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KDOR MARIJO ČASTI,  
SE GOTOVO NE POGUBI!

To je slovenski pregovor, ki nas go-
tovo v mesecu maju še posebej vabi 
k Mariji. Nekaj je o Mariji in njenem 
češčenju povedal v majskem Ognji-
šču eksorcist koprske škofije Janez 
Kavčič. Naj nas nagovorijo nekatere 
njegove besede.

Marija izvršuje poslanstvo, ki je 
bilo napovedano že v raju in ob iz-
gonu iz raja: kača ki ji Marija stoji na 
glavi, je hudič, ki je zapeljal Adama in 
Evo v nepokorščino do Boga, in tako 
zasejal v ves človeški rod izvirni greh 
in posledično tudi smrt. Marija je 
kačo premagala, kakor je Bog rekel, 
da ji bo glavo strla. Ta kača še danes 
odpira svoje žrelo proti nam, zato se 
v zaupni molitvi zatekamo k Mari-
ji, naj nam izprosi moč, da jo bomo lahko premagali in s tem premagali tudi 
greh. Poleg tega poznamo tudi zgodbo o Mariji in zmaju ter njunem dvoboju, 
ki je zapisana na koncu Svetega pisma, v Razodetju. Nato lahko vidimo, da 
je Marija zares posredovalka milosti v zgodbi, ko sta bila Elizabeta in Janez 
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Krstnik po Marijinem posredovanju napolnjena s Svetim Duhom (Lk 1,39-45). 
Starček Simeon je po Marijinih rokah sprejel Odrešenika (Lk 2,22-28). Tudi v 
Kani Marija nastopi kot posredovalka med svati in Jezusom (Jn 2,1-12). Glavni 
razlog, da je Marija srednica vseh milosti, pa je ta, da je sodelovala pri delu 
odrešenja. To se je še posebej pokazalo na Kalvariji (Jn 19,25-27).

V duhu Kristusovega naročila na križu, ko je Marija postala naša skupna 
mati, je tudi zaradi te vloge, ki jo je sprejela, naša zavetnica v boju zoper hu-
dobnega duha. Kdor se njej priporoča in izroča, tega bo zavila v svoj materin-
ski plašč. Slovenski pregovor pravi: »Kdor Marijo časti, se gotovo ne pogubi.« 
Eskorcist dostavlja: »Kdor se njej priporoča, ta bo tudi obvarovan vseh nevar-
nosti hudičevega zapeljevanja.« 

Žpk

PISMO SODOBNEMU ČLOVEKU – 2. DEL
Ko takole razmišljam, kaj naj ti še 

napišem, sem ugotovil, da ti Božja 
beseda zapisana v Svetem Pismu in 
izročilu bolj malo pove. Današnji člo-
vek težko sprejme Boga. Zakaj? Ker 
ni vse, kar je razodeto, tudi v skladu 
z željami. Ja, prav si prebral, z želja-
mi. Človek sodobnosti je podlegel 
filozofiji postmodernizma, ki 
vse skrči na subjektivnost 
in občutja. Ni več neke 
objektivnosti, ni več av-
toritet, ni več prisega-
nja na znanost. Niti ne 
na razum. Kmečka pa-
met je zasmehovana. Za 
povrh pa je človek postal 
»skrčen«. Nič, kar je človeške-
ga, ni več v središču in človečnost ni 
več cilj. Kako naj si potem razlagamo 
sodobno obsedenost s »pravicami ži-
vali«. Že sveti Tomaž Akvinski je pred 

več kot osemsto leti zapisal, ko bo 
človek pozabil na Boga, bo začel ča-
stiti živali. Kako prav je imel. Človek 
je izgubil svojo trdno identiteto. Do-
mišlja si, da vse lahko sam oblikuje, 
da je sam stvarnik. Tako ga ne ovirajo 

niti moralni, kaj šele fizikalni zako-
ni. Če lahko poljubno spreminja 

spol in spolno usmerjenost, 
sam odloča o življenju in 

smrti, če lahko v labora-
torijih sam ustvari novo 
življenje in z njim ma-

nipulira, potem je sam 
sebe postavil na mesto, ki 

pripada Bogu.
Zato se ne morem čuditi, da 

je Bog za mnoge tako oddaljen. Kot 
da se uresničuje napoved nemškega 
filozofa Feuerbacha, ki je zapisal, da 
ni Bog ustvaril človeka po svoji podo-
bi, ampak je človek oblikoval Boga po 
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svoji podobi. Sam ni bil 
prijatelj krščanstva, a 
imel je prav in sodobna 
doba potrjuje njegovo 
trditev. Zato je jasno, 
da si bo postmoderni 
človek sam ustvaril po-
dobo »boga« po svoji 
izbiri in svoji želji. Težko 
sprejmemo Boga, ki je 
prisoten in navzoč tudi 
v trpljenju ljudi, ki celo 
sam trpi, je prebičan, 
in pribit na križ. Takšen 
Bog nam je v spotiko 
in pohujšanje. Poglej-
mo samo, kako danes 
vidimo Jezusa. Kot nekega dobrega 
človeka, hipijevskega videza in filo-
zofije. Umorjenega iz zavisti in žrtve 
političnih igric takratnih elit in rimske-
ga okupatorja. Da bi nas Bog odrešil 
po križu? »Ni šans. Takšnega Boga 
ne sprejemam.« slišim od sodobnega 
človeka, ki tako kot Judje pod križem 
govori »Če si Božji sin, stopi dol s križa 
in bomo verovali«. Kot da sodobni, 
postmoderni človek brez trdne pod-
lage svoje biti, išče izredne, skorajda 
čudežne trenutke, ki bi zadovoljile 
njegovo izpraznjeno srce. A s križa od-
mevajo besede »Oče, odpusti jim, saj 
ne vedo kaj delajo!«

Bog je zmagovalec. Vedno zmaga 
in križ je postal znamenje te zma-

ge. Mučilno orodje in 
znamenje trpljenja je 
postalo orodje odreše-
nja. Obenem pa je križ 
postal le bleda senca 
preteklosti, saj zremo 
v prazen in odprt grob. 
Bog, ki se da pribiti na 
križ, ki trpi zaradi mojih 
in tvojih grehov je re-
snično in najbolj otiplji-
vo znamenje ljubezni in 
zmage. Bog prihaja na-
polnit naše srce in nam 
želi olajšati bremena 
na zelo otipljiv način. 
Preko Evharistije, ki 

je znamenje Kristusove navzočnosti 
med nami. Tam pred tabernakljem 
boš našel tisto, kar išče tvoje srce, saj 
se boš srečal z Njim, ki je rekel: »Jaz 
sem Pot, Resnica in Življenje. Nihče ne 
pride k Očetu drugače kot po meni.« 
Imamo pa krščeni še en privilegij, da 
lahko uživamo Njegovo telo in pije-
mo Njegovo kri in smo tako deležni 
večnega življenja. Težke so te besede 
za tvoja ušesa, kajti resničnost je ta-
kšna, da se resničnega daru premalo 
zavedamo in ga ne vidimo, čeprav po 
njem tako globoko v sebi hrepenimo. 
Zato vedi, da so kljub vsem razme-
ram vrata božje hiše odprta, ter da 
te tam v tabernaklju čaka »vir žive 
vode«, da te odžeja.

Tvoj iskrivi sogovornik: Tadej Ložar, kaplan
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DON BOSKO
Prihaja čas, ko bomo dobili novo-

mašnike, zato zadnje čase kar veliko 
razmišljam o teh mladih fantih, ki 
bodo postali duhovniki. Letošnje leto 
oz. posvetitev v duhovnika, bo imela 
zame še poseben pomen. Veselim se, 
da bo moj nekdanji učenec postal du-
hovnik. Z Janezom, mojim učencem, 
sva se še posebno dobro razumela. 
Učila sem ga dve leti, v četrtem in 
petem razredu. To je čas, ko so otroci 
zelo dojemljivi za svet okoli sebe in 
hkrati dovolj razumni, da se pri mar-
sikomu že v teh letih nakazuje kaj 
bo, ko bo velik. Tudi pri Janezu je bilo 
tako, vsaj v mojih očeh. Verjetno sem 
zato v roke vzela črtice iz življenja sv. 
Janeza Boska, ki so vodile v nadaljnje 
razmišljanje.

Dvanajstletni Don Bosko je odšel 
od doma in njegova pot ga je vodila 
do duhovniškega poklica. Zelo rad je 

prebiral knjige, se igral in plezal po 
drevju, rad je imel ptice in živali. V 
knjigi svojih Spominov je zapisal: »Ko 
sem imel devet let, sem imel sanje, 
ki so se mi globoko vtisnile v spomin 
za vse življenje. Prikazal se mi je ča-
stitljiv mož, izbrano oblečen, obličje 
se mu je svetilo, da mi je jemalo vid. 
Poklical me je po imenu. Poleg njega 
sem opazil veličastno ženo, oblečeno 
v plašč, ki se je bleščal kakor sonce. 
Mož mi je rekel, da bom moral posta-
ti ponižen, močan in krepak. V sanjah 
sem zajokal in prosil gospo, naj mi 
vse jasno razloži, ker nisem vedel kaj 
naj vse to pomeni. Tedaj mi je položi-
la roko na glavo in rekla, da bo prišel 
čas, ko bom vse razumel. Zjutraj sem 
sanje povedal domačim, brata sta se 
smejala. Babica je bila mnenja, da so 
sanje prazne marnje. Bog ve, ali ne 
boš postal duhovnik, je rekla mama.«

Po odhodu od 
doma je postal pastir 
pri Moglievih. Potem 
je v življenju spoznal 
kaplana don Caloso. 
»Zaupal sem mu vsako 
besedo, vsako misel. 
Tedaj sem spoznal, kaj 
pomeni imeti stalnega 
vodnika, zvestega du-
hovnega prijatelja, ki 
ga dotlej nisem imel,« 
je zapisal v spominih.
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Sprejem duhovniške obleke, ta-
larja, je bil za tiste čase pomemben 
korak za mladega človeka. Mati mu 
je dejala, da ni obleka tista, ki daje 
človeku čast, temveč krepost. Če bi 
nekega dne podvomil o svojem po-
klicu, je bolje, naj takoj obleko odloži, 
ker ima raje za sina ubogega kmeta, 

kakor duhovnika, ki zanemarja svoje 
dolžnosti. 

Kot mlad duhovnik si je pridobival 
izkušnje. Še posebej ga je razžalostil 
pogled na fante v ječi. Don Boskovo 
življenje so zaznamovala mnoga sre-
čanja z mladimi. Umrl je 31. januarja 
leta 1888.

Povzeto iz črtic Pričakujem vas v nebesih Teresia Bosca, ki jih priporočam v branje.
mjg

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob pogrebu pokojnega Cirila Podržaja z Iga, so svoj dar za potrebe Žu-

pnijske karitas Ig namenili Slavko Župec z družino z Iga in skupina dobro-
tnikov. Iskrena hvala in Bog plačaj.

Iskrena hvala tudi vsem dobrotnikom, ki podpirate naše delo in s svojimi 
darovi pomagate lajšati stiske ljudem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrotnikom in donatorjem, ki ste svoj 
dar namenili za nakup butarice ali velikonočnih voščilnic in tako skupaj z 
nami lajšate stiske ljudi.

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 Karitas Ig, na katerega lahko prispevate 
svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).

Izbrala sem tudi nekaj njegovih misli, o katerih sem še posebej razmišljala:
	z Največja sreča otroka je spoznanje, da je ljubljen.
	z V vsakem mladem človeku, tudi najbolj zanemarjenem, je neka točka,  

ki je občutljiva za dobro.
	z Glasbe mladih src ne poslušamo z ušesi, ampak s srcem.
	z Če moliš, zrastejo iz dveh zrn, ki ju zaseješ, štirje klasi.
	z Kdor zaupa v Marijo, ne bo nikoli razočaran.
	z Živi z nogami na zemlji in s srcem v nebesih.
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ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Poslovili smo 

se od prvega žu-
pana v občini Ig 
gospoda Cirila 
Podržaja, rojene-
ga 16.8.1935, ki 
je bival Pri mosti-
ščarjih 4 na Igu. Ob pogrebu ste daro-
vali namesto cvetja na grob za svete 
maše, za Karitas, v dober namen in za 
cerkev: soproga Angela, družina Šau-
er, sin Ciril z družino, Roman in Marija 
Smole, Cirila Virant, občinski odbor 
SDS Ig, Jamnikovi iz Staj, starejša 
zakonska skupina, Janez Kastelic iz 
Staj, nečakinja Barbara Primožič z 
družino, nečak Jure Podržaj, svakinja 
Ana Podržaj, družina Primc z Iga, Kri-
žmanovi iz Staj, družina Modic iz Vr-
bljen, Podržajevi iz Staj, Angela Gvajc 
iz Staj, Marjan Podržaj z družino, Ro-
bert Podržaj z družino, Mila Podržaj, 
sodelavci župnijske karitas, Bernard-
ka in Robi Selan, družina Štrumbelj 
in Pirnat, družina Močilnikar, Slavko 
Župec z družino, družina Jere Grmek, 
cerkveni pevci, Šerjak s Pijave Gorice, 
Martina in Jože Jurkovič, družina Šte-
fančič.

Bogu smo hvaležni za pokojnega 
Cirila in vse kar je dobrega storil. Kot 
prvi župan je oral ledino v brazdah 
nove občine in marsikje sedaj že ža-
njemo sadove. Hvala pa tudi za vse, 
kar je dobrega storil za župnijo Ig. 

Kje vse je videti njegovo delo in po-
zornost, se niti ne zavedamo. Naj mu 
Bog povrne z večnimi darovi.

Na Igu smo se poslovili od Stan-
ka Bakana, rojenega 4.11.1930, ki je 
bival na Glinškovi ploščadi 19 v Lju-
bljani. Njegovi domači živijo na Igu 
in imajo tukaj tudi grob. Zato smo 
ga tukaj položili v blagoslovljeno ze-
mljo.

Pri krstu 
je postal Bož-
ji otrok Žan 
Ograjšek, ki s 
starši Lukom 
in Evo Širovnik 
živi v Ljubljani.

Za krst 
otrok v času 
korone seve-
da ni nobenih 
ovir. Smo pa 
omejeni v na-
činu prazno-
vanja, ki se mora še vedno odvijati 
v družinskem krogu. Zato tudi vsak 
krst obhajamo za vsakega otroka po-
sebej.

Krst je prvi in najpomembnejši za-
krament. Jezus sam obljublja: Kdor 
bo veroval in bo krščen, bo zveličan. 
(Mr 16,16) Zato smo veseli, da se 
odločate za krst vaših otrok. Naj vse 
Božje otroke še naprej varuje tudi 
naša nebeška mati Marija. Žpk
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ŠMARNICE ZA OTROKE 2021
Pred seboj imam 

šmarnično branje za 
otroke Aca Jeranta, žu-
pnika v župniji Tomišelj. 
Kot pastoralni delavec 
in katehet pozna dušo 
otroka, njegov svet in 
način razmišljanja. 

Skozi mesec maj 
nam avtor v šmarnicah 
predstavi poznane, pa 
tudi manj poznane sve-

tnike. Ob njihovih življenjskih zgod-
bah »slika« vsakdanje dogodke v želji, 
da bi poslušalci začutili, kako biti sve-
tnik ni »znanstvena fantastika«, tem-
več gre za pot, po kateri hodimo skozi 
življenje.

Glede na to, da smo v letu svetega 
Jožefa in da je prvi maj pra-
znik svetega Jožefa, se šmar-
nične zgodbe začenjajo prav 
s tem svetnikom. V prvem 
dnevu se predstavi tudi angel 
Serafinček, ki nas bo spre-
mljal skozi ves mesec. Takoj 
na začetku pove, da je on ti-
sti, ki ga slišimo, ne moremo 
pa ga videti.

V nadaljevanju predsta-
vlja svetnike, ki so opravljali 
različne poklice in živeli v različnih ži-
vljenjskih razmerah, a so kljub temu 
postali sveti in zgled za vsakega izmed 
nas. Predstavlja nam papeže in škofe, 

revne in bogate, otroke in učitelje, 
matere in očete, zdravnike in slikarje, 
mučence, nadarjene in manj nadarje-
ne z različnih časovnih obdobij – vse 
do današnjih dni, ko srečamo sodob-
nega svetnika, ki je bil računalniški 
programer. 

Na koncu angel Serafinček poda 
definicijo svetništva: »V resnici niso bili 
nič posebnega. Bili so ljudje. Vendar 
so se od drugih razlikovali po globoki 
veri v nebeškega Očeta. Bili so njegovi 
prijatelji, se veliko pogovarjali z njim in 
tudi trpljenje so sprejemali kot Božjo 
voljo, ki je nekaj dobrega.« 

Svetniki pred očmi in v glavah otrok 
preprosto zaživijo. Šmarnično branje 
je polno živahnih dialogov, ki prite-
gnejo našo pozornost. Poslušalec dobi 

občutek, kakor da je sam del 
te »druščine« in da angel Se-
rafinček razlaga tudi njemu.

Ob prebiranju teh šmarnic 
sem se spomnil na svetega 
Avguština, ki so ga vpraša-
li, kaj je potrebno, da človek 
postane svet. Svetnik se je 
zamislil, potem pa odgovoril: 
»Potrebno je samo eno, in to 
je hoteti!« 

Naj šmarnična razmišlja-
nja tako pri naših otrocih kakor tudi pri 
vseh drugih bralcih in poslušalcih pre-
bujajo željo po svetništvu. 

Dr. Andrej Šegula
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Na Igu bomo podobno kot lansko leto vsak dan 
pol ure pred mašo prebrali šmarnično branje. Temu 
bo sledila izpostavitev Najsvetejšega in molitev ka-
kšne desetke rožnega venca. Nato bomo zmolili ali 
zapeli litanije Matere Božje, razen, če bo drugače 
določeno. Tako bomo lahko ob uri začeli s sveto 
mašo. Vabljeni, da nas spremljate v živo. Med te-
dnom ste lahko samo pri šmarnicah. Lahko pa ste 
z nami tudi preko prenosa na našem YouTube ka-
nalu.

Trenutno je mogoče, da se tudi še kje drugje 
zbere do 10 ljudi. To je lahko tudi na vaši podružnici 

ali kje drugje, kjer imate lahko svoje šmarnice. Če se za to odločite, nam spo-
ročite, da vam bomo priskrbeli potrebne knjige... 

Žpk

DOGODKI PRED NAMI
	z 25. april – V nedeljo bo naslednji nagovor duhovnika Cirila Čuša o Svetem 

Duhu na ZOOMu. Povezavo bomo objavili na naši spletni strani med oznanili.
	z 25. april – Sveti Marko, evangelist.
	z 26. april – Marija, Mati dobrega sveta.
	z 27. april – Državni praznik upora proti okupatorju. Napačno ta praznik ne-

kateri povezujejo iz socialističnih časov z OF – osvobodilno fronto. Proti-
imperialistična fronta je bila namreč ustanovljena 26. aprila 1941 in se je 
borila proti imperialistom, ki so bili takrat Američani in Angleži. Šele po 
napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo junija 1941, se je začel tudi boj proti 
okupatorju. 

	z 29. april – Sveta Katarina Sienska.
	z 1. maj – Sveti Jožef delavec, državni in mednarodni praznik dela, začetek 

šmarnic. Letošnje šmarnice je napisal svetnikih župnik v Tomišlju, Aco Je-
rant. Več o tem preberite v posebnem sestavku.

	z 2. maj – 5. velikonočna nedelja.
	z 3. maj – Sveta Filip in Jakob, apostola.
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	z 4. maj – Sveti Florijan, zavetnik gasilcev.
	z 5. maj – Prva sreda v mesecu in 80. rojstni dan gospe 

Mire Gantar.
	z 6. maj – Sveti Dominik Savio in začetek devetdnev-

nice pred prvim svetim obhajilom na Igu.
	z 7. maj – Prvi petek v mesecu. Dopoldne obiščemo 

bolnike in starejše na domu. Zvečer od 18.30 moli-
mo pred Najsvetejšim in obnovimo posvetitev Jezu-
sovemu srcu.

	z 8. maj – Prva sobota v mesecu. Zjutraj od 7.30 moli-
mo pred Najsvetejšim premišljevalni rožni venec in 
obnovimo posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu.

	z 9. maj – 6. velikonočna nedelja.
	z 10. do 14. maj – prošnji dnevi pred Gospodovim vnebohodom. Prošnje 

maše z do 10 ljudi bodo tudi na podružnicah z ustaljenimi ukrepi, ko upo-
števamo razkuževanje rok, nošenje mask, razdaljo 1,5 metra med posa-
mezniki ali družinami, razen če se bodo ukrepi spremenili.

	z 10. maj – Svete maše ob 17h v Iški, ob 18h na Kremenici in ob 19h na Igu za 
Staje in Kot.

	z 11. maj – Svete maše ob 7.30 v Mateni, ob 18h na Dobravici, in ob 19h na 
Igu za Iško Loko.

	z 12. maj – Sveti maši ob 18h na Sarskem in ob 19h na Igu za Ig.

	z 13. maj – Gospodov vnebohod. Svete maše ob 18h na Pijavi Gorici poljska 
maša za Pijavo Gorico, ob 19h na Igu in ob 19.30 na Golem.
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	z 14. maj – Sveta maša ob 18h za Iško vas.
	z 15. maj – Sveta Zofija.
	z 16. maj – 7. velikonočna nedelja in ob 10h na Igu prvo 

sveto obhajilo. V primeru, da ne bo mogoča priprava 
otrok in staršev, ter obhajanje slovesnosti na ustaljen 
način, bo prvo sveto obhajilo prestavljeno na mesec 
junij.

	z 16. maj – Sveti Janez Nepomuk.
	z 16. maj – Duhovni večer z nadškofom Marijanom 

Turnškom na ZOOMu. Povezavo na splet bomo obja-
vili na naši spletni strani med oznanili.

	z 17. maj – Začetek devetdnevnice pred prvim svetim 
obhajilom na Golem. Ves teden bo vsak večer sveta 
maša za prvoobhajance in njihove starše na Golem.

	z 23. maj – Binkošti - ob 9.30 prvo sveto obhajilo na Go-
lem.

	z 24. maj – Marija Pomočnica kristjanov.
	z 26. maj – Sveti Filip Neri, zavetnik humoristov.
	z 27. maj – Blaženi Lojze Grozde.
	z 30. maj – Nedelja Svete Trojice. Zvečer ob 19h bo duhovni večer na ZOO-

Mu s Cirilom Čušem o vlogi Marije v življenju kristjana z naslovom: »Sin, 
glej, tvoja mati!«(Jn 19,27) Povezavo na splet bomo 
objavili na naši spletni strani med oznanili.

	z 31. maj – Obiskanje Device Marije – sklep šmarnic.
	z 2. junij – začetek birmanske devetdnevnice na Igu in 

na Golem.
	z 3. junij – zapovedan praznik Svetega Rešnjega telesa 

in krvi. Na Igu ob 19h sveta maša in po njej procesija z 
Najsvetejšim.

	z 6. junij – 10. nedelja med letom in procesija na Golem 
ob 9.30.

	z 9. junij – Sveti Primož in Felicijan. Sveta maša ob 18h 
v Iški.
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	z 11. junij – Praznik Srca Jezusovega.

	z 12. junij – Praznik Marijinega brezmadežnega srca.

	z 12. junij – Sobota in praznik svete birme, ob 9h na Golem 
in ob 11h na Igu. Molimo za naše birmance, njihove starše 
in botre. Pa tudi za škofa Antona Jamnika, ki jim bo pode-
lil dar Svetega Duha v zakramentu svete birme.

	z 13. junij – Sveti Anton Padovanski.

SVETE MAŠE
Še vedno nekateri sprašujejo, kdaj bodo spet svete maše? Odgovarjam, 

da so sedaj dovoljene svete maše z ljudstvom in ste vsi vabljeni v našo žu-
pnijsko cerkev, kmalu pa tudi v podružne cerkve. Seveda moramo pri tem 
upoštevati vse epidemične ukrepe. 

Še vedno pa nas lahko spremljate tudi preko spleta na YouTube kanalu 
župnije Ig.

Žpk



NAPOVEDUJEMO

SVETA BIRMA – REZERVNI TERMIN
Zaradi epidemije smo se dogovo-

rili za rezervni datum birme. Ta bo v 
primeru, da se epidemije do konca 
aprila ne umiri, sobota, 12. junija. 
Ob 9h bo birma na Golem in ob 11h 
na Igu.

Pred tem bo birmanska devet-
dnenvica, ki jo bomo začeli v sredo, 
2. junija. Molimo, da bo epidemija 
prenehala in se bomo lahko srečevali 
v živo ob oltarju.

ROMANJE V TOSKANO 
Z ŽUPNIKOM SANDIJEM 
OSOLNIKOM
8. – 10. julij: Toskana - Italija (župnija 

Ig) – 3 dni
1. dan: Ig, Ljubljana, Ferrara: sv. maša 

Madonna in Vado, center, Bologna: 
center, Firence: večerja.

2. dan: Firence: zajtrk, Siena: 
sv. maša, sv. Katarina, San 

Gimignano: 
mesto s stolpi, 
Pisa: stolp, 
Firence.

3. dan: Firence: 
mestne 
znamenitosti, 
Madonna di san 
Luca: sv. maša, 
vožnja, polnoč: 
Ljubljana, Ig. 
Prispevek 210 

evrov: prevoz, 
cestnine, čekpoint in parkirnine, 2 x 
polpenzion v hotelu, skupne malice, 
duhovno vodstvo in organizacija. 
Doplačilo vstopnin: cerkev in stolp San 
Gimignano, stolnica+krstilnik Pisa.

Cena je predvidena za poln avtobus. 
V slučaju, da bo epidemija še trajala 
in bodo ukrepi veljali za avtobuse, se 
bo cena seveda dvignila. Že zdaj pa se 
lahko prijavite pri Sandiju Osolniku na 
telefonski številki 031 276 590.

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

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


