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Ko se zdi, da imata tema in mrak moč. Ko
zimski mraz postane prispodoba naših medsebojnih odnosov, ko smo odrezani drug od drugega. Tedaj naša srca kličejo po luči. Kličejo po
odrešeniku, ki nam bo prinesel svetlobo. Svetlobo, ki preganja mraz, tesnobo, smrt in ubup.
Zato pogumno dvignimo glave, povzdignimo
oči in pripravimo prostor za Odrešenika, ki prihaja da nas reši.
Blagoslovljene božične in novoletne praznike
vam voščimo:
Janez Avsenik, župnik
Tadej Ložar, kaplan
Anton Košir, duhovni pomočnik

BOŽIČNO VOŠČILO NAŠIH ŠKOFOV 2020
Praznovanje božiča v tako izrednih razmerah nas spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življenju in v naših praznovanjih bistveno in kaj manj pomembno,
čeprav lahko prispeva k lepoti praznovanja. V božičnem praznovanju doživljamo radost in srečo družinskega življenja in tudi bolečino vseh, ki so v kakršni
koli stiski, še zlasti bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal in nas v Jezusu
Kristusu objel, nas spodbuja, da smo blizu drug drugemu, da poglobimo vezi
medsebojne pripadnosti in zvestobe. Združeni v molitvi ob družinskih jaslicah lahko doživimo Božjo ljubezen. Vse to nam je dosegljivo kljub temu, da
doživljamo ovire za božično bogoslužje in za širše osebne stike z vsemi, ki so
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nam blizu. Kljub karanteni in nevarnostim za okužbe in celo za življenje lahko
poskrbimo, da se Jezus lahko rodi v naši sredi, saj je obljubil, da bo med nami,
če bomo zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi ljubezni.
Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po
Božji podobi – po Troedinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota, nemir in
pretrgana razmerja v zadnjem času še bolj bolijo. Tudi Marija in Jožef sta doživljala neke vrste izolacijo in stisko, daleč od domačega kraja in svojih domačih. A vesela novica božične noči je namenjena prav vsem, ki doživljajo te
omejitve. Bog je prišel reševat, kar je izgubljeno, obrobno. »Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes,« pravi veroizpoved. Prihaja,
da bi se v Njem prepoznali kot sinovi in hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa v
naše odnose, da bi v drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in zapuščenih, osamljenih, videli brate in sestre istega Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni. To
univerzalno bratstvo bomo slovenski kristjani letos doživljali še na poseben
način. V božičnem času bomo povezani z Rimom, vso Cerkvijo in papežem
Frančiškom. Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo slovensko božično drevo iz
Kočevske, okrašeno s slovenskimi, ročno izdelanimi okraski.
Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna misel papeževe zadnje okrožnice »Vsi
bratje«, ki naj letos v božičnih dneh in v novem letu 2021 odmeva v naših srcih
in okrepi naša prizadevanja za pomoč v stiskah bližnjih.
Ob božičnem prazniku in pred novim letom se obračamo tudi k vsem rojakom zunaj meja naše domovine, v zamejstvu in izseljenstvu. Vsem vam in
vašim najbližjim želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično praznovanje.
Voščilo velja tudi vsem vernikom drugih krščanskih skupnosti in vsem ljudem
dobre volje.
vaši škofje

ŽIVI ROŽNI VENEC
Povabljeni, da se pridružite molitveni pobudi ŽiviRožniVenec. Z vključitvijo
se obvežete, da boste vsak dan zmolili eno desetko rožnega venca za nove
duhovne poklice. Po prijavi boste prejeli molitveni kartonček s svojo desetko. Pišete lahko na naslov zrv@ofm.si ali krizostom.komar@ofm.si. Več
goreče in vztrajne molitve pomeni več delavcev v Gospodovem vinogradu.
Mir in dobro!
p. Krizostom Komar, Frančiškanski trg 1, 8000 Novo mesto.

Oseba ta mesec: SLAVKO IN MILKA BLATNIK
Slavko in Milka Blatnik živita na
Igu od leta 1983. Njuna dva sinova, ki
sta že odrasla, imata oba svoji družini. Blatnikova imata pet vnukinj in jih
imata zelo rada.
Na Ig sta prišla potem, ko sta v
časopisu prebrala, da se v Rastuki
prodaja parcela. Kupila sta jo in začela med prvimi v tem delu Iga graditi
hišo. Družina je živela v Ljubljani, v
BS 3, župnija Ljubljana Stožice. »Na
Igu, razen Tanckovih, nisva poznala
nikogar,« pripovedujeta. Slavko prihaja iz Suhe krajine na Dolenjskem,
iz okolice Ambrusa. Milka pa z Bloške planote, iz fare sv. Trojice, kjer
je sedanji župnik naš prejšnji gospod
kaplan Simon. »V času moje mladosti je vas spadala pod uro in pol hoda
oddaljeno župnijo Sv. Vid, zato smo
največkrat hodili k bližnji, 20 minut
oddaljeni cerkvi v takrat sosednji fari
– Sv. Trojica,« mi razlaga gospa Milka.
Že kmalu v mladosti je odšla služit in
delat. Najprej v zdravstveni zavod na
Rakitni. Od tam je imela blizu do Gornjega Iga, kjer je imela pri Tanckovih
sorodnike. Po poklicu je kuharica. Delala je v Kliničnem centru v Ljubljani,
kjer je tudi spoznala Slavka. Slavko je
bil šofer pri Mercatorju in je med drugim dostavljal robo tudi v UKC. Svojo
delovno dobo pa je gospa Milka zaključila kot kuharica v ljubljanskem
vrtcu.

Po selitvi na Ig ju je lepo sprejel v
župnijsko skupnost takratni župnik
Egidij Dolinar. Kasnejši gospod župnik, Anton Košir, ju je povabil v novoustanovljeno zakonsko skupino.
Nekaj parov je že obiskovalo zakonsko skupino, tako da sta se pridružila
tudi Blatnikova. S tem pa se je začelo redno prostovoljno delo in pomoč
pri cerkvi. Slavko je bil med drugimi
zadolžitvami član takratnega Župnijskega sveta, ki se je prvenstveno
ukvarjal z gospodarskimi zadevami.
To je čas, ko so se v župniji začela
obnovitvena dela na vseh koncih,
med drugim tudi obnova cerkve na
Kureščku. Ob procesiji je nosil nebo,
potrebno je bilo pripraviti vse za
procesijo, jaslice… Na Kureščku so
se organizirali seminarji, ki so potrebovali pridne in delovne roke. Go-
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spod Slavko še danes pri sv. Martinu
opravlja delo ključarja, gospa Milka
še vedno čisti in krasi cerkev. Seveda
imata tako kot vsi starejši ljudje, tudi
kakšne zdravstvene težave, zato ne
moreta več opravljati vsega fizičnega
dela pri cerkvi, tako kot nekoč.
Poleg njiju pa sta k delu pri cerkvi
pristopila tudi sinova, čeprav sta bila
še otroka. Tako kot v Stožicah, sta tudi
na Igu opravljala delo ministrantov.
ZANIMALO ME JE, OD KOD
VERSKA VZGOJA.
»Oba sva bila že od mladih let
vzgojena v veri,« pripoveduje gospa
Milka. »Ker ni bilo TV, radia in drugih
naprav, smo se ljudje veliko družili. V
naši družini smo redno vsakodnevno molili.« Tako sta vero prenesla
na svoja otroka. V času zaposlitve in
gradnje hiše nista imela toliko časa
za vzgojo otrok. Pomagala je stara
mama – babica. Tako kot večina družin v tistih časih, sploh na podeželju,
otroci niso hodili v vrtce, ker jih ni
bilo. Doma so bile stare mame, ki so
poskrbele za versko vzgojo otrok, jih
učile moliti, hoditi k maši… »Tako je
bilo tudi pri nas,« mi povesta.
Če primerjate vaše otroštvo in
otroštvo današnjih otrok, kaj menita?
»Bili smo bolj zadovoljni, srečni.
Zadovoljni smo bili z vsem, z malim.
Vse smo znali ceniti. Danes imaš občutek, da kolikor daš otrokom, vnu-
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kom, da je premalo. Premalo vredno.
Na vasi nismo občutili razlik med
nami otroci. Smo si bili enaki. Vsi
bolj revni, ni bilo veliko bogatih. Živeli smo skromno in težko. Zelo radi
smo poslušali staro mamo, ki nam
je razlagala in pripovedovala o svojem življenju. Danes ljudem manjka
domačnosti,» sta mi razlagala svoja
razmišljanja.
Celo popoldne smo prijetno klepetali ob kavi in se marsičemu nasmejali. Ob koncu mi je gospa podarila umetelno skvačkana klobučka za
hčerki. Skromno mi je povedala, da
tudi kvačka, v mlajših letih je še pletla
in šivala. Ugotovila sem, da je prava
mojstrica. Sama še vedno rada kuha
ter peče in v tem uživa. Gospod Slavko pa rad poskrbi za vrt.
Hvala vama za vse dobro, kar sta
in še bosta postorila v naši župniji.
Želimo vama zdravja in dobre volje,
kot jo imata zdaj.
mjg

Ob koncu vsakega koledarskega leta običajno delamo pregled celotnega
leta. Presojamo kaj smo naredili, česa nismo naredili, kaj nas je doletelo.
Nedvomno si bomo to leto zapomnili po nesreči, ki nas je zadela v podobi
kužne bolezni, ki je še vedno prisotna med nami in bo verjetno tema tudi
prihodnjega leta Gospodovega 2021. Sedaj je pred vami besedilo, ki sem
ga pripravil kot uvodnik v župnijsko glasilo za mesec maj, ob koncu prvega
vala, ob koncu prvega »zaprtja«. Ker je bilo na to besedilo največ odzivov in
odmeva sem se odločil, da se to besedilo ponovno objavi. Predvsem bomo
lahko ugotovili, da je danes ravno tako aktualno kot je bilo pred pol leta.
Situacija sedaj je težja kot pred meseci, in smo bolj kot takrat potrebni osebnega premisleka kako danes, sredi drugega »zaprtja«, živimo potrpežljivost,
skromnost in hvaležnost. In kot pravi apostol Pavel: »Vsakdo naj presodi
svoje ravnanje in tako bo pridržal lastno hvalo zase, ne pa da bi se primerjal
z drugim.« (Gal. 6,4).
Tadej Ložar, kaplan

LEKCIJA KRIZE
»Kriza!« je beseda, ki jo neradi slišimo, saj predstavlja stanje in trenutek,
ko se nam naša rutina in vsakdanjost postavi na glavo. Je trenutek preizkušenj, ki lahko povzročajo takšne ali pa drugačne oblike tesnobe in stisk.
Je pa tudi trenutek, ko ugotovimo kaj nam je pomembnejše v življenju in
kakšne prioritete oziroma vrednote imamo.
Kriza je pokazala na naše šibkosti
Ko sedaj pišem tale uvodnik v začetku majnika, že lahko čutimo popu- in na naše sposobnosti. Na to dogaščanje t.i. »protikoronskih ukrepov«, janje moramo gledati z obeh vidiki so skoraj dva meseca narekovali kov. Sedaj si poglejmo kakšno lekcijo
naše vsakdanje življenje. Vsi ti ukrepi nam prinaša ta kriza. To lekcijo lahko
so skušali omejiti širjenje virusa Co- strnemo v treh besedah, ki jih lahko
vid-19, ki je nedaleč od nas v Lombar- imenujemo tudi kreposti: potrpežljidiji vzel nemalo življenj in bo usodno vost, skromnost, hvaležnost.
zaznamoval naš trenutni zgodovinski
trenutek, kot trenutek strahu, nego- POTRPEŽLJIVOST.
tovosti in tesnobe, ki se bo verjetno
Ta krepost je bila v teh časih karannadaljevala še v prihodnjih letih, saj tene verjetno najbolj pogosto omebo tej zdravstveni krizi sledila še so- njena in seveda obenem tudi najbolj
cialna in finančna kriza.
potrebna. Prvih nekaj tednov se je še
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nekako dalo držati, zadnje dva tedna
pa so stvari postale vidno težke. Ljudje so prav nestrpno pričakovali vsaj
delno in postopno rahljanje ukrepov.
Potrpežljivost je bila potrebna tudi v
sami karantena, saj večina od nas ne
živi samotno, ampak v neki skupnosti. In ko je nekdo veliko skupaj, tedaj
bolj kot običajno, opazimo slabosti in
napake drugega, pa naj bodo to možje in žene do drug drugega, starši do
otrok, otroci do staršev, itd.
SKROMNOST.
Ena izmed lekcij krize je tudi skromnost, ki smo se je naučili v našem
čakanju pred trgovinami, poštami
in bencinskimi servisi. Lahko smo
ugotovili, daje marsikatera materialna dobrina lahko pogrešljiva, da za
golo življenje ne potrebujemo veliko
predvsem dragega balasta v raznih
artiklih. Zdravstvena kriza je razga-
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lila tudi vse stranpoti naše ekonomije, ki temelji na neskončni potrošnji.
Pomembno je samo da trošimo, premalo pa se sprašujemo o tem, kaj,
koliko in kako ustvarimo, ustvarimo
z realno in dodano vrednostjo. Verjetno smo spoznali, da je tudi naša
domača, doma pridelana hrana, celo
boljša in bolj primerna kot pa uvožena poceni hrana iz Italije, Španije, ali
pa Madžarske.
HVALEŽNOST.
Zadnja beseda je hvaležnost, ki
pomeni predvsem zavedanje, da vse
kar imamo ni samoumevno. V tej krizi vidimo, da materialne dobrine niso
samoumevne. Vidimo, da niso naši
medsebojni odnosi samoumevni,
saj smo verjetno bolj kot običajno, s
pomočjo sodobne tehnologije, iskali
stike z drugimi ljudmi. Verjetno smo
se bolj kot običajno zahvaljevali za
dar življenja in zdravja, ki ravno tako,
kot lahko vidimo, nista nekaj samoumevnega. Enako velja za sveto mašo
in zakramente, do katerih nismo mogli tako lahko dostopati in smo ravno
tako ugotovili, da niso samoumevni
in jih bomo zato verjetno bolj cenili.
Ali pa hvaležnost za dar vere, ki nam
pomaga prebroditi težke trenutke
preizkušenj in nam osmišlja naše bivanje.
Sveti Rok varuh zoper kužne bolezni- prosi za nas!

POVABILO DUHOVNIKOM IN VERNIKOM ZA
SPOŠTOVANJE UKREPOV
Dragi bratje in sestre,
slovenski škofje smo se seznanili z vladnim odlokom o omejevanju
gibanja in zbiranja ljudi, po katerem
morajo imeti verske skupnosti pozitivno mnenje NIJZ. Zato je Slovenska
škofovska konferenca (SŠK), v imenu
vseh slovenskih škofij in župnij, vložila vlogo na NIJZ z namenom pridobitve pozitivnega mnenja za opravljanje bogoslužja, z upoštevanjem do
sedaj veljavnih smernic in navodil.
Na SŠK pričakujemo, da bo NIJZ pravočasno izdal pozitivno mnenje, tako
da bodo nedeljska bogoslužja potekala nemoteno.

spoštujemo vse ukrepe za preprečevanje epidemije. Prosimo vas, da poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje
svojih bližnjih, tako da:
z nosimo zaščitno masko,
z upoštevajmo medsebojno
varnostno razdaljo,
z na telefon si prinesimo aplikacijo
#Ostanizdrav ter
z spoštujmo državna določila glede
največjega števila oseb na javnih
in zasebnih dogodkih.
Prav tako vas vabimo, da vsi okrepimo molitev za bolnike in zdravje.
Radi se bomo tudi udeležili cepljenja
proti smrtonosnemu virusu. Želimo
vam Božjega blagoslova in zdravja.
Vaši škofje

Zdravstvene razmere v naši državi
postajajo vedno bolj zahtevne, zato
V času epidemije škofje vabijo vse
škofje pozivamo vse duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da se duhovnike, redovnike, redovnice in
kot kristjani vedemo odgovorno in vernike, da molijo naslednjo molitev:
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MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU
EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
COVID-19
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj
Sin Jezus Kristus nam je s križem
pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in
sestram, ki že nosijo križ bolezni
in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in
zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem
daj moč in zdravje, da bodo

vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim
prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj
blagoslov, da bomo rešeni
bolezni in se ti bomo mogli s
tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov –
prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne
bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice –
prosite za nas.

SVETA BIRMA, 27. APRIL 2021
Na naš predlog bo predvidoma birma na Igu in Golem na državni praznik,
v torek, 27. aprila, ob 9h na Golem in ob
11h na Igu. Ta termin je bil predlagan s
strani Župnijskega pastoralnega sveta
pri birmi pred dvema letoma in tako
ostaja še naprej. Seveda se morajo
spremeniti epidemološke razmere, da
bo spet možnost srečevanja in skupnega bogoslužja. Zato radi molimo za letošnje kandidate za birmo in za zdravje
vseh. Birmanski kandidati, veroučenci
8. in 9. razreda imajo ves čas naloge in
opravljajo kateheze na daljavo. Vse bo
gospod kaplan preveril ob prvem srečanju, ko bo to mogoče. Srčno si želimo, da bo to že čimprej po novem letu.

POGOJI ZA BOTRE IN STARŠE OB
BIRMI IN KRSTU
Po katekizmu katoliške cerkve je
boter lahko zgleden, odrasel, katoliški vernik.
Boter mora biti torej veren. Če
ne moli, kako bo spremljal in duhovno podpiral birmanca pri njegovem
sprejemanju življenja po veri?
Boter mora biti katoličan. Če ni
katoličan je lahko le priča pri prejemu
zakramenta, ne pa boter.
Boter mora biti odrasel. Odrasla
doba se začne s polnoletnostjo. Ta je
civilno pravno pri osemnajstih letih,
Cerkveno pravno pa že pri šestnajstih
letih. Odraslost pa je tudi v veri. Torej
mora boter tudi sam že prejeti zakramente uvajanja v krščanstvo, biti pri
krstu, obhajilu in birmi. Brez tega ne
more biti boter.
Boter mora biti zgleden. Zgleden
je lahko tako, da sam prejema zakramente in obiskuje sveto mašo. To je
sedaj še težje, saj javnih maš ni. Toda
mašam lahko sledimo tudi preko
spleta in povsod po vseh župnijah je
organiziran tudi prejem zakramentov. Zgleden je tudi tako, da ima urejeno družinsko življenje. To pomeni,
da je bodisi samski, ali pa poročen.
Če je poročen, mora imeti urejen Cerkveni zakon. To pomeni, da nekdo,
ki živi v izvenzakonski skupnosti, ne
more biti boter.

Birmance bomo, ko bo to mogoče pozvali, da oddajo prijavnice za
birmo in na teh bodo morali tudi že
napisati ime izbranega botra. Botri,
ki živijo drugje, torej ne živijo v naši
župniji, bodo od svojega župnika,
kjer živijo, pridobili potrdilo za botra. Botri, ki pa živijo v naši župniji, se
bodo prišli predstavit v terminih, kot
jih bomo predlagali po novem letu.
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ŽUPNIJA V ZADNJIH MESECIH
Že dalj časa ni izšla Naša župnija. V teh mesecih korone so bila odpovedane vse poroke in krsti. Bilo pa je kar nekaj pogrebov.
Poslovili smo se od Ivane Kernc, in Jože Zupančič, Kriška vas 17, Mirojene Srnjak, rojene 14.9.1931, ki lanka Debevec z družino.
Poslovili smo se od Stanislava
je bivala v Iški vasi 69. Ob pogrebu
so namesto cvetja na grob darovali Ostanka, rojenega 1.9.1938, ki je biza svete maše: družina Kozin iz Iške val na Kalinovi ulici 15 na Igu. Ob povasi, Milka Pavlič, Darko Pavlič, Mari- grebu je namesto cvetja daroval za
ja Grmek, Jože in Jana Kernc.
svete maše Občinski odbor SDS.
Poslovili smo se od Jožeta ŽePoslovili smo se od Jožeta Mahleznikarja, rojenega 21.10.1927 v neta, rojenega 16.2.1936 na Pijavi
Iški vasi, ki je bival v Iški vasi 61. Ob Gorici in stanujočega tam na Kopogrebu so darovali za svete maše: čevski cesti 159. Zadnja leta je bil v
žena, hči in sin, družina Kramer, Iška Domu starejših občanov Fužine.
Poslovila se je Marija Hrženjak,
vas 57, družina Kramar, Iška vas 49,
družina Kramar, Kamnik pod Kri- rojena Perušek, rojena 25.2.1955, ki je
mom 141, družina Pristavec, Podpeč bivala na Vodomčevi ulici 9 na Igu. Ob
39b, Franc Platnar, Iška vas 19, Franc njenem pogrebu so namesto cvetja
Šušteršič, Matjaž Šušteršič, Alenka darovali za svete maše: družina BeRupert z družino, Ljudmila Šušteršič, kanovič, soseda Štefka in sestra Vida.
Na Ljubljanskih Žalah smo se poIška vas 17, Jelka Čop z družino, Iška
vas 17, Mirko Merzel z družino, Ivica slovili tudi od Jana Hladkya, rojenega
14.2.1949, ki je bival na Kalinovi 13 na Igu.
Pokojne priporočamo v molitev. Hvala tudi vsem, ki ste namesto cvetja darovali za svete maše, za Karitas in v druge namene. Zavedamo se, da cvetje pozimi
v nekaj urah propade. Dobri nameni pa pomagajo dušam pokojnih in drugim, ki
so deležni teh darov. Vsem se vpisujejo v Knjigo življenja. Vsem Bog povrni.

NOVI STOLI NA GOLEM
Na Golem se je zaradi vedno večje
obrabljenosti stolov v veroučni učilnici pokazala potreba po novih stolih. O
tem smo se pogovarjali tudi na zadnji
seji pastoralnega svete na Golem.

Tako smo nove nabavili za ministran- prišli prav v učilnici. Komaj čakamo,
te pred oltarjem. Stari pa nam bodo da jih tudi preizkusimo.

ADVENTNI VENČKI NA PIJAVI GORICI
v soboto pred prvo adventno nedeljo
do 18h prinesli svoje venčke pred cerkev svetih Simona in Tadeja. Do 19h
je bil nenapovedan blagoslov in po
tej uri je lahko vsak vzel svoj blagoslovljen adventni venček. Tako smo
se izognili nedovoljenemu zbiranju
in srečevanju na javnem kraju. Hvala
vsem, ki ste ta dogodek organizirali
Na Pijavi Gorici so se dogovorili za in ob tem tudi darovali za župnijsko
blagoslov adventnih venčkov. Zato so karitas Ig. Vsem Bog povrni.

POSEBNO LETO SVETEGA JOŽEFA

Z apostolskim pismom »Patris
corde (Z Očetovim srcem)«, ki je izšlo, 8. decembra 2020, na praznik
Brezmadežne, se papež Frančišek
spominja 150. letnice razglasitve sv.
Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve.
Ob tej priliki bo od danes do 8. decembra 2021 potekalo posebno Leto
svetega Jožefa.
Kot ljubljeni oče, oče v nežnosti,
poslušnosti in sprejemljivosti; oče

ustvarjalnega poguma, delavec, vedno v senci: s temi besedami papež
Frančišek nežno in ganljivo opisuje sv.
Jožefa v apostolskem pismu »Patris
corde«, ki je bilo objavljeno danes ob
150. letnici razglasitve ženina Device
Marije za zavetnika katoliške Cerkve.
Blaženi Pij IX. je namreč z dekretom
Quemadmodum Deus,ki ga je podpisal 8. decembra 1870, zahteval ta
naziv za sv. Jožefa. Za obhajanje te
obletnice je papež od danes do 8.
decembra 2021 napovedal posebno
»leto« posvečeno Jezusovemu krušnemu očetu. V ozadju apostolskega pisma je pandemija covid – 19, ki
nam je dala razumeti, piše Frančišek,
pomen navadnih ljudi, tistih ki so, daleč od središča pozornosti, vsak dan
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potrpežljivi in vlivajo upanje, sejejo
soodgovornost. Prav kakor sv. Jožef, »mož, ki je ostal neopažen, mož
vsakdanje obzirne in skrite prisotnosti. In vendar je njegova vodilna vloga
brez primere v zgodovini zveličanja«.
LJUBLJENI, NEŽNI IN
POSLUŠNI OČE
Sv. Jožef je namreč konkretno
izrazil svoje očetovstvo, »ko je iz
svojega življenja naredil darovanje
samega sebe v ljubezni, postavljeni v služenje Mesiju. Zaradi te svoje
vloge ‚stičišča, ki združuje Staro in
Novo zavezo‘, ga je krščansko ljudstvo vedno imelo rado« (1). V njem
je »Jezus videl Božjo nežnost«, tisto
zaradi katere »sprejemamo svojo slabost, kajti skozi in kljub naši slabosti«
se uresničuje večina Božjih načrtov.
»Samo nežnost nas bo rešila delovanja Zlobnega«, poudarja papež, in ob
srečevanju Božjega usmiljenja zlasti
v zakramentu sprave lahko »doživimo resnico in nežnost, ker nas Bog ne
obsoja, ampak nas sprejema, nas objema, nas podpira in nam odpušča«
(2). Jožef je kot oče tudi v poslušnosti
Bogu: s svojim »fiat« reši Marijo in Jezusa in uči svojega Sina »izpolnjevati
Očetovo voljo«. Ker ga je Bog poklical, naj služi Jezusovemu poslanstvu,
»sodeluje pri veliki skrivnosti odrešenja in je v resnici služabnik zveličanja« (3).

POPOLNI ODPUSTEK ZA LETO
SVETEGA JOŽEFA
Objavo apostolskega pisma
»Patris corde« spremlja dekret
Apostolske penitenciarije, ki razglaša
posebno Leto svetega Jožefa, ki ga je
napovedal papež, in s tem povezano
podelitvijo »daru posebnih odpustkov«. Posebna pojasnila so dana za
dneve, ki so tradicionalno posvečeni
spominu Marijinega ženina, kot sta
19. marec in 1. maj, ter za bolne in
ostarele »v sedanjih izrednih zdravstvenih razmerah«.

PAPEŽEVA VSAKDANJA
MOLITEV K SV. JOŽEFU IN
»DOLOČEN IZZIV«…
»Patris corde«, ki se končuje z
molitvijo k sv. Jožefu, v opombi št.
10 razkriva tudi navado v življenju
papeža Frančiška: vsak dan namreč že
»več kot štirideset let« zmoli molitev
k Marijinemu ženinu, ki je »vzeta iz
francoske knjige pobožnosti iz 19.
stoletja Kongregacije redovnic Jezusa
in Marije«. Gre za molitev, ki »izraža
predanost in zaupanje« do sv. Jožefa,
pa tudi »določen izziv«, pojasnjuje
papež, ker se konča z besedami: »Da
se ne bo govorilo, da sem te zaman
klical, mi pokaži, da je tvoja dobrota
velika kakor tvoja moč«.

NAVODILA ZA ODPUSTKE OB
TEH PRAZNIČNIH DNEH BOMO
DOBILI NAKNADNO.
»Vstani, vzemi dete in njegovo
mater,« (Mt 2,13) reče Bog sv. Jožefu.
Namen tega Apostolskega pisma
je povečati ljubezen do tega velikega
svetnika, da bi nas spodbudilo, da bi
prosili za njegovo priprošnjo in da bi
posnemali njegove kreposti in njegovo navdušenje.
Posebno poslanstvo svetnikov
namreč ni samo v tem, da podelijo
čudeže in milosti, ampak da prosijo
za nas pred Bogom, kakor sta delala
Abraham in Mojzes, kakor dela Jezus, »edini srednik« (1 Tim 2,5), ki je
pri Bogu Očetu naš »zagovornik« (1
Jn 2,1), »vedno živi, da posreduje [za
nas] (Heb 7,25; prim. Rim 8,34).

Svetniki pomagajo vernikom »težiti po svetosti in svojemu stanu primerni popolnosti.« Njihovo življenje
je konkreten dokaz, da je evangelij
možno živeti.
Jezus je rekel: »Učite se od mene,
ker sem krotak in v srcu ponižen« (Mt
11,29), oni pa so zgledi življenja, ki
ga je treba posnemati. Sv. Pavel je
izrecno spodbujal: »Postanite moji
posnemovalci!« (1 Kor 4,16).[29] Sv.
Jožef to govori s svojim zgovornim
molkom.
Ob zgledu tolikih svetnikov in svetnic se je sv. Avguštin vprašal: »Kar
so zmogli ti in ti, tega ti ne bi zmogel?« In tako je dosegel končno spreobrnjenje vzklikajoč: »Pozno sem
te vzljubil, o Lepota, večno davna in
večno nova!«[30]
Ne ostane drugega, kot da sv. Jožefa prosimo za milost vseh milosti,
za naše spreobrnjenje. Njemu namenjamo svojo molitev:
Pozdravljen, Odrešenikov varuh
in ženin Device Marije.
Tebi je Bog zaupal svojega Sina;
vate je Marija položila svoje zaupanje;
s teboj je Kristus postal človek.
Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaži
očetovski,
vodi nas na poti življenja.
Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum,
ter brani nas vsakega zla. Amen.
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SPODBUDE SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA
ADVENTNI ČAS 2020
Letošnji adventni čas bo zaznamovan z epidemijo COVID-19, ki je spremenila naše življenje in način obhajanja cerkvenih praznikov. Škofje vabimo
vse katoličane, da okrepimo molitev in vero znotraj svojih družin.
ADVENTNI VENEC
Pripravili smo adventni venec ter
ga postavili na vidno mesto v svojem
domu. Ob njem bomo vsak dan molili
in s prižiganjem sveč občutili, da se
luč veča. Luč je Kristus, ki razsvetljuje
naše dneve in nam prinaša upanje.

za zdravje v času epidemije itd.), obudijo stare krščanske slovenske pobožnosti, kot sta molitev ob adventnem
vencu in Mariji romarici ter pogosteje
prebirajo Sveto pismo. Pridružimo se
svetemu očetu Frančišku, ki prosi za
blagoslov ubogih in zapostavljenih.
JASLICE
Jaslice so sestavni in nepogrešljivi
del slovenske kulturne dediščine, ki že
več stoletij zaznamujejo naše praznovanje božiča. Letošnji adventni čas zato
namenimo za izdelavo domačih jaslic.

ZAKRAMENTI
V letošnjem adventu opravimo
sveto spoved v domači župniji ter prosimo domačega duhovnika za prejem
svetega obhajila izven svete maše.
MOLITEV
V obdobju pred božičem vabimo
vernike, da okrepijo osebno in družinsko molitev (pred jedjo in po jedi,
Angel Gospodov, rožni venec, molitev

BLAGOSLOV DOMA
Na sveti večer, 24. decembra, sami
blagoslovimo svoj dom. V cerkvi ali pri
domačem duhovniku vzemimo blagoslovljeno vodo ter ob pesmi in molitvi blagoslovimo svoje stanovanje ali
hišo: na začetku prižgemo luči na božičnem drevesu in svečo pri jaslicah;
zapojemo božično pesem, preberemo
odlomek iz Svetega pisma, ki govori
o Jezusovem rojstvu, sledijo osebne
prošnje, blagoslov jaslic in stanovanja
ali hiše; zaključimo z molitvijo Oče naš
ter zapojemo božično pesem.

TIHOTA
Advent naj bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti,
saj je samo tako mogoče resnično
doživeti božične praznike.
DOBRODELNOST
V času pričakovanja Jezusovega
rojstva se spomnimo na uboge, zapostavljene, bolne in osamljene. S svojimi darovi podprimo delovanje dobrodelnih društev in ustanov, ki znotraj
Katoliške cerkve pomagajo najšibkejšim in odrinjenim na rob družbe.
Škofje vabimo vse katoličane, da
se v letošnjem adventnem času izo-

gnejo medsebojnemu obiskovanju,
pozornost in bližino svojim dragim
pa naj izkažejo s telefonskim klicem
ali s pisnim voščilom. Letos naj imajo
prednost duhovne in družinske vrednote. Ob tej priložnosti se slovenski
škofje v svojih molitvah posebej spominjamo vseh, ki so preizkušani zaradi bolezni, svojcev žrtev epidemije
COVID-19 ter zdravstvenih delavcev,
ki požrtvovalno in predano pomagajo
našim državljankam in državljanom.
Naj bo advent čas miru, solidarnosti
in povezanosti za skupno dobro naše
domovine in Cerkve.
Slovenski škofje

ZAHVALA DOBROTNIKOM IN VOŠČILO
ŽUPNIJSKE KARITAS
Izteka se leto 2020, ki nam je prineslo veliko preizkušnjo, koronavirus. Tudi v Župnijski karitas smo se
srečevali s to problematiko. Kljub
raznim omejitvam in nevarnostim,
da lahko zbolimo za to nevarno boleznijo, smo skozi celo leto skrbeli, da
so naši prejemniki vsak mesec dobivali hrano in higienske pripomočke.
Nekaj aktivnosti, ki smo jih sicer izpeljali v prejšnjih letih (izdelava butaric, adventnih venčkov, srečanje
starejših ob prazniku sv. Martina in še
bi lahko naštevali) smo morali zaradi
koronavirusa opustiti. Kljub težavam
in nevarnostim smo uspeli nabaviti in

zbrati nekaj prostovoljnih prispevkov
za sveče ob prazniku Vseh svetih (1.
novembru). Hvaležni smo našim dobrotnikom iz Pijave gorice, ki so kljub
omejitvam zbrali nekaj sredstev za
adventne venčke, ki so jih tudi sami
izdelali. Nekaj sredstev smo uspeli
zbrati tudi s prostovoljnimi prispevki
za božične in novoletne voščilnice, ki
nam jih vsako leto pripravi Tomaž Jamnik. Hvaležni smo vsem našim dobrotnikom za pomoč in dobroto, ki so
jo bili deležni ljudje v stiski (podarjena
hrana v vozičku Spar-Blatnik, d.o.o.
na Igu in denarnimi prispevki). Kajti
brez vaše pomoči, nam ne bi uspelo
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pomagati vsem ljudem v stiski, ki so
se obrnili na našo karitas po pomoč.
Tudi pri nas se je pokazalo, da je vse
več ljudi, predvsem družin z otroci, v
stiski zaradi koronavirusa.
Ob koncu leta 2020 se Župnijska
Karitas Ig iskreno zahvaljuje vsem dobrotnikom, za pomoč in dobroto, ki
so jo bili deležni ljudje v stiski. Iskrena
hvala tudi občini Ig za pomoč pri realizaciji naših programov pomoči. Želimo Vam blagoslovljen božič, v novem

letu 2021 pa obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in božjega blagoslova.
Svoj dar za pomoč ljudem v stiski
pa lahko nakažete tudi na TRR Župnijska karitas Ig št. SI56 0209 8026 0579
946 (NLB, d.d.). Iskrena hvala vsem
darovalcem in Bog plačaj za Vašo dobroto. Prava tako lahko namenite del
svoje dohodnine za Župnijsko karitas. Obrazec za to najdete v cerkvi na
Igu ali v župnišču.
Župnijska Karitas Ig

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17. do
18. ure v učilnici župnišča. V mesecu decembru 2020 bodo uradne ure
izjemoma v torek, 22. 12. 2020 od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Naš svet je povsem isti kot včeraj.
Ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč smo si že dolgo in si od strahu ne upamo priti bližje.
Zato vam prinašamo luč, saj je luč
tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista,
ki nas drug drugemu približa. Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta
ni več strah, ampak človek.
Zato vam prinašamo Luč, ki se je v
Božiču spustila med nas. To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti
ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite
naprej. Naredite tudi vi korak bližje
ljudem, nikogar ne pustite samega,
poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla
pot.

Prižgimo
luč.
Obdržimo bližino!
Sporočilo letošnje poslanice nas
poskuša spomniti,
da sta ljubezen in
bližina v teh nekoliko tesnobnih časih
ključnega pomena.
Ker vsako majhno
dejanje, ki izkazuje
bližino, dobroto, ljubezen, danes še
veliko bolj sveti in vliva upanje ne glede na to, kako majhno je.
Naša poslanica je majhen plamen,
ki računa na vas, da ga razširite. Prinašamo jo v pričakovanju božiča, katerega sporočilo je ravno Božja bližina vsakemu človeku. Zato je naloga

vseh, ki verjamemo Vanj in v njegov
prihod med nas, da poskrbimo, da se
nihče v tem času ne bo počutil sam.
Da po svojih močeh, na kakršen koli
način že, drug drugemu prižgemo bližino. To smo dolžni kot ljudje.
Letošnji dobrodelni namen gre
organizaciji Lunina vila, ki se ukvarja z zdravljenjem in preprečevanjem
travm pri otrocih, Libanonski dekliški skavtski organizaciji, ki si posebno prizadeva pomagati v svoji državi
in skladu Sv. Lucije, ki je namenjen

pomoči pri zdravstvenih težavah in
stiskah članov Združenja slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov. Hvala
za vaš dar!
Luč miru bo možno prejeti na Igu
v nedeljo, 20.12., nato pa vsak večer
med 18:00 in 19:30 do Božiča. Če pa
do luči ne morete, kontaktirajte kateregakoli skavta ali skavtinjo, ki ga
poznate in poskrbeli bomo, da bo
plamen našel pot do vas.
J.Š.

DOGODKI PRED NAMI
z
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z

Luč miru iz Betlehema so skavti prinesli v Slovenijo, naši skavti stega
Škofljica, pa na Ig. Plamen lahko dobite pri njih. Zato bodo vsak dan do
božiča s plamenom pred župnijsko
cerkvijo na Igu od 18h do 19.30. Več o
tem v prejšnjem članku.
od 15. do 24. decembra – božična
devetdnevnica. Vsak večer vabljeni
že ob 17.45 k pobožnosti Marijo nosijo, ki jo lahko spremljate na našem
YouTube kanalu. Temu sledi sveta
maša s prepevanjem speva Kralja, ki
prihaja in drugih besedil, ki smo jih
vajeni. Vsak večer je po maši pol ure
priložnost za prejem svetega obhajila
in priložnost za sveto spoved. Bodite
tako z nami.
23.12. - 24 ur molitve in posta za
domovino bo letos pred božičem v
spomin na 30 letnico plebiscita za
Slovenijo. Potekal bo od torka, 22.
decembra 2020, od 17.30 ure do sre-
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de, 23. decembra 2020, do 17.30 ure,
ko bodo slovenski škofje v ljubljanski
stolnici darovali sveto mašo za domovino. Povabljeni, da se nam pridružite in tudi spremljate sveto mašo po
radiu Ognjišče. Neposredren prenos
24-urne molitve bo potekal na YouTube kanalu Nadškofije Ljubljana.
24.12. – sveti večer. Ne pozabimo skupaj z domačimi skupaj moliti in pokaditi in pokropiti naše stanovanje in
druga poslopja. Pri večerni sveti maši
bomo vstopili v božično praznovanje.
Nekdaj otroška božična maša bo sedaj po spletu. Ne bodo manjkale lepe
božične pesmi in tudi jaslice bodo postavljene. Pol ure po sveti maši, ki jo
boste lahko spremljali po spletu, bo
tudi priložnost za prejem svetega obhajila in sveto spoved.
24.12. – polnočnice letos ne bo.
Oglejte si prenos svete maše na prvem programu TV Slovenija ali drugih
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možnosti. Ob polnoči je namreč prepoved gibanja in zato ne bo mogoče
pripraviti sodelovanja in prepevanja
pri sveti maši. Bodite pa z nami na
sveti večer in na sveti dan.
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25.12. – Božič. To je za veliko nočjo
največji krščanski praznik. Zato bomo
gotovo pri sveti maši. To boste lahko
spremljali tudi preko našega YouTube
kanala. Pastirska maša bo že ob 8h in
dnevna maša ob 10h v prenosu z Iga.
Na Igu bo pol ure po sveti maši tudi
priložnost za prejem obhajila. Lepo
vabljeni.
TV Slovenija pa bo prenašala sveto
mašo naših škofov ob 8h na drugem
programu. Ob 10h pa bo evangeličansko bogoslužje.
26.12. – Sveti Štefan in 30 let od
razglasitve rezultatov plebiscita za
samostojno Slovenijo. Na državni
praznik bosta maši v prenosu ob 8h
in 10h. Pol ure po maši boste lahko
prejeli obhajilo. Ta dan ne pozabimo
izobesiti državno zastavo.
Med prelomnimi dogodki izpred
tridesetih let, ki se jih velja spomniti s
ponosom in hvaležnostjo ter si jih vzeti za zgled, je bil slovenski plebiscit, ki
je potekal 23. decembra 1990. Izidi
so presegli najbolj optimistična pričakovanja: udeležba 93,2 % volilnih
upravičencev, 95 % glasovalcev se je
izreklo za samostojno in demokratično Slovenijo, kar predstavlja 88,2 %
vseh volivcev. Razmere takemu izidu
nikakor niso bile naklonjene. A domoljubje in svobodoljubje sta bila moč-

z

z

nejša od pomislekov. Tudi grožnje, da
bomo »jedli travo«, niso zalegle. Bili
smo pripravljeni na žrtve in odpovedi.
Predvsem pa smo bili enotni in prvi
zgled enotnosti so dali politiki. Naj bo
to navdih za enotnost tudi v prizadevanju in boju proti korona virusu.
27.12. – nedelja svete Družine. Kot
vsako nedeljo bomo tudi tokrat molili za naše družine, katerim je zgled
Sveta Družina. Zgled nam je v tem,
da je Sveta družina sprejela otroka,
ki je Božji Sin. Sprejmimo tudi mi slehernega otroka in se veselimo, da je
Bog z nami.
27.12. – premiera filma o Kureščku.
Marijino svetišče na Kureščku je bilo
dolga leta pozabljeno. Številna pričevanja spreobrnjenj, ozdravljenj in neverjetnih milosti so tonila v pozabo.
Zgodbe smo na novo oživeli in jih za
vas prenesli na filmska platna. Film si
boste lahko ogledali v nedeljo, 27. decembra, ob 20h na povezavi: https://
www.siposh.com/
Producenti filma so iz filmskega
studia Siposh, v katerem so v zadnjih
letih nastali odmevni filmi s krščansko tematiko. To so: film Tihi večer o
pisatelju Frančišku Ksaverju Mešku,
film Srce se ne boji o blaženem Lojzetu Grozdetu, film Goreči škof o škofu
Antonu Vovku, film Kaplja na vedru o
škofu Jožefu Smeju, film Pastir o božjem služabniku škofu Janezu Frančišku Gnidovcu. Sedaj se tem pridružuje tudi film o Kureščku in njegovi
zgodovini, nekdaj in danes.
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Zato se nadejamo izrednega filmskega dogodka in promocije Kraljice
miru za Slovenijo in svet.
31.12. – Silvester – zvečer bomo pri
sveti maši ob 18.30 zapeli zahvalno
pesem za vse prejete darove v letu
2020. Zahvala naj bo prošnja za to, da
se tako leto, zaznamovano z epidemijo, ne bi nikoli več ponovilo. Ta večer
spet z družino skupaj molimo ter pokadimo in pokropimo naše domove.
1.1. – Novo leto – prvi petek v mesecu.
Letos bomo v Novo leto vstopili na
prvi petek, kar je priložnost, da smo
skupaj v molitvi pred Najsvetejšim in
se Bogu priporočimo in izročimo s posvetitvijo Jezusovemu srcu. Vabljeni k
pobožnosti, ki jo bomo začeli zvečer
ob 18h in nadaljevali s sveto mašo ob
18.30.
2.1. – prva sobota v mesecu. Na prvo
soboto smo pri maši ob 8h zjutraj.
Pred mašo bomo skupaj molili premišljevalni rožni venec in se posvetili
Marijinemu brezmadežnemu srcu. To
je odprto za vse, ki se z vero zatečejo k Njej, k Mariji. To bomo toliko raje
naredili v času epidemije in vseh ukrepov zaredi tega.
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3.1. – 2. nedelja po božiču
6.1. – Gospodovo razglašenje ali sveti
trije kralji. Letos zaradi epidemoloških ukrepov naši kralji ne bodo mogli
obiskovati dobrih ljudi po domovih.
Zato bodo na njihov praznik lahko
vsi dobri ljudje odprli svoje darove in
podprli naše misijonarje, ki so prejemniki darove trikraljevske akcije.
Hvala vam za vaše darove. V primeru,
da se ukrepi ne bodo umilili, bo sveta
maša v prenosu zvečer ob 18.30 in po
njej priložnost za prejem svetega obhajila na Igu.
10.1. – Jezusov krst. S tem se zaključi
strogo določen božični čas. Božične
pesmi prepevamo vse do svečnice, ko
tudi pospravimo jaslice.
17.1. – Antonova nedelja. Več glejte v
oznanilih župnije Tomišelj.
24.1. – nedelja Svetega pisma
31.1. – sveti Janez Bosko, zavetnik
mladih in vseh, ki nam je mar za našo
prihodnost. Sveti Janez Bosko, prosi
za nas!
2.2. – Svečnica – Jezusovo darovanje
v templju. Blagoslovili bomo sveče.
3.2. – sveti Blaž, zavetnik za zdravje v
grlu.

NAROČNINE ZA VERSKI TISK V LETU 2021
Verski tisk je osnovno branje vsakega kristjana. Nekateri se izgovarjajo, da berejo novice na internetu. Vse
to drži in prav je, da sledimo novicam
in hodimo v korak s časom. Zato vam
je tudi na spletu lahko v veliko pomoč
portal Aleteia (https://si.aleteia.org ).
Tam je veliko tudi lepih in spodbudnih

pričevanj in novic vsak dan. Ne dopustimo, da nas rumene slabe novice potiskajo k tlom!
Ob tem pa sem vedno bolj prepričan, da mora imeti vsaka krščanska
družina naročen vsaj en verski časopis,
bodisi Družino in Ognjišče, ali vsak kak
drug mesečnik. Gre za podporo našim

Cerkvenim medijem. Ob tem pa tudi
ohranjanje bralne kulture. Še več, gre
tudi za duhovno branje. Ne gre torej le
za informiranje, ampak tudi za gojenje
duhovnega življenja v naših družinah in
pri meni doma.
Zato objavljamo naročnine za prihodnje leto. Koliko revij in časopisov
z versko vsebino imamo?
Glas Kraljice Miru
6€

Ognjišče pri župniku
po pošti
Tednik Družina plačana
do konca januarja
kasneje bo celoletna
naročnina
Prijatelj
Misijonska obzorja
Beseda med nami
Božje okolje
Cerkveni glasbenik

33,50€
34,30€
119,60€
130€
12,60€
9€
23,70€
29,70€
35,70€

URADNE URE V ŽUPNIJI IG:
- ponedeljek od 8h do 9h
- sreda od 17h do 17.45
- četrtek od 8h do 9h
- petek od 16h do 17h

Mavrica
Slovenski čas
Radovednež
Magnificat
za naročnike Družine le
Najst
Cerkev danes
Praznična
Communio
Naša luč
Jaslice

39,90€
27,80€
23,70€
59,10€
56,10€
23,40€
35,70€
19,80€
34,80€
26,95€
6,95€

DUHOVNIKA DOBITE TUDI PO VSAKI SVETI
MAŠI
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

