov s krščansko vsebino so v Sloveni-
ji postavili na najvišjo raven in so edi-
na ekipa na tej ravni, ki se loteva teh 
tem. Za seboj imajo že več filmskih 
uspešnic, kot so Vojska brezmadežne, 
Goreči škof, Pastir in Kaplja na vedru.
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Za film o svetišču Kraljice miru 
si lahko zaenkrat ogledamo kratek 
napovednik. Vsebinsko je zastavljen 
zelo univerzalno. V njem lahko najde 
sporočilo zelo široka množica ljudi in 
se poveže z Marijino zgodbo. Romar, 
ki se v filmu pojavi, je slehernik, ki kot 
iskalec miru poroma na Kurešček. 
Film je na voljo tudi v nemščini (kma-
lu tudi v angleščini) in s tem sprego-
vori še veliko širši množici trenutnih 
in bodočih romarjev na Kurešček. 
Marija vabi romarje s celega sveta!

V naslednjem letu in pol pa se bo 
ekipa sudia Siposh ukvarjala s snova-
njem in snemanjem dveh različic fil-
ma. Da bi film dosegel čim več ljudi 
je danes potrebno razmišljati o raz-
ličnih načinih, kako do teh ljudi prav-
zaprav priti. Na spletu mnogi nimajo 
veliko časa za daljše filme in jih mora-
mo nagovoriti zares kratko in jedrna-
to. Marijina sporočila s Kureščka so 
kratka in preprosta in takšen bo tudi 
film – v krajši različici bo na jedrnat 
način govoril o tem milostnem kra-
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ju ter kaj nam Marija tukaj sporoča. 
V dokumentarnem filmu o Svetišču 
Kraljice miru na Kureščku bodo spre-
govorili pričevalci, ki jih je ta milostni 
kraj posebej zaznamoval za celo ži-
vljenje, obenem pa bomo izvedeli še 
pestro zgodovino, ki jo ta kraj nosi. 
Od začetkov, ko so v te kraje vdirali 
Turki, do 2. svetovne vojne in časa po 
njej, ko so od cerkve ostale samo še 
ruševine, pa vse do očeta Franceta 
Špeliča in obnovitve Marijinega sve-
tišča na tem kraju. 

Več o filmu, ustvarjalcih, napove-
dnik in še kaj si lahko ogledate na: 
film.kurescek.si 

 Naši predniki so zidali cerkve na vr-
hovih slovenskih gričev in tako pripove-
dovali o svoji veri in Božji milosti. Naše 
sporočilo danes je enako, pripovedu-
jemo pa ga tudi s filmom. Tako kot je 

nekoč vsak po svojih močeh prispeval 
svoj zidak k tem mogočnim svetiščem, 
tako se danes zopet obračamo na vas 
in se priporočamo, da postane ta film 
naše skupno poslanstvo - hvaležni 
bomo za vsako molitev, dobro besedo 
in nenazadnje tudi za vašo finančno 
podporo. To kar bomo skupaj zgradili, 
bo poneslo glas Kraljice miru v srca na-
ših bližnjih in tudi tistih, ki jih njen glas 
že dolgo ni dosegel. Svoje prispevke za 
nastanek filma lahko darujete osebno 
na Kureščku, v Župniji Ig in pa na te-
koči račun Župnije Ig pri Deželni banki 
Slovenija št. SI56 1914 6501 3097 771 
(namen: donacija za film).

Ne pozabimo, da nam je Marija, 
Kraljica miru nekoč spregovorila:

„Kurešček ostane in bo vedno 
bolj milostni kraj, vi pa boste priče 
tega.“  (Orešje, 5. septembra 1998)

ŽUPNIJI V ZADNJEM MESECU
Na Golem se je od nas poslovila 

Ana Mavec, rojena Hren, rojena 1936, 
bivala na Golem1. Ob pogrebu so da-
rovali za svete maše: Gregor Virant z 
družino, molitvena skupina, Marjan 
Mavec in Milka, Rudi in Vida Mavec, 
sosedje iz Dravelj, družina Bergles.

Na Ljubljanskih žalah smo se po-
slovili od Franca Jelena, rojenega 
15.1.1942, bivajočega Škrilje 53.

Na Igu smo se poslovili od Franca 
Bukovca, rojenega 26.3.1927, bivajo-

čega na Kramarjevi ulici 23 na Igu. Ob 
pogrebu so darovali za svete maše, 
dar za cerkev in v dober namen: 
družina Bukovec, družina Kukovica, 
družina Škraba, družina Debevec - 
Grmada, Vida Debevc, Milanka z dru-
žino, družina Smole, Smoletovi z Iga 
in z Dobrunj.

Poslovili smo se od Joškota Ruper-
ta, rojenega 14.7.1948, bivajočega v 
Iški vasi 42.

Poslovili smo se tudi od Franca 
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Križmana, rojenega 19.9.1947, biva-
jočega na Raztuki 12 na Igu. Namesto 
cvetja so za maše in v dober namen 
darovali: družina Šteblaj, Ljubljan-
ska cesta 88, Ig, brat Janez z družino, 
družina Pangrc, Križmanovi iz Staj in 
sosed Bolha, Ljubljanska 35.

Hvala vsem, ki namesto cvetja da-
rujete v dobre namene. Pozimi cvetje 
na grobu propade v nekaj urah. Dobri 
nameni pa so zapisani v knjigo življe-
nja darovalca, dušam pokojnih pa kli-
čejo večni mir in pokoj.

Med Božje otroke sta bili po za-
kramentu svetega krsta sprejeti: Tina 
Petrovčič, rojena 17.4.2018, hči Gre-
gorja in Anite rojene Tegelj, bivajo 
Cesta na Kurešček 18, in Hana Ku-
kovica, rojena 4.11.2018, hči Miha in 
Polone rojene Černe, bivajo Banija 1 
na Igu.

Običajno je priprava na krst dan 
pred krstom, da se srečamo z botri in 
starši in se vse dogovorimo glede kr-
stnega obreda. Krst otrok pa prijavi-
te vsaj mesec dni prej. Redni krsti so 
prvo nedeljo v mesecu, po sveti maši, 
ob 11h. Hvala vsem, ki se veselite kr-
sta otrok v naši župniji. Krst je Božje 
oznanilo, da smo živa župnija in da 
Bog vstopa v življenje naših družin po 
zakramentu svetega krsta, s katerim 
so otroci pridruženi Kristusu, kot so 
mladike vcepljene na trto.

KRAŠENJE CERKVE V ADVENTU
Advent je čas upanja in pričakova-

nja. Narava se odene v zimsko spanje 
in človek dobi občutek, da je izumrla. 
Globoko v sebi pa čuti neizmerno že-
ljo po obnovi življenja. 

Adventno bogoslužje upošteva to 
dogajanje v naravi in človekova obču-
tja: na svet prihaja Začetnik življenja, 
zato sta strah in tesnoba odveč!

Takšnemu razpoloženju ustreza 
tudi okrasitev cerkve. Je nekoliko za-

držana, resnobna, hkrati pa polna upa-
nja. Tako so adventni aranžmaji zadr-
žanih barv. Prevladuje zelena, kajti to 
je barva upanja; zimzelene rastline so 
znamenje večnega (življenja).

Glavni poudarek damo okrasitvi 
daritvenega oltarja. Stranski oltarji 
ostanejo neokrašeni ali pa so okra-
šeni vse nedelje enako: le z zelenimi 
vejicami smreke, jelke, asparagusa, 
bršljana… Le, če je stranski oltar po-
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svečen svetniku, ki v tem času godu-
je, ga lahko nekoliko slovesneje okra-
simo (npr. Marijin oltar na praznik 
Brezmadežne).

Ob daritveni oltar na stojalo po-
stavimo adventni venec. To je ve-
nec v obliki kroga, ki s svojo obliko 
simbolizira večnost – brez začetka in 
brez konca. Štiri sveče (vijolične ali 
bele barve) na njem so znamenje luči.

Jaslice ponazarjajo božično skriv-
nost in vabijo k molitvi in premišlje-
vanju. S postavljanjem je veliko dela 
pa tudi veselja. Zato – vsakdo vabljen 
v pomoč!

Božič je praznik, ko k nam prihaja 
Luč sveta (Kristus), ki preganja temo. 
Njegovo rojstvo je dokaz božje ljube-
zni do nas.  Zato je to praznik vese-
lja! Okrasitev cerkve je vesela in zelo 
slovesna, bogata na svečah (lučeh), 
a v mejah zmernosti. Naj ne bo pre-
natrpana s cvetjem. Barve cvetja so 
tople: rumena, oranžna, zlati odten-
ki, morda tudi bela ali rdeča, kar pa je 
bolj umirjena okrasitev.

Povzela po priročniku: S cvetjem in 
zelenjem slavimo Boga, Helena Bevc

BRALCI BERIL NA IGU
Maša ob 8. uri:
Franc Orhini in Veronika Čuden – 25.11.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 2.12.
Bernarda in Robi Selan – 9.12.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 16.12.
Mateja Jere Grmek in Marjana Jamnik 23.12.
Rok in Zinka Štefančič – 24.12. polnočnica
Franc Orhini in Veronika Čuden – 25.12.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 30.12.
Bernarda in Robi Selan – 1.1.2019

Maša ob 10. uri:
Andreja in Roman Zdravje – 25.11.
Marija Pangerc in Marinka Završnik – 2.12.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 9.12.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj- 16.12
Sonja Dolinšek in Tadej Jamnik 23.12.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 24.12. otroška 

polnočnica
Andreja in Roman Zdravje – 25.12.
Marija Pangerc in Marinka Završnik – 30.12.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 1.1.2019

BRALCI NA PIJAVI GORICI:
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič – 25.11.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 2.12.
Veronika Globokar in Damjana Urbar – 9.12.
Anže Globokar in Olga Urbar – 16.12.
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar – 23.12.

Andreja Lunar in Katarina Stojanovič – 24.12. 
polnočnica

Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 25.12.
Veronika Globokar in Damjana Urbar – 30.12.
Anže Globokar in Olga Urbar – 1.1.2019
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KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
1. SKUPINA - 25.11 (Matena)
2. SKUPINA – 2.12.
3. SKUPINA – 9. 12.
4. SKUPINA – 16.12.
5. SKUPINA – 23.12. (Podržajevi)

6. SKUPINA – 30.12.
7. SKUPINA - 6.1. 2019 (Iška Loka)
8. SKUPINA - 13.1.2019 (Staje)
1. SKUPINA - 20.1.2019 (Matena)
2. SKUPINA – 27.1.2019

DOGODKI PRED NAMI
• nedelja, 25.11., pri maši ob 10h: pred-

stavitev birmancev
• nedelja, 25.11.: začetek tedna Karitas.
• torek, 27.11., ob 17h na Golem: pletenje 

adventnih venčkov za otroke in druge.
• sreda, 28.11., pletenje adventih venčk-

ov za Karitas na Igu. Vabljeni, da nam 
priskočite na pomoč tudi vi.

• sreda, 28.11., ob 20h na TV Slovenija 1, 
prenos dobrodelnega koncerta Klic do-
brote Karitas.

• sobota, 1.12., ob 15h na Igu: obisk sve-
tega Miklavža v cerkvi.

• nedelja, 2.12., prva adventna nedelja, pri 
vseh mašah blagoslov adventnih vencev.

• nedelja, 2.12., pri maši na Golem ob 
9.30: predstavitev birmancev

• nedelja, 2.12., ob 10h na Igu: otroška 
maša, 5. obletnica otroških maš na Igu. 
Po maši srečanje za starše prvoobha-
jancev skupaj z otroki.

• nedelja, 2.12, ob 16h na Viču: dekanij-
sko srečanje ŽPS.

• petek, 7.12,: prvi petek v mesecu. Do-
poldne obiščemo bolnike in starejše 
na domu. Zvečer od 18h naprej na Igu 
molitev pred Najsvetejšim in posvetitev 
Jezusovemu srcu.

• petek, 7.12.: god svetega Ambroža, za-
vetnika čebelarjev. Sveta maša zvečer 
bo v zahvalo za dobro letino in za zdrav-
je čebel.

• sobota, 8.12.: praznik Brezmadežnega 
spočetja Device Marije. Svete maše na 
Igu ob 8h, ob 19h na Golem.

• sobota, 8.12.: sobota po prvem petku, 
ob 7.30 molitev premišljevalnega ro-
žnega venca pred Najsvetejšim in po-
svetitev Marijinemu Brezmadežnemu 
srcu.

• sobota, 8.12., dopoldne prva spoved za 
prvoobhajance ob 9h in 10h.

• nedelja, 9.12.: 2. adventna nedelja.
• nedelja, 16.12., 3. adventna nedelja: 

pred svetimi mašami bo pred prazni-
kom na razpolago tudi tuji spovednik.

• nedelja, 16.12, ob 10h na Igu: otroška 
maša.

• sreda, 19.12., ob 17.30: Svetopisemske 
urice za predšolske otroke.

• sobota, 22.12., ob 10h na Golem posta-
vljanje jaslic. Vabljeni tudi letošnji bir-
manci.

• nedelja, 23.12., 4. adventna nedelja: 
pri vseh mašah bodo skavti delili Betle-
hemsko luč miru.
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• ponedeljek, 24.12.: prvi sveti večer. 
Otroška maša božičnega večera ob 18h 
na Igu.

• torek, 25.12., BOŽIČ: svete maše kot ob 
nedeljah: ob 8h in 10h na Igu ter ob 8.30 
na Pijavi Gorici in ob 9.30 na Golem.

• sreda, 26.12.: sveti Štefan, dan samo-
stojnosti in enotnosti. Svete maše bodo 
po nedeljskem razporedu. Pri maši bla-
goslov soli, ki jo prinesete s seboj.

• nedelja, 30.12.: nedelja svete družine.
• ponedeljek, 31.12., drugi sveti ve-

čer. Sveta maša v zahvalo za pre-
jete darove v letu 2018 ob 17h 
na Igu. Sveta maša bo že ob 17h! 
Zvečer pokadimo in pokropimo svoja 
stanovanja.

•  torek, 1.1.: Novo leto, svete maše po 
nedeljskem razporedu.

SVETI MIKLAVŽ PRIHAJA
Tudi letos se je oglasil sveti Miklavž. Na 

Igu nas bo obiskal v soboto, 1. decembra, 
ob 15h. Pred prihodom tega svetega moža 
bodo otroci pripravili lep program. Vsi lepo 
vabljeni na srečanje v župnijsko cerkev.

Starše prosimo, da lepo poskrbijo za 
svoje otroke v cerkvi, da jih ne bodo mo-
rali miriti in utišati hudi parkeljni. 

Sveti Miklavž bo pridnim otrokom pri-
nesel tudi darila. Zato prosi starše, ki ima-
jo takšne pridne otroke stare do 10 let, da 
nam o tem sporočite v župnijsko pisarno. 
Prispevek na otroka znaša 12 €.

Zadnje prijave bomo sprejemali še v 
četrtek, 29. novembra.

KOLEDNIKI PRIHAJAJO
Veseli smo, da od božiča do treh kraljev 

po naših vaseh prinašajo veselo oznanilo o 
Božjem rojstvu in voščilo koledniki. Oble-
čeni v tri kralje zbirajo tudi darove za naše 
misijonarje, ki delujejo po vsem svetu.

Pozivamo odrasle, ki bi bili pripravlje-
ni spremljati otroke po Igu, ki kot Gašper, 
Miha in Boltežar prinašajo darove Jezusu, 
da se oglasite v župnijski pisarni ali nas 
pokličete na telefon ali oglasite po elek-
tronski pošti, in se lahko skupaj organizi-
ramo. Lansko leto kraljev v nekaj ulicah ni 
bilo. Zato naj bo ta zapis vabilo, da blago-
slov pride tudi do vaših vrat.



Naša
zupnija

Družinska pratika
Mohorjeva družba Celje vsako leto izda 

Družinsko pratiko. Tudi letos je v Pratiki koti-
ček za lepo besedo. V njej lahko preberemo 
o vrednotah, o sožitju z naravo. Tam naj-
demo otroški kotiček z mnogimi nasveti in 
razvedrilo. Nova pratika za leto 2019 je že na 
razpolago tudi v župnijski pisarni za 5,90€.

Marijanski koledar
Na razpolago je novi Marijanski koledar. 

Letos ga krasijo Marijine podobe za vsak 
mesec. Lahko ga nabavite v vseh naših cer-
kvah in tudi v župnijski pisarni. Vrednost ko-
ledarja je 2,50€.

Mohorjeve knjige
Že so izšle Mohorjeve knjige za leto 2019. 

Vse do svečnice, 2.2.2019,  lahko v prednaro-
čilu naročite Mohorjeve knjige za leto 2020. 
V zbirki, ki izide novembra 2019 bodo:
• MOHORJEV KOLEDAR 2020
• Bernarda Mrak Kosel: UJETNIK SVOJE-

GA ČASA
• Matija Ogrin: SLOVENSKO SLOVSTVE-

NO IZROČILO
• Françoise Claustres: SVETO PISMO V 30 

UMETNINAH
• IZBRANI SPISI FRANA KSAVERJA ME-

ŠKA
Komplet petih knjig po prednaročniški 

ceni: 48 EUR, redna cena: 68 EUR. Mohor-
jev koledar po prednaročniški ceni: 18 EUR, 
redna cena: 20 EUR. Prednaročniške cene 
veljajo do konca februarja 2019. Cenovna 
vrednost vseh posameznih knjig in Koledar-
ja je več kot 90 EUR.

Naročila: info@celjska-mohorjeva.si, 
T: 03 490 14 20, ali v župnišču na Igu.

Naročnine za verski tisk za leto 2019:
• Družina –  109,20 € (če plačamo do kon-

ca januarja 2019 pa le 104 €)
• Ognjišče – 33,50 € (naročniki po pošti pa 

34,30)   
• Prijatelj – 11,70 €
• Misijonska obzorja – 9 €
• Mohorjeve knjige (prednaročilo šest 

knjig za 2020) – 48 €, samo Mohorjev ko-
ledar – 18€

• Vzgoja – 19,80 €
• Božje okolje – 26,40 €
• Beseda med nami – 20,40 €
• Communio – 34 €
• Magnificat  - 55,80 €
• Mavrica – 39,90 €
• Cerkveni glasbenik – 35,40 €
• Radovednež – 14€
• #Najst – 23,40€
• Cerkev danes – 35,40€
• Naša luč – 26,95€
• Glasnik kraljice miru – 12€


