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KRALJICA ROŽNEGA VENCA
Kljub epidemiji Korona virusa je končno konec avgusta izšel film z naslovom Fatima. Gre za film, posnet po resničnih dogodkih iz leta 1917, ko se je
v kraju Fatima trem pastirčkom, Luciji, Jacinti in Frančišku, prikazala Božja
Mati. Film se osredotoča na dogajanje kot ga vidi najstarejša vidkinja Lucija.
Prikazuje vso dogajanje v njeni družini in na splošno opisuje težke razmere v
času prve svetovne vojne. A namen tega zapisa ni v recenziji filma, temveč v
povabilu Marije, ki je vidcem v Fatimi naročila, naj sami molijo rožni venec ter
naj k temu spodbujajo tudi druge, da bi se vojna in vse trpljenje, ki je z njo povezano, čimprej končalo, da bi se otoplila hladna srca ljudi ter da bi se naselil
mir. Posebno močno je fatimsko
sporočilo »vsak dan molite rožni
venec«. Rožni venec je oblika
molitvene pobožnosti, ki se jo
uvršča pod »ljudske religioznosti« (KKC 1674). Gre za preprosto obliko molitve primerne za
vse generacije, za vse sloje in na
sploh za vse ljudi. Molitev rožnega venca je tudi najbolj razširjena oblika molitve, zato ima tudi
največjo »duhovno moč«. Molitev rožnega venca ne nadomesti liturgičnega življenja Cerkve
temveč predstavlja neke vrste
podaljšek le-tega.
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Kakšno mesto ima molitev rožnega venca v zgodovini, priča vsakokratno
odpiranje grobov in grobnic, ko poleg skeletov pogostokrat naletimo tudi na
rožne vence, ki so jih naši predniki dobesedno nesli s seboj v grob. Vse to priča
o močni veri in goreči molitvi rožnega venca. Mnogo ljudi je že takrat znalo
povedati, kako jih je molitev rožnega venca pogosto reševala v raznih osebnih stiskah. Tudi danes ne manjka pričevanj o duhovni moči molitve rožnega
venca. Čim več ljudi moli rožni venec, tem večja je tudi vsa »duhovna moč«
te molitve in ravno osebna razodetja, tako Marije kot pričevanja svetnikov
nas lahko utrdijo v prepričanju in veri o pozitivnem pomenu molitve rožnega
venca. Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. Z rožnim vencem se poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. O tem govorijo
posamezni vzkliki rožnega venca, ki pomenijo pregled zgodovine odrešenja,
ki se udejanji v osebi Jezusa Kristusa (veseli, svetli, žalostni in častitljivi del).
Molitev rožnega venca je torej primarno povezana z Jezusom Kristusom. Priznati pa je potrebno tudi vlogo Božje Matere, ki nas pri vsaki molitvi rožnega
venca tudi spremlja.
Za konec se vrnimo nazaj k filmu o Fatimi. V zadnjem prikazanju 13. Oktobra 1917 se je Marija predstavila kot kraljica rožnega venca. Ta naziv je prišel
celo v lavretanske litanije in izraža vero Cerkve, da je Marija ne samo tista, ki
nas vabi k molitvi rožnega venca, temveč da je tudi prva molivka Cerkve. Po
koncu vsake desetke običajno molimo molitev, za katero veliko ljudi ne ve, da
je tesno povezana s Fatimo. To je molitev, ki jo je Marija v Fatimi ravno tako
posredovala trem pastirčkom:
»O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi
v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.«
Tadej Ložar, kaplan

Oseba ta mesec: Skavtski steg
Škofljica 1 – Stari maharji
… je prostovoljna mladinska skupina, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20.
stoletja napisal Robert Baden-Powell,
ustanovitelj skavtskega gibanja.
Osnovni namen vzgoje v ZSKSS

(Zveza slovenskih katoliških skavtov
in skavtinj) je prispevati k polnemu
telesnemu, duševnemu, duhovnemu
in družbenemu razvoju otrok in
mladih, da bomo lahko postali trdne
osebnosti, odgovorni državljani ter
člani krajevnih, narodnih in mednaro-
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dnih skupnosti. Imamo status društva
v javnem interesu na področju vzgoje
in izobraževanja, status nacionalne
mladinske organizacije in smo člani
svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).
Kdaj je bil ustanovljen steg Škofljica
1 in kakšni so bili prvi začetki?
Steg je bil ustanovljen leta 1998,
ko sta vajeti v roke prijeli zagreti skavtinji Mojca (živahna vidra) in Maja
(poetična levinja). Iz majhne skupinice je kmalu nastala močna skavtska
skupina navdušenih skavtov, ki se je
vsako leto povečevala.
Od kod ime Stari maharji?
Stari maharji zato, ker naj bi se prvotni prebivalci Ljubljanskega barja
imenovali stari maharji, saj je bilo tu
veliko mahu in močvirja. Poleg tega nismo iskali simbolov, poosebitev, znamenitosti, živali ali rastlin s seznama
ogroženih vrst, ampak smo v ospredje
postavili človeka. Človeka, ki je del narave in se je čutil povezan z barjem.
Kaj pomenijo barve na škofeljski rutki?
Barve rutke našega stega spominjajo na škotske vzorce. Zelena barva predstavlja naravo in ljubljansko
barje, ki nas obdaja. Rdeča ponazarja
ljubezen in dobroto. Črna je kot barjanska prst, kar pomeni trdnost in rodovitnost. Bela je kot čistost v mislih,
besedah in dejanjih. Rumena barva

nam predstavlja kulturno dediščino
in roman Frana Saleškega Finžgarja:
Pod svobodnim soncem. Rumena
obroba, pa predstavlja Boga, ki nas
skavte vse povezuje. Preplet barv je
naša igrivost in povezanost vsega.
V letu 2015/2016 pa smo malce
spremenili blago, kjer je dodana še
ena barva – modra, ki ponazarja vse
vode in reke in potoke na barju.
Skavtski steg Stari maharji
ga že vrsto let mahamo v svet!
Včasih ga mahnemo v naravo,
drugič v cerkev, na tabor, potep
ali kar tako na klepet.
Vedno pa z rutko okoli vratu,
z norimi idejami v glavi
in skavtskim duhom v srcu.
Rutka in kroj za nas nista le modni
dodatek, ampak nas družita,
povezujeta med seboj,
z drugimi skavti in z Bogom.
S tem znamenjem pripadamo
eni skavtski družini!
Starostne veje: volčiči in voljkuljice – VV, starost od 8 do vključno 11
let, izvidniki in vodnice – IV, starost
od 12 do vključno 15 let, popotniki in
popotnice - PP (klan), starost: od 16
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do vključno 21 let, skupnost vodite- načine podajanja Svetega pisma in
ljev – SKVO, starost: od 19. leta dalje. učenja. Mislim, da so v ospredju tudi
Kako razumeš besedo »vera«? Kaj drugačne vrednote. Predvsem pa smo
je za tebe vera, kako jo doživljaš? mladi danes veliko bolj odprti do sveta.
Na kakšen način se vera kaže? Ali To se izraža tudi v našem razmišljanju
mladi drugače izražajo „vernega“ kljub krščanski veri, katere del smo.
človeka kot starejši ljudje? Zakaj hoVerujem v Boga, izkazujem svojo
diš k skavtom in ne k tabornikom?
vero z obiskom cerkve in svete maše,
Vero razumem drugače, še posebej praznujem večje verske praznike. K
drugače kot moji starši. Ne verjamem, skavtom hodim, ker so vsi otroci v druda je kaj drugače govoriti z Jezusom v žini pri skavtih. Starejši svojo vero izkacerkvi ali pa kje v naravi. Všeč mi je ide- zujejo na drugačen način kot mi mladi.
ja, ki jo uči krščanska vera - dobrota, Večkrat gredo k maši, več molijo.
ljubezen… Vero izražam na svoj način.
Način življenja se je spremenil, imaVedno so nas učili, da je Jezus vedno in mo veliko dejavnosti, ni časa oz. si ga
povsod prisoten. Vsak človek vero doži- ne vzamemo. Mislim, da se tudi Cerkev
vlja in razume drugače. Mislim, da nih- tega zaveda in se poskuša približati
če ne bi nikomur smel zapovedovati, na nam mladim. K skavtom sem šla, ker
kakšen način bo izražal svojo vero.
imajo v ospredju vrednote, ki jih naša
K skavtom hodim, ker so bili v času družina živi. Vero posredno in nepomojega otroštva lažje dostopni kot ta- sredno izražaš v svojih dejanjih, načinu
borniki. Mladi drugače izražamo vero. življenja. Pri skavtih najdeš sebi podobVpeljujejo se novi načini verovanj in ne prijatelje, ki imajo iste vrednote, pri
verskih aktivnosti. Pogovori so mnogo skavtih imaš sebi primerno družbo.
Zame, kot skavta, se vera kaže na
bolj povezani z današnjimi problemi
družbe. Mladi duhovniki uvajajo nove vsakem skavtskem srečanju. Ko se na
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zabaven način podružimo in hkrati naredimo nekaj koristnega za domače
okolje in lokalno skupnost. Vrednote
nas mladih in starejših so enake, vendar jih mladi težje izražamo in kažemo.
V veliki večini zaradi pritiska vrstnikov
in družbe. S skavtskim načinom življenja skušamo večati občutek pripadno-

sti skupnosti, ki pomaga pri izražanju
vere.
Propaganda s strani skavtov je bila
boljša in tudi bolj sem se čutil poklicanega k njim, kar pa ne pomeni, da je s
taborniki kaj narobe.
Z mano so se pogovarjali:
Navihana lisica, Igriva lisica, Živahna
lisica in Šaljivi merjasec.

Vpis v prvi razred

Kateheti, ki učijo 1. razred, so izrazili skrb, da se
je v tem letu prijavilo le majhno število otrok v prvi
razred. Iz izkušnje lanskega leta, smo namreč na Igu
za vse razrede prve triade oblikovali po dve skupini,
da ni velike gneče in kateheza poteka brez težav.
To seveda ustvarja tudi več prostora za nove otroke.
Zato spodbujam vse starše, ki imajo otroke v prvem razredu, da jih vključijo v redni verouk, ki je na
Igu v ponedeljek ob 17h, na Golem v torek ob 18h in
na Pijavi Gorici v četrtek ob 17h. Predvidoma je dolžina kateheze 45 minut, kar otroci te starosti zmorejo.
V letošnjem letu je Katehetski urad izdelal nove
učbenike za 1. razred, ki za isto ceno na razgiban način posredujejo vsebine otrokom. Dodane so različ-
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ne naloge, ki z razigranostjo dodajo
domačim nalogam zabavne vsebine.
Na ta način zmanjšajo težavnost domačih nalog. Med svetniki, s katerimi se srečajo prvošolci, je tudi naš
župnijski zavetnik sveti Martin. Zato

smo se skupaj s kateheti odločili, da
jih kupimo tudi v naši župniji in jih z
veseljem uporabljamo.
To je lahko dodaten razlog za vpis
otrok k verouku v prvi razred.
žpk

Ukrepi v času korona virusa v župniji
V cerkvah in drugih župnijskih
prostorih upoštevamo navodila NIJZ
in dodatna navodila s strani Slovenske škofovske konference. Zato smo
že med dogodki lahko prebrali, da zaradi korona virusa v zadnjem času ni
pogostitev po žegnanjih na podružnicah. Množična pogostitev je namreč
velik riziko za okuževanje in je zato
prepovedana.
V cerkvah pa med bogoslužjem že
vse od javnega obhajanja svetih maš
ohranjamo razkuževanje rok. Ob tem
pa tudi redno uporabljamo maske in
držimo razdaljo, če je le mogoče. Če
to ni, potem je tudi v zunanjih prostorih nujna uporaba maske.
Obhajilo prejemamo samo na
roke. Ob tem naj spomnim, da obhajilo na roke prejemamo spoštljivo in
tudi duhovno pripravljeni. Če imamo
velike grehe, je potrebna predhodna
spoved. Obhajilo prejmemo tako, da
odpremo dlani v višini srca. Prav v
srce prejmemo Jezusa, radi rečemo.
Počakamo, da duhovnik ali obhajalec
položi hostijo na gornjo dlan in stopimo korak v stran. Nato vpričo delivca

zaužijemo hostijo
in se šele po zaužitju vrnemo na svoje
mesto.
Pri
prazničnih
in nedeljskih bogoslužjih zaradi morebitnega sledenja
virusu zbiramo tudi
telefonske številke.
Te oddate v posebno skrinjico zadaj v
cerkvi. Telefonske
številke se hranijo
mesec dni, nato pa
se uničijo. Uporabijo jih na NIJZ za
obveščanje udeležencev maše, ko je
bil pri maši kdo, ki
je okužen. Gre torej za zaščito tistih,
ki so pri maši, in ne za sledenje posameznikom. Hvala vsem, ki ste zbiranje telefonskih številk vzeli za nekaj
vsakdanjega in svojo telefonsko številko pripravite že doma in jo samo
oddate v skrinjico.
žpk
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+Matild Domić
28. avgusta, na god sv. Avguština, je v
tragični prometni nesreči nepričakovano
in nenadoma umrl in odšel naproti svojemu Odrešeniku naš sobrat duhovnik
salezijanec Matild DOMIĆ SDB (35).
V molitev priporočam njegovo družino, ki jo je tragični dogodek močno pretresel (oče Josip, mati Klara, brat Merlin z
družino). Skupnosti vabim, da se kak večer zberejo k skupni molitvi rožnega venca
po tem namenu in za pokoj duše preminulega sobrata.
»Če hoče kdo hoditi
za menoj, naj se odpove
sebi in vzame svoj križ
ter hodi za menoj. Kdor
namreč hoče rešíti svoje
življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga
bo našel.« (Mt 16,24-25)
»Če kdo hoče …«, vabi Jezus. Gospodov
vabljivi glas je Matilda dobesedno zapeljal
in ga povabil, naj zastavi vse in se odpravi
za njim. Matild je ta glas začel prepoznavati v srednji šoli, še posebej intenzivno
pa, ko je že hodil na Pravno fakulteto.
Nagovarjal ga je po mladih, ki so zvedavo
spraševali o Jezusu, po salezijancih, ki jih
je srečal v Želimljem in so ga spremljali, v
notranjosti pa ga je osvojil s svojo Besedo življenja. Med njima se je začel vzpostavljati odnos svobode in ljubezni, ki pa
je moral iti skozi izkušnjo velikega tedna.
Najprej je bil to odnos velike mladostne

zanesenosti in zaljubljenosti, pozneje pa
tudi odnos notranjih in duhovnih bojev:
ali je bolje reševati svoje življenje, graditi
na sebi in se samouresničevati? Ali je bolje
hoditi za Gospodom in se vreči v roke edini
Ljubezni, ki ljubi do konca?
Matild Domić je bil krščen v župniji svojih staršev, v Gunji na Hrvaškem. Rodil se
13. julija 1985 v Ljubljani, kamor sta starša
prišla iskat zaposlitve. Nato so se preselili v
Šmartno pri Litiji, kjer je prejel zakrament
prvega svetega obhajila in svete birme.
Prav v času odločanja za srednjo šolo se je
Domićeva družina preselila na Pijavo Gorico, ki spada pod župnijo Ig. Po dokaj hitri
odločitvi se je Matild takrat odločil za Gimnazijo Želimlje, kjer je prvič stopil v stik s
salezijanci. Maturiral je leta 2004.
Po opravljenem razločevanju in pogovorih je v januarju 2007 prišel v formacijsko hišo na Rakovnik. Jeseni istega leta je
vstopil v salezijanski noviciat v Pinerolu v
Italiji in leto pozneje, 8. septembra 2009,
postal salezijanec z začasnimi zaobljubami, ki jih je leta 2015 okronal z večnimi zaobljubami. 29. julija 2017 je bil v posvečen
v duhovnika po rokah salezijanskega škofa Petra Štumpfa. Njegova pot vzgojitelja,
kaplana in voditelja Salezijanskega mladinskega centra ga je vodila od Želimelj
preko Rakovnika do Sevnice.
Z letošnjim letom je bil napoten v salezijansko skupnost v Mužljo, kjer bi med
madžarsko manjšino opravljal službo voditelja dijaškega doma Emavs in kaplana
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v župniji Mužlja. Med poletjem je odšel na
študij jezika v Budimpešto. V zadnjih dneh
avgusta se je vrnil v Slovenijo, da se pripravi za odhod na novo pastoralno mesto.
V četrtek, 27. avgusta, se je odpravil
proti Madžarski v bližino Blatnega jezera,
od koder se je v petek, 28. avgusta, v zgodnjih jutranjih urah ob vračanju smrtno
ponesrečil tik pred slovensko mejo, ko je
spregledal pred seboj stoječi kamion in se
zaletel vanj. Siloviti trk ga je v trenutku iztrgal iz naše srede.
Rajni salezijanec Matild Domić se je v
polnosti vrgel v roke edini Ljubezni, vstajenjski ljubezni Jezusa Kristusa. Od večnih
zaobljub, ko je obljubil, da bo do zadnjega
diha živel kot salezijanec za mlade, ga je
spremljalo geslo, ki povzema don Boskov
stavek: »Potrudi se … do zadnjega diha!«
S srcem in veseljem je bil duhovnik. Že-

lel je biti ves Kristusov. Z veliko notranjo
strastjo se je upodabljal po njem. To izraža
njegovo novomašno geslo, ko izbere Jezusove besede iz Kane Galilejske: »Moja
ura« (Jn 2,4). Na drugi podobici ob posvečenju v mašnika pa je dal natisniti sončno
uro s sporočilom: »Carpe diem cru + cis«
(Izkoristi dan križa).
Rajni sobrat Matild ni hotel rešiti svojega življenja na zemlji, ampak ga je izgubil
zaradi Njega (prim. Mt 16,25) in dosegel
svojo polnost. Stopil je v veselje nebes,
ker mu bo Oče povrnil po njegovem delu.
Njegovo zemeljsko življenje se je dopolnilo, njegovo duhovno delo pa se je šele
začelo, saj nam bo izprosil novih duhovnih
poklicev, da bodo zapolnili vrzel, ki je nastala za njim.
Marko Košnik, inšpektor

ROMANJE OB PRAZNIKU MARIJE KRALJICE MIRU
V nedeljo 30. avgusta 2020 je bilo na
Kureščku zelo slovesno in tudi spravno
vzdušje. V prvi vrsti se je obeležilo 80. letnico spokornega romanja za mir. Takratni
škof Rožman je v povabilu z dne 25. avgusta 1940 vernikom ljubljanskih in okoliških
župnij obrazložil tudi namen romanja, ki
je med drugim narekoval: »Romanje bodi
izraz in dokaz spokornega duha; zaradi
tega ne bo nedeljski izlet, marveč resno in
spokorno romanje v molitvi…«.
V tem duhu se nas je pred cerkvijo Sv.
Marjete na Golem, skupaj z župnikom Janezom Avsenikom zbralo 9 romarjev, ki

smo se ob molitvi peš odpravili h Kraljici
miru na Kurešček. Lahko bi rekli, da smo
tudi v vremenskem pogledu zagotovo
hodili pod Marijinim varstvom, saj se je
prav na začetku poti nad nami razbesnela
močna nevihta, ki pa nas ni zaustavila. Ob
prihodu na Kurešček se je že čutilo praznično dogajanje in v srcu prijetno vznemirjenje.
Obeležilo se je tudi 30. letnico praznika Kraljice miru, ob koncu pa je nadškof
Stanislav Zore v svetišču Kraljice miru na
Kureščku blagoslovil tudi spravno znamenje. Kot je navedeno v zborniku, ki je
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ob tem izšel, je odločitvi, da se spravno Marijina obljuba »Tukaj vam bom delila
znamenje postavi v cerkev, botrovala tudi mir«. J. Š.

BLAGOSLOV OB ZAČETKU ŠOLSKEGA IN
VEROUČNEGA LETA
V nedeljo 13. septembra 2020 je v cerkvi Sv.
Marjete na Golem župnik Janez Avsenik ob začetku šolskega in veroučnega leta blagoslovil
otroke in šolske torbe, ki so jih prinesli pred oltar.
Ob tem je poudaril pomen odpuščanja in
pripravljenosti za skupno življenje kot nas uči
Božja beseda. V tem veroučnem letu se pripravljamo tudi na prvo sveto obhajilo in sveto birmo. Naj blagoslov pomaga, da bo lažje začeti
ter se iskreno pripraviti na prejem zakramentov. J. Š.
ZA DOBRO VOLJO
OČKA GARA – Mihec se v vrtcu pohvali: »Gospodična vzgojiteljica, moj oče pa zasluži vsak mesec
deset tisoč evrov.« Vzgojiteljica: »Za ta denar hodim v službo celo leto.« Mihec: »Seveda. Ampak moj
očka mora delati, vi se pa z nami samo igrate.«
ATA SKLADATELJ – Učiteljica glasbe sprašuje prvošolčke: »Janezek, kaj je tvoj očka po poklicu?« Janezek: »Skladatelj!« Učiteljica se veselo nasmehne: »Res? To je pa lepo!« Janezek: »Ja, ja! Drva sklada!«
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ŽEGNANJE NA SARSKEM

V nedeljo 20.septembra 2020 so
na Sarskem praznovali žegnanje.
Žegnanjsko sveto mašo je daroval
kaplan, gospod Tadej Ložar. V pridigi
se je poglobil v evangeljsko priliko o
delavcih, ki jih je gospodar poslal v
svoj vinograd. Prve je najel že zjutraj
in jim obljubil en denarij za celodnevno delo. Kasneje je našel ljudi, ki so
postavali brez dela in jih tudi poslal v
vinograd. Zadnje je najel le uro pred
koncem dela. Na koncu so delavci

prejeli plačilo, vsi po en denarij. Prvi
delavci so bili razočarani in so godrnjali, vendar so sprejeli gospodarjevo pojasnilo, saj so pošteno dobili
obljubljeno plačilo. Nagrada ostalim
delavcem pa je bila stvar dobrote gospodarja.
Gospodar vinograda je prispodoba za Boga. Pravijo, da je Bog ljubezen. Vendar je potrebno tudi poštenje in pravičnost. Priliko lahko uporabimo tudi v današnjem času. Delavci
pričakujejo za pošteno delo pravično
plačilo. Najdejo pa se tudi taki, ki bi
radi brez dela prejemali plačilo.
Vaščani Sarskega so spet lepo
pripravili cerkev. Slovesnosti se je
udeležilo tudi nekaj cerkvenih pevcev z Iga. Po maši smo se še malo
zadržali pred cerkvijo. Pogostitve
pa zaradi protikoronskih ukrepov
ni bilo. Na voljo pa so bila »razkuževalna sredstva«.
Tončka Jeraj

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi
petek v mesecu od 17. do 18. ure v učilnici
župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate svoj
dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).
Župnijska karitas Ig
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Župnija v zadnjem mesecu
Pretreseni smo nad nenadno smrtjo našega zadnjega novomašnika
salezijanca Matilda Domića. Ob pogrebu so za 10 maš in za salezijansko
skupnost zbrali darove vaščani soseske Pijava Gorica. Za svete maše pa so
darovali tudi Podržajevi in Jamnikovi.
Na ljubljanskih Žalah smo se poslovili smo se od Katarine Pirnovar rojene Beranič, rojene 18.11.1934, ki je
živela na Visokem 26.
Na Igu smo se poslovili od Frančiške Mahne, rojene Gačnik, ki je stanovala na Kočevski cest 159 na Pijavi Gorici, zadnja leta pa je bivala v domu starejših na Fužinah. Namesto cvetja na grob so za svete maše darovali vaščani
Pijave Gorice, brat Janez z družino in brat Marjan z družino.
Vse pokojne priporočamo v molitev.
––
––
––
––
––

Pri svetem krstu so postali Božji otroci naslednji Kristusovi maziljenci:
Patricija Matjašič, ki s svojimi starši Matjažem in Matejo, rojeno
Krnc, živi na Sarskem 1A,
David Ban, ki s svojimi starši Zlatkom Banom in Majo Jakič, živi v Dragi 21,
Jerneja Strle, ki s svojimi starši Štefanom in Cilko, rojeno
Hosta, živi v Iški 11,
Ziva Kikelj, ki s svojimi starši Andrejem Kikljem in Isabelo Kovačič, živi v Zapotoku 79,
Tia Vinšek, ki s svojimi starši Robertom in Natalijo, rojeno Pušnik, živi v Smrjenju 132 pri Pijavi Gorici.

Vseh se veselimo in jih z veseljem sprejemamo v župnijsko občestvo. Zaradi ukrepov ob koronavirusu je priporočljivo, da krst vsakega otroka obhajamo
posebej. To pa seveda ni razlog, da se župnija teh otrok ne razveseli in na te
mlade družine ne kliče Božjega blagoslova. Naj bo njihova ljubezen še naprej
rodovitna.
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Katehumenat
Katehumenat je strokovno poimenovanje priprave odraslih na prejem zakramentov. Vemo, da so otroci krščeni še kot dojenčki in v 3. razredu prejmejo
prvo sveto obhajilo. K sveti birmi pa gredo v odrašujoči dobi, pri nas v 8 in 9.
razredu verouka.
Odrasli pa prejmejo vse zakramente uvajanja v krščanstvo hkrati. Na prejem pa se pripravljajo s tečajem, ki se imeuje katehumenat. Začne se jeseni
in zaključi okoli velike noči, ko katehumeni prejmejo vse zakramente hkrati.
Enak tečaj velja tudi, če se kdo odloči samo za prejem svete birme.

TISTE ODRASLE, KI BI SE RADI PRIPRAVILI
NA PREJEM ZAKRAMENTOV
KRSTA, OBHAJILA IN SVETE BIRME,
VABIMO
na

KATEHUMENAT V DEKANIJI
LJUBLJANA – VIČ - RAKOVNIK
potekala bosta dva tečaja v župniji Vič in v župniji Rakovnik:
ŽUPNIJA VIČ
prvo srečanje bo v četrtek 1. oktobra 2020
ob 19. uri v Antonovem domu župnišče Vič,
Ttržaška c. 85, 1000 Ljubljana, tel. 01/244 42 60
ŽUPNIJA RAKOVNIK
prvo srečanje bo v torek 6. oktobra 2020
ob 20. uri v župnišču (župnijska pisarna)
župnišče Rakovnik, Rakovniška 6, 1001 Ljubljana,
tel. 01/427 14 59
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Vsi zakramenti uvajanja v krščanstvo so poleg urejenega verskega in
družinskega življenja tudi pogoj za
botra. Boter ne more biti vsak. Po katekizmu je boter lahko le zgleden, odrasel, katoliški vernik. K temu spada
tudi odrasla vera, ki jo potrjuje prejem
zakramenta svete birme. Prav tako tisti, ki živijo v izvenzakonski skupnosti
ali pa so samo civilno poročeni, ne morejo biti botri.
Bralci na Igu - ob 8. uri
Franc Orhini in Veronika Čuden
Helena Bevc in Blaž Jamnik
Nataša in Boštjan Šteblaj
Bernarda in Robi Selan
Mateja Jere Grmek in Marjana
Jamnik
Rok in Zinka Štefančič

4.10.2020 15.11.2020 24.12.2020
11.10.2020 22.11.2020 25.12.2020
18.10.2020 29.11.2020 27.12.2020
25.10.2020 6.12.2020
1.01.2021
1.11.2020 13.12.2020
3.01.2021
8.11.2020 20.12.2020

Bralci na Igu - ob 10. uri
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj
Sonja Dolinšek in Leon Brković
Marija Poljanec in Bojan Bučar
Andreja in Roman Zdravje
Maja Smole in Jerca Žučko
Ana Černič in Jakob Merzel
Barbara in Tadej Jamnik
Marija Pangerc in Marinka Završnik
Zala Merzel in Jernej Topolovec
Irena Uršič in Vlasta Merzel

4.10.2020 6.12.2020
11.10.2020 13.12.2020
18.10.2020 20.12.2020
25.10.2020 24.12.2020
11.10.2020 25.12.2020
1.11.2020 27.12.2020
8.11.2020
1.01.2021
15.11.2020 3. 01.2021
22.11.2020 10.01.2021
29.11.2020 17.01.2021

10.01.2021
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Bralci na Pijavi Gorici
Veronika Globokar in Tomaž Šerjak 27.09. 25.10. 22.11.
Anže Globokar in Olga Urbar
4.10. 1.11. 29.11.
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 11.10. 8.11. 6.12.
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 18.10. 15.11. 13.12.

20.12. 1.01.2021
24.12. 3.01.2021
25.12.
10.01.
27.12. 17.01.2021

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU
4. SKUPINA
5. SKUPINA (Podržajevi)
6. SKUPINA
7. SKUPINA (Iška Loka)
8. SKUPINA (Staje)
1. SKUPINA (Matena)
vse skupine
2. SKUPINA

4.10.2020
11.10.2020
18.10.2020
25.10.2020
1.11.2020
8.11.2020
13.11.2020
22.11.2020

29.11.2020
6.12.2020
13.12.2020
20.12.2020
24.12.2020
3. 01.2021

17.01.2021
24.01.2021
31.01.2021
7.02.2021
14.02.2021
21.02.2021

10.01.2021

28.02.2021

Dogodki pred nami
28. september: Srečanje ŽPS na Igu, po večerni maši ob 19h. Vsi člani lepo
vabljeni.
29. september: Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael. Mihael je zavetnik cerkve v
Iški vasi. Zato bo ta dan tam sveta maša ob 18h.
1. oktober: Sv. Terezija Deteta Jezusa, začetek rožnovenske pobožnosti.
1. oktober: Začetek katehumenata, priprave odraslih na prejem
zakramentov na Viču, v Antonovem domu ob 19h.
2. oktober: Sveti angeli varuhi.
2. oktober: Prvi petek. Dopoldne obiščemo bolnike in starejše na
domu. Zvečer od 18.30 naprej molimo pred Najsvetejšim in
obnovimo posvetitev Jezusovemu srcu.
3. oktober: Prva sobota. zjutraj od 7.30 molimo premišljevalni rožni
venec pred Najsvetejšim in obnovimo posvetitev Marijinemu
Brezmadežnemu srcu.
Vabljeni na pobožnost prvega petka in sobote tudi na Kurešček.

15
3. oktober: Pohod za življenje ob 10.30 od sv. Jakoba v stari Ljubljani k
Prešernovemu spomeniku v Ljubljani. Za pohod se morate
predhodno prijaviti.

4. oktober: Sv. Frančišek Asiški, 27. nedelja med letom, rožnovenska
nedelja.
4. oktober: otroška maša ob 10h na Igu. Ne pozabimo na zaščitne
maske.
6. oktober: Začetek katehumenata, priprave odraslih na prejem
zakramentov na Rakovniku, v župnijski pisarni ob 20h.
13. oktober: Spomin na fatimske dogodke bo sveta maša s procesijo na
Kureščku ob 11h. Slovesnost vodi g. Martin Mlakar.
15. oktober: Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika)
16. oktober: Sv. Marjeta M. Alacoque
16. – 18. Duhovni vikend za zakonce z animacijo otrok. g. Vodi Peter
oktober: Pučnik SDB.
18. oktober: Sv. Luka evangelist.
18. oktober: 29. nedelja med letom –
misijonska nedelja. Pri vseh
mašah nabirka za misijone.

21. oktober: Sv. Uršula in tovarišice, mučenke.
21. oktober: Ritem srca na Radiu
Ognjišče bo letos samo
v radijskem in video
prenosu. Začetek bo ob
20.30.

22. oktober: Sv. Janez Pavel II.
25. oktober: Prehod na zimski čas. Svete maše bodo na Igu zvečer ob
18.30.
25. oktober: 30. nedelja med letom: Žegnanje na Pijavi Gorici pri redni
maši ob 8.30.
28. oktober: Sv. Simon in Juda Tadej. Sveta maša bo ob 18h tudi na
Pijavi Gorici ob godu zavetnika cerkve. Goduje naš kaplan
Tadej Ložar.
29. oktober: Sv. Klara Luce Badano.
31. oktober: Sklep rožnovenske pobožnosti, dan reformacije.
1. november: Vsi sveti, slovesen zapovedan praznik je letos na nedeljo.
Napovedujemo
15. november: Martinova nedelja na Igu
27. april 2021: Sveta birma ob 9h na Golem in ob 11h na Igu. Datum in uro
birme mora potrditi nadškofija. Ta običajno objavi razpored
birm okoli novega leta.
16. maj 2021: Prvo sveto obhajilo ob 10h na Igu.
23. maj 2021: Prvo sveto obhajilo ob 9.30 na Golem.

Za vas smo v župnijski pisarni na Igu v času uradnih ur: ponedeljek od 8h
do 9h, sreda od 17h do 18h, četrtek od 8h do 9h, petek od 16h do 17h.
• telefon – župnijska pisarna 01/420 25 50
• župnik Janez Avsenik – GSM 040/789 435
• kaplan Tadej Ložar – GSM 041/722 457
• dhp. Anton Košir – 040/263 547

