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»TRIJE KORAKI DRUŽBENEGA NAUKA«
V svojem prejšnjem uvodniku sem pisal o poslanstvu nas kristjanov v svetu 

in družbi, v kateri živimo. Posebej se razmišljal o razmerju med »globalnim« 
in »lokalnim« v luči zadnje okrožnice papeža Frančiška Vsi bratje. Glavni pou-

darek temelji na čelih »deluj lokalno, razmi-
šljaj globalno«. A papež ni odkril tople vode 
in ni povedal praktično nič novega. Vse to 
Cerkev uči že od začetka, samo prišel je čas, 
da se ta poudarek postavi bolj v ospredje 
našega razmišljanja ob soočenju z aktualni-
mi problemi sedanjosti. Cerkev ima že več 
kot 120 let sistematično oblikovan nauk o 
družbenih oziroma socialnih vprašanjih. Se-
veda nas že zgodovina Cerkve poduči, da ji 
iskanje odgovorov na vprašanja družbe niso 
tuja. A šele proti koncu 19. stoletja se je obli-
koval sistematičen odgovor, ko je leta 1891 
izšla okrožnica papeža Leona XIII. z imenom 
Rerum Novarum (O novih rečeh). Od te okro-
žnice dalje skorajda ni papeža, ki ne bi izdal 
kakšne »socialne okrožnice« in aktualiziral 
evangeljsko sporočilo. Socialne okrožnice 

pa nihče ne more postaviti v življenje, če ni sodelovanja vseh udov Cerkve. 
Vsaka okrožnica je namreč vedno izrazila željo po sodelovanju med posve-
čenimi osebami skupaj s krščanskimi laiki. Slednji imajo od zadnjega koncila 
dalje posebno poslanstvo. Vsi smo poklicani, da smo temu času in prostoru, 
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kjer smo postavljeni, resnično sol zemlje, da smo kvas, ki 
bo družbo čim bolj preoblikoval po evangeljskih načelih. A 
tega ne bomo zmogli, če ne poznamo treh osnovnih kora-
kov, ki so videti, presoditi in delovati.

VIDETI
Evangeliji nas pozivajo k čuječnosti. Torej moramo biti 

sposobni pozorno in natančno opazovati dogajanje okoli 
sebe. Vedno znova moramo preizpraševati sebe in okolico o 
našem načinu življenja, in vemo, da je najtežje začeti pri sebi. 
Vedno znova moramo kristjani vstopati v svet na dialoški na-
čin, na način, kjer bomo spoznavali življenja drugih in vstopali 
v njihovo resničnost. A pred očmi ne smemo izgubiti Kristusa.

PRESODITI
Osnovno vodilo za kristjana je Kristus in njegov Evangelij. Slednjega lahko 

primerjamo z markacijami na poti proti vrhu gore. Je smerokaz, ki nas vodi 
proti našemu cilju. K temu Evangeliju spada tudi nauk Cerkve, ki nam oblikuje 
vest in ob pomoči razumske presoje pomaga iskati odgovore na izzive časa. 
Ostati moramo realni in iskati odgovore, ki ustrezajo našemu domačemu kul-
turnemu prostoru. Določeni poudarki in načela evangelija v določenem oko-
lju bolj stopajo v ospredje kot pa druga. Tisto, kar stopi v ospredje v sosednji 
Italiji, ni nujno, da je največji problem v Sloveniji.

DELOVATI
Zadnji korak je najtežji, saj od nas zahteva »akcijo«. Krščanstvo brez de-

javnega življenja ni nič drugega kot navadna filozofija, etika ali celo ideologi-
ja. Zato je zelo napačno razmišljanje, da nimamo mesta v družbi, a problem 
je v nas samih, saj sami sebe prepričujemo, da »nismo vredni in sposobni« 
prispevati za skupno dobro skladen razvoj človeštva. Delovati pomeni, vedno 
biti alternativa, biti »drugačen« v razmišljanju, govorjenju in življenju. Pred-
vsem pa biti pristen, originalen. Pri tem pa moramo paziti, da nas ne zanese, 
saj nismo politično ali družbeno gibanje, ampak smo veliko več. Nič nam ne 
pomaga, če imamo vse množice na svoji strani, vse medije, skratka če imamo 
vsa človeška sredstva za dosego cilja, v nas pa ne živi Kristus. Ni dovolj biti le 
kulturni kristjan, ampak moramo pogumno sprejeti modrost križa.

Tadej Ložar, kaplan
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LETO SVETEGA JOŽEFA

JOŽEFOVA SREČA JE V DAROVANJU
Jožefova sreča je v »darovanju 

samega sebe«. Njegov lik, tako ugo-
tavlja papež Frančišek, je zato nad-
vse zgleden v svetu, ki »potrebuje 
očete in zavrača gospodarje«, od-
klanja tiste, ki »avtoriteto mešajo z 
avtoritarnostjo, služenje 
s servilnostjo, soočenje 
z zatiranjem, ljubezen 
s socialnim skrbstvom, 
oblast z uničenjem«. 
Pravi oče je tisti, ki se 
»odpove skušnjavi, da bi 
živel življenje otrok« in 
spoštuje njihovo svobo-
do, saj očetovstvo, ki je 
živeto v polnosti, naredi 
očeta samega »nepo-
trebnega« v trenutku, 
ko »otrok postane sa-
mostojen in stopa sam 
po poteh življenja«. Biti 
očetje »ni nikoli uvelja-
vljanje posedovanja«, 
poudarja papež, ampak 
»znamenje, ki nas napoti na višje 
očetovstvo«, »na nebeškega Očeta«. 
– Sv. Jožef, kras domačega življenja, 
vlij prave modrosti očetom v skrbi 
za svoje otroke! (Vir: Vatican News – 
slovenska redakcija) 

POJDITE K JOŽEFU!
V letu svetega Jožefa še posebej 

razumemo faraonove besede preizku-
šenim državljanom: »Pojdite k Jožefu; 
kar vam poreče, to storite!«(1Mz 41,55). 
Sveti Jožef, mož nebeške Matere Ma-

rije ni spregovoril niti ene 
besede. Toda govori nam 
s svojim življenjem. Bil je 
posušen Božji volji. Ma-
rijo je varoval in bil nav-
zoč pri Jezusovem rojstvu 
(Lk 2,33). Naj bo s svojo 
priprošnjo navzoč tudi v 
našem življenju. Z razu-
mevanjem Božje volje je 
vstal sredi noči in z druži-
no pobegnil v Egipt pred 
nasilnim kraljem Herodom 
(Mt 2,20). Naj tudi danes 
varuje naše družine pred 
uničujočim virusom in nje-
govimi posledicami.

Papež Frančišek je v 
letu svetega Jožefa v njegove litanije 
dodal vzklike: Opora v težavah, Zave-
tnik izgnancev, Zavetnik potrtih, Za-
vetnik ubogih. To je naše upanje, ko 
se mu posebej priporočamo. Naj leto 
svetega Jožefa ne gre mimo nas. žpk.
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SKAVTSKA HIŠA
Ko posameznik odrašča, išče svoj 

prostor pod soncem, si izbere svo-
jega življenjskega sopotnika … Čas 
prinese to, da si poišče tudi svoj dom. 
Vsi vemo, da je dom tam, kjer je srce. 
A vsak posameznik poleg srca potre-
buje tudi streho nad glavo. 

Skavtsko organizacijo v Sloveniji 
sestavlja 5300 skavtov. Organizacija 
je imela vedno svoje prostore in skla-
dišča v najemu, sedaj pa se je ponu-
dila priložnost in možnost, da zgra-
dijo svoje prostore, ki jih imenujejo 
Skavtska hiša. Gradnja stavbe v Šte-
panji vasi v Ljubljani se je že začela. 
Več o projektu in gradnji lahko pre-
berete na spletni strani http://hisa.
skavt.net/. 

Veseli bodo, če jih boste podprli z 
molitvijo in darovi. Slednje lahko na-
kažete na njihov TRR: 

Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov, 
Ulica Janeza Pavla II. 13,  
1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0214 0001 1096 119 
odprt pri NLB d.d.

koda namena: CHAR
namen: Donacija za skavtsko 

hišo
sklic: SI 00 88

ali pa tudi preko poslanega SMSa:
S poslanim SMS sporočilom s 

ključno besedo SKAVTI5 ali SKAV-

TI10 na številko 1919 boste prispe-
vali 5 ali 10 EUR za gradnjo skavtske 
hiše.

Prispevajo lahko uporabniki mo-
bilnih storitev Telekoma Slovenije, 
Telemacha, A1 in T-2.

Hvala za vaš dar!
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PCT
Preboleli, cepljeni ali testirani, 

krajše PCT, je zahteva za vse udele-
žence na javnih prireditvah, v zaprtih 
prostorih in gostiščih. Zakaj to ne ve-
lja za cerkve?

Cerkev je zaprt javni prostor, kjer 
se srečuje več ljudi. A zaradi 
pravice do verske dejavnosti 
moramo poskrbeti, da na dru-
ge načine zagotavljamo javno 
zdravje. Zato še vedno v cer-
kvah upoštevamo ukrepe za 
zajezitev pandemije z razkuže-
vanjem, zaščitnimi maskami in 
zadostnimi razdaljami. Hvala 
vsem, ki to upoštevate in s tem 
pomagate tudi drugim, da ne pride 
do okužb.

V župnijski cerkvi na Igu smo imeli 
junija obisk inšpektorice. Zanimala se 
je, kako skrbimo za vse te ukrepe. Z 
videnim na mestu je bila zadovoljna 
in je naredila ob tem obsežen zapi-
snik. Lahko rečemo, da lepo skrbimo 
za javno zdravje. Tudi smo vse župlja-
ne pri oznanilih obvestili, da bo tudi 
v naši občini priložnost za cepljenje. 
Odziv občanov na te možnosti je bil 
izjemno dober.

Ob vsem tem lahko zapišemo, da 
nekako izpolnjujemo tudi PCT zah-
tevo, čeprav ne preverjamo, ali naši 
verniki dejansko vse te kriterije ure-
sničujejo.

Zato hvala vsem, ki ste ceplje-
ni. Zaščitili ste sebe in vaše bližnje. 
Hvala vsem, ki ste bolezen prebo-
leli in niste nikogar okužili. Hvala pa 
tudi vsem, ki redno preverjate svoje 
zdravje in lahko rečete, da ste nega-

tivni. Le skupaj bomo lahko 
premagali virus.

ZAROTA PROTI CEPLJENJU
Na spletu krožijo zapisi, pa 

tudi predavanje različnih »stro-
kovnjakov« s področja zdrav-
ja, ki zatrjujejo, da je cepljenje 
škodljivo. Spet drugi širijo leta-
ke, na katerih bomo vsi ceplje-

ni umrli v dveh letih. Še več podobnih 
objav zahteva tudi trezen razmislek.

Mislim, da gre za teorijo zarote 
proti vsemu, kar je že bilo objavlje-
no in povedano o virusu. Bacili so bili 
od nekdaj. Virusi so od nekdaj. Tudi 
Corona virus je bil že dalj časa. Gre 
za obliko virusa, ki ima pod mikro-
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skopom obliko krogle s trobljastimi 
bodicami, kronami. Zato takšno ime. 
Toda zadnja Corona ima smrtonosne 
posledice, katerim smo vsi razumni 
ljudje priča. Zato natančni raje zapi-
šejo o corona virusu raje Covid 19. Ta 
virus res obstaja in tisti, ki so ga pre-
boleli, čeprav v mili obliki, se ne sme-
jijo več in vse vzamejo resno.

Posledice so hude tudi za tiste, ki 
so virus preboleli. Samo soseda žu-
pnišča frizerka Mateja več mesecev 
po prebolelem virusa ni imela okusa, 
nekdo je oglušel, nekdo ima težave s 
koncentracijo…, kaj bi še našteval.

Tisti, ki so proti sedanjemu pred-
sedniku vlade, tudi vse obrnejo proti 
njemu. Tudi za včerajšnji dež in gr-
menje je kriv on. Zarotniki proti ce-
pljenju trdijo, da se je on že pred leti 
dogovoril s farmacevtskimi podjetji 
za cepiva in z njimi sklenil dogovor... 
Takšni nesmisli so za razumnega člo-
veka dokaz, da takim govoricam ne 
verjamemo, saj so neverodostojne. 

Vse bolj vemo, da moramo za boj 
proti virusu vsi stopiti skupaj in vsak 
na svoj način narediti nekaj v dobro 
vseh. Le skupaj bomo virus premagali.

UKREPI V NAŠIH CERKVAH
Za nemoten potek Vas prosim, da 

upoštevate naslednja navodila:
	z pridite le, če ste zdravi;
	z člane družine oz. skupnega gospo-

dinjstva štejemo kot enega udeležen-
ca, zato pri prihodu in odhodu bodite 
skupaj, skupaj tudi sedite v cerkvi;

	z v cerkev vstopajte pri glavnih vratih;
	z razkužite si roke;
	z obvezna je uporaba obrazne za-

ščitne maske;
	z v cerkvi bomo vzdrževali minimalno 

medsebojno razdaljo vsaj 1 m, ko 
bomo v rdeči fazi pa razdaljo 1,5m.

	z na telefonu imejte nameščeno 
aplikacijo #OstaniZdrav.

	z zaradi ljubezni do starejših in vseh 
rizičnih skupin, ki se ne morejo ce-
piti, se bomo cepili. žpk.

ZAHVALA DOBROTNIKOM KARITAS
Župnijska karitas Ig je tudi med počitnicami dejavna, saj ljudje v sti-

ski potrebujejo našo pomoč, predvsem v hrani, higienskih potrebščinah, 
oblačilih, posteljnini, plačilu položnic, ipd.

Hvala vsem dobrotnikom, ki nam pomagate in podpirate naše delo.
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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3. ŽUPNIJSKO KOLESARJENJE
Na državni praznik, 25.6.2021, 

smo se farani župnije Ig, z vese-
ljem udeležili težko pričakovanega 
župnijskega kolesarjenja pod vod-
stvom g. Janeza Škarja z Golega. 
Letošnje tradicionalno župnijsko 
kolesarjenje smo na 30. rojstni dan 
naše države pričeli pri cerkvi Mari-
jinega brezmadežnega spočetja v 
Grahovem pri Cerknici. Tudi dolžina 
poti se je vrtela okoli tridesetice. Po 
uvodni molitvi, ki jo je vodil g. župnik 
Janez Avsenik, smo se odpeljali po 
stranpoteh, po pobočju Slivnice in 
vse okoli Cerkniškega jezera. Cerkni-
ško jezero je imelo v tem času nizek 
vodostaj. Po poti smo si ogledali kar 
nekaj naravnih znamenitosti, šti-
ri zelo zanimive in stare cerkve ter 
pojedli slasten sladoled. Pot je bila 

razgibana, veliko ravninskega dela, 
premagati pa je bilo potrebno tudi 
nekaj vzponov in se je bilo potreb-
no malo potruditi. Pri premagova-
nju vzponov so močnejši pomagali 
šibkejšim in skupaj nam je uspelo. 
Na koncu poti nas je v župnišču v 
Grahovem čakala zaslužena slastna 
pica, pecivo in pijača. Naše lepo žu-
pnijsko kolesarjenje smo zaključili s 
sveto mašo za domovino. 

Najlepša zahvala vodji izleta za 
pripravo, vodenje, vse nasvete in skrb 
za varnost, župniku župnije Grahovo 
g. Aleksandru Osojniku za pomoč pri 
organizaciji in gostoljubnost in naše-
mu župniku za udeležbo ter duhovno 
podporo. 

Želimo si in upamo ter vabimo, da 
se v prihodnjem letu tradicija nada-
ljuje ter da nas bo še več kot letos. 

J.G.
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ŽEGNANJE V MATENI

Tako kot vsako leto, smo se tudi 
letos zbrali verniki na žegnanjski 
maši v nedeljo, 18. 7. 2021, v čast sv. 
Mohorja in Fortunata, ki sta zavetni-
ka matenske cerkve.

Mučenca sveta Mohor in Fortunat 
sta bila zavetnika oglejskega patriar-
hata. Oglej je bil žarišče misijonske-
ga delovanja med Slovenci južno od 
reke Drave. Sv. Mohor in Fortunat sta 
bila od leta 1461 do 1961 torej natan-
ko petsto let prva zavetnika ljubljan-
ske škofije, odtlej pa sta njena drugo-
tna patrona. Na slovenskem ozemlju 
(južno od Drave) je njima posvečenih 
sedem župnijskih in petindvajset po-
družničnih cerkva.

Po stari legendi, ki je bila prvič 
objavljena v spisih langobardskega 

zgodovinarja Pavla Diakona (umrl je 
leta 799), naj bi oznanjal blagovest v 
Ogleju sam sveti Marko, ki naj bi tam 
napisal svoj evangelij, vodstvo škofije 
pa izročil Hermagorju Mohorju, ki naj 
bi ga nato sam sveti Peter posvetil 
v škofa. Hermagoras - Mohor naj bi 
skupaj z diakonom Fortunatom dal 
življenje za Kristusa pod cesarjem 
Neronom okoli leta 67. To izročilo se 
je po znameniti Zlati legendi razširilo 
po vseh pokrajinah krščanskega Za-
hoda. God škofa Mohorja in diakona 
Fortunata so v oglejski Cerkvi obha-
jali 12. julija, vendar z ugotovitvijo, da 
je to spominski dan prenosa njunih 
relikvij.

Tako škof Mohor kot diakon Fortu-
nat sta zabeležena v spominu škofije 
Sirmium (današnja Sremska Mitrovi-
ca): mučeništvo naj bi po teh zapiskih 
prestala pod cesarjem Dioklecijanom 
leta 303 ali 304. V času preseljevanja 
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narodov (najbrž med letoma 408 do 
409) so v skrbi, da jih zavarujejo pred 
oskrunitvijo, kosti obeh mučencev 
prenesli v Oglej. Tako sta Mohor in 
Fortunat postala oglejska mučenca.

Slavnost je potekala v znamenju 
lepih misli gospoda župnika Janeza 
Avsenika. Pevci cerkvenega pevske-
ga zbora so poskrbeli za lepo petje 
ljudskih pesmi.

V čast tridesetletnice naše države 
je bil na mašnem oltarju narejen šo-
pek v znamenju slovenske zastave. 

Pšenica kot simbol kruha, vinska trta 
kot simbol vina, bele marjetke, mo-
dre rože z vrta in rdeči nageljčki.

Na koncu maše se je g. župnik za-
hvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali 
z delom pri cerkvi in vsem, ki so da-
rovali za ofer, ki gre v dobro cerkve. 
Zahvalil se je tudi pevcem in zbranim 
faranom.

Po končani slovesnosti smo se 
zbrali pod vaško lipo in se posladkali 
z dobrotami matenskih gospodinj.

Lojzka Petek

ŽEGNANJE NA GOLEM
V nedeljo, 25.7.2021 je bilo ob 

praznovanju zavetnice sv. Marjete 
na Golem žegnanje. Sveto mašo je 
daroval kaplan Tadej Ložar, ki je na 
koncu, ker je bila tudi Krištofova ne-
delja, blagoslovil še prevozna sred-
stva. Sveto mašo so v lepo okrašeni 
in polni cerkvi s petjem obogatile 
pevke ŽPZ Žene in dekleta dveh vasi. 
Kaplan je navzočim še oznanil, da bo 
ob letošnji 200. obletnici posvetitve 
cerkve sv. Marjete na Golem, Občina 
Ig ob cesti postavila smerne table za 
cerkev ter informativno tablo pred 
cerkvijo. V njeni senci smo se na kon-
cu ob pijači in dobrotah gospodinj še 
nekaj časa zadržali. Na naš praznik 
smo bili deležni veselega praznova-
nja. Hvala vsem, ki so kakorkoli po-
magali za skupno dobro.

J.Š.
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PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA NA GOLEM

V nedeljo, 15.8.2021 smo v cerkvi 
sv. Marjete na Golem slavnostno pra-

znovali Marijino vnebovzetje. Kot je 
že pred leti dejal papež Frančišek, je 
za nas to »druga velika noč«, ki nam 
pove, da se naše življenje ne izteka 
v prazen nič, v brezno slepe usode, 
marveč v vstajenje in večno življenje. 
Sveto mašo je daroval župnik Janez 
Avsenik, ki je v pridigi poudaril, da se 
v hvaležnosti posvetimo Mariji ob 30. 
obletnici naše države Slovenije. Zve-
stoba Bogu daje garancijo prihodno-
sti nekemu narodu za njegov obstoj. 
Naše prošnje naj se dvigajo k Mariji in 
z molitvijo se pridružujemo posveti-
tvi kraljici nebes in zemlje.

J.Š.

ŽEGNANJE NA VISOKEM
V nedeljo, 22. avgusta, smo obha-

jali žegnanje pri podružnični cerkvi 
svetega Nikolaja na Visokem. Sveto 
mašo je vodil kaplan Tadej Ložar. Pri-
jazni domačini so po maši pripravili 
pogostitev. Hvala vsem, ki ste kakor-
koli sodelovali.

To je edina redna sveta maša v 
tem gotskem biseru. Zato je toliko 
bolj potrebno, da to cerkev cenimo in 
se veselimo, da jo imamo.

Hvala družini Lenarčič za vse opra-
vljeno delo. Naj vam sveti Miklavž 
povrne s svojimi darovi. žpk.

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Pripravil: Primož Prepeluh, Pastoralni asistent v farah Podgorje, Kapla 

ob Dravi in Bilčovs na avstrijskem Koroškem
IZGORELOST. Napis, ki svari pred izgorelostjo: Kdor vedno gara kot 

konj in je priden kot čebela, zvečer pa utrujen kot pes, se mu svetuje, da 
gre po možnosti k veterinarju, ker je mogoče osel.
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ŽUPNIJA V ZADNJIH MESECIH
Od zadnje objave v Naši župniji 

so se poslovili:
Pavla Ponikvar, rojena Smole, ro-

jena 17.6.1926 v Iški Loki, ki je biva-
la na Sarskem 2, zadnjih 8 let pa je 
bila v domu upokojencev v Ljubljani. 
Hvaležni smo za vse, kar je v svojem 
življenju dobrega storila za cerkev na 
Sarskem. Namesto cvetja so za cer-
kev, v dober namen in za svete maše 
darovali: nečak Franci z družino, se-
stra Francka, soseda Tončka in Albin, 
Tone Krnc z družino, nečakinja Slav-
ka z družino, nečak Janko z družino, 
Marjan Krnc z družino s Sarskega, 
družina Intihar, sosedje Lešnjako-
vi, soseda Darja, Tončka, Marjan in 
Darja, družina Malavašič, družina 
Dolinšek iz Ljubljane, Marjan Krnc z 
družino.

Franc Mavec, rojen 31.5.1946, ki je 
bival na Golem 12.

Ivana Modic, rojena 25.11.1927 v 
Mateni, bivala v Mateni 20. Ob po-
grebu so namesto cvetja na grob 
darovali za svete maše, za cerkev v 
Mateni in v dober namen: Angela 
Mrkun, Ambroževi, družina Ponikvar, 
družina Škrjanc, Matena 54, družina 
Tomaža Modica in Ana Modic, Mate-
na 1.

Hvala vsem za podarjene darove. 
Pokojnih se bom radi spomnili v naših 
molitvah. Naj počivajo v miru!

Od zadnje objave krstov so bili 
med Božje otroke sprejeti:
	z Izak Kumše, ki s staršema Juretom 

in Barbaro Bezek živi v Mateni 2,
	z Dušan in Darian 

Ograjšek, ki s star-
šema Juretom in 
Ano Raztresen ži-
vita na Planini nad 
Horjulom 9, župnija 
Horjul,

	z Zala Strelec, ki s staršema Klemnom 
Strelcem in Petro, rojeno Novak, 
živi na Čolnarski ulici 31A na Igu, 

	z Mojca Nastran, ki s staršema Ma-
tejem Nastranom in Matejo, roje-
no Kraljič, živi na Golem 34,

	z Eva Anžič, ki s staršema Janezom 
Anžičem in Minko Štembal živi v 
Iški vasi 26B,

	z Gaja Golob, ki s staršema Kle-
mnom Golobom in Hano Zakić 
živi na Troštovi ulici 25 na Igu, 

	z Estera Hočevar, ki s staršema Simo-
nom in Katarijo, rojeno Urbančič, 
živi na Gasilski ulici 6 na Pijavi Gorici,

	z Oskar Strle, ki s staršema Tomažem in 
Heleno, rojeno Škufca, živi v Mateni 3, 

	z Jernej Glavan, ki s staršema Bo-
štjanom Glavanom in Karmen 
Štefančič živi na Škriljem 37,

	z Erazem in Oliver Golob, ki s star-
šema Urošem in Nino, rojeno Hiti, 
živi v Škrilju 52,
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	z Nace Zorenč, ki s staršema Kle-
menom in Tino, rojeno Golob, živi 
v Škrilju 106,

	z Ivan Blatančič, ki s staršema Ma-
tom in Anamarijo, rojeno Virant, 
živi v Ljubljani, prej pa Golo 2c.

Veselimo se krsta vsakega otroka. Na Golem pa se še nikoli ni zgodilo, da bi 
krstili na eno nedeljo kar 5 otrok, kot se je to zgodilo v nedeljo, 22. avgusta. Ko bi 
se kaj takega le še kdaj zgodilo!

DOGODKI PRED NAMI
	z 1. september: Brezjanska Mati 

Božja, obletnica kronanja milo-
stne podobe na Brezjah.

	z 2. september: četrtek pred prvim 
petkom je dan molitve za duhovne 
poklice. Molimo za mlade, ki se odlo-
čajo za svojo življenjsko pot, da bi bili 
odprti za vse Božje spodbude. Moli-
mo pa tudi za letošnje novomašnike 
in stanovitnost vseh poklicanih. 

	z 3. september: prvi petek v mese-
cu. Dopoldne obiščemo bolnike 
in starejše na domu. Zvečer bo na 
Igu ob 18.30 molitev pred Najsve-
tejšim in obnovitev posvetitve Je-
zusovemu srcu.

	z 4. september: prva sobota v me-
secu. Zjutraj od 7.30 na Igu moli-
mo premišljevalni rožni venec in 
obnovimo posvetitev Marijinemu 
Brezmadežnemu srcu.

	z 5. september: 23. nedelja med 
letom – angelska. Goduje Mati Te-
rezija iz Kalkute. Žegnanje v Iški. 
Sveta maša bo tam ob 11h.

	z 8. september: Mali šmaren ali slo-
vesen praznik Marijinega rojstva. 

Svete maše bodo ob 8h in 19h na 
Igu, ter ob 19h tudi na Golem. Na 
Kureščku pa sta ta dan maši ob 
10h in ob 16h.

	z 12. september: 24. nedelja med 
letom, Marijino ime. To nedeljo 
bomo pri svetih mašah ob 9.30 
na Golem in ob 10h na Igu bla-
goslovili šolske torbe in molili za 
blagoslov novega šolskega leta. 
Upamo, da bo tudi verouk pote-
kal v živo in ne le na daljavo. To 
nedeljo je že dolgo napovedana 
nabirka za Sveto deželo, ki je ni 
bilo zaradi ukrepov med velikim 
tednom.
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	z 12. september: Nedelja mladih. 
Nedelja mladih in Teden mladih
»Papež Frančišek je preteklo leto 
s Cvetne nedelje praznik mladih 
premaknil na nedeljo Kristusa kra-
lja, toda naši škofje, ker je ta dan 
odprt in ga je lahko prilagajati, so 
se odločili, da ga pri nas obeležu-
jemo pred Stično, v sklopu tega 
festivala. Zato bo Nedelja mladih 
tudi ob začetku novega pastoral-
nega leta in sovpada tudi s kate-
hetsko nedeljo, da ne drobimo 
ampak združujemo prizadevanja 
našega spremljanja mladih.«
Prenos maše na Nedeljo mladih 
bo iz župnije Idrija, v škofiji Ko-
per. Namen je zahvala mladim 
za njihov prispevek župnijskemu 
občestvu. Vsaka župnija živi ne-
koliko drugače in je prav, da do-
ločeno nedeljo namenimo tudi 
mladim, molitvi zanje, podpo-
ri, da jih spoznamo, jim damo 
mesto in jih slišimo ter se spo-

znamo z njihovimi dejavnost-
mi ter prispevki, ki jih vložijo za 
dobro sobivanje v veri znotraj 
lokalne, župnijske skupnosti

	z 14. september: Povišanje Svete-
ga Križa

	z 15. september: Žalostna Mati 
Božja

	z 18. september: Stična mladih. 
Več o tem preberite v posebnem 
prispevku.

	z 19. september: 25. nedelja med 
letom – nedelja svetniških kandi-
datov. Žegnanje na Sarskem. Sve-
ta maša bo tam ob 11h.

	z 21. september: sveti Matej (Ma-
tevž). Ta dan bo na Igu zjutraj ob 
7h zaobljubljena maša za Staje.

	z 24. september: bl. Anton Martin 
Slomšek in sveti Rupert, zavetnik 
cerkve na Sarskem.

	z 25. september: Zaradi godu Koz-
ma in Damijana na nedeljo, bo 
sveta maša na Dobravici njima v 
čast že v soboto ob 18h.

	z 26. september: Slomškovo nede-
lja, godujeta Kozma in Damijan. 
To nedeljo bo žegnanje v Iški vasi 
pri svetem Mihaelu, ki je tam za-
vetnik.

	z 27. september: sv. Vincencij Pa-
velski 

	z 29. september: nadangeli Mihael, 
Gabrijel in Rafael. Sveta maša bo 
tudi v Iški vasi pri svetem Mihaelu 
ob 18h.
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	z 30. september: sv. Hieronim
	z 1. oktober: sv. Terezija Deteta Je-

zusa. Prvi petek v mesecu...
	z 2. oktober: Prva sobota v mese-

cu. Ta dan bo v Ljubljani pohod Za 
življenje. Vabljeni, da podpremo 

življenje od spočetja do naravne 
smrti z udeležbo na tem pohodu, 
kot tudi z molitveno podporo. Go-
dujejo Angeli varuhi.

	z 3. oktober: Roženvenska nedelja. 
Slovesnost v Tomišlju.

NOVO VEROUČNO LETO
S prvim septembrom bomo za-

čeli novo šolsko leto. Z veroukom pa 
bomo začeli v tednu po nedelji, 12. 
septembra. To nedeljo bo pri mašah 
na Golem ob 9.30 in na Igu ob 10h 
blagoslov šolskih torb. Z blagoslo-
vom bomo prosili Boga za odprtost 
navdihom Svetega Duha vsem vero-
učencem, ki bodo vključeni v verouč-
no šolo.

Prva ura verouka bo namenjana 
vpisu otrok. Vse starše prosimo, da 
nam posredujete nove veroučne 
prijavnice. Tako bomo dobili po-

trebne aktualne kontakte tudi za 
morebitni verouk na daljavo. Prijav-
nice so na spletni strani župnije Ig in 
v cerkvi.

Verouk v učilnicah poteka v za-
prtem prostoru, ki ga sicer razkužu-
jemo in prezračujemo. Hkrati pa so 
pri verouku učenci iz različnih šolskih 
in tudi starostnih skupin. Zato je pri 
verouku obvezna uporaba zaščitnih 
mask.

Name so se obrnili starši, ki zago-
varjajo škodljivost nošenja zaščitnih 
mask. Zavedam se, da je napačna 
uporaba mask škodljiva. Tudi je pro-
blematično večurno nošenje mask. 
Toda verouk poteka samo eno uro 
in se zato potrudimo, da s tem za-
ščitimo sebe in tudi naše bližnje, h 
katerim prihajamo. Nošenje mask 
je naporno. A je le malenkost tega, 
kar nosi medicinsko in drugo osebje 
na svojih delavnih mestih, da bi nam 
pomagali pri našem zdravljenju. 
Zato se bomo potrudili in tudi mi 
nosili maske pri verouku, kot nosimo 
maske tudi pri bogoslužju v vseh cer-
kvah.
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URNIK IN CENIK

Urnik verouka 2021 - 2022
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek

Pijava Gorica Pijava Gorica Golo Golo
14h 7. r fa
15h 4.r de 6.r de 8.r fa 4. r 3.r 7. + 8.r 3. in 4. r 5.r + 6. r
16h 4.r fa 6.r fa 7.r de 3. r 5. r 9.r 5. + 6. r 1. in 2. r. 7.r + 8. r
17h 2.r 1.r 8.r de 9. r 1. in 2. r 9.r

fa – fantje, de – dekleta, r – razred

Katehetska nedelja bo 12. septembra. Pri maši ob 10h na Igu in ob 9.30 na 
Golem bo blagoslov šolskih torb.

Kateheti si pridržujemo pravico do spremembe ur verouka.
PRISPEVEK za verouk je 30€ na družino.
Namenjen je za ogrevanje, elektriko in honorar katehistinjam.

Vrednost učbenikov, delavnih zvezkov:

razred knjiga zvezek liturgični
1., 2., 3. / 11,00€ 3,00€
4., 5., 6. 8,50€ 6,50€ 3,00€

7., 8. 11€ 3,00€

SMEH JE 
NAJBOLJŠI 
ZDRAVNIK 

GOBE. Jože se je zastrupil z go-
bami in so ga odpeljali v bolni-
šnico. Ko je spet lahko normalno 
govoril, mu zdravnik reče: »Jejte 
samo tiste gobe, ki jih poznate!« 
Jože izgubljeno: »Saj v tem je te-
žava – poznam samo mušnice!«



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

ZAHVALA ANIMATORJEM ORATORIJA 2021
Originalen si je bilo geslo letošnjega oratorija. 
Hvala, dragi animatorji, da ste originalni. Hva-
la vam, da ste žrtvovali 14 dni svojih počitnic za 
otroke v naši župniji. Teden dni ste skupaj preživeli 
na Golem in teden dni na Igu. Lepo je bilo delati z 
vami. Še posebej pa hvala Manci Škarja za vodenje 
in kaplanu Tadeju za spremljanje vsega dogajanja 
oratorija. Več o oratoriju pa bomo zapisali priho-
dnji mesec.           župnik

STIČNA MLADIH
Letošnja 40 ta Stična mladih bo potekala pod geslom: Utrdi moje korake (Ps 

40,3). Letošnja bo potekala v soboto, 18. septembra, v Stični. Upamo, da bodo epi-
demološke razmere to dopuščale.
Program bo letos spremenjen in bo potekal po naslednjem urniku: 

9.30 –10.30 zbiranje
10.30–11.00 uvodni program
11.00–12.30 sveta maša
13.00–18.00 športni turnir
12.30–14.00 čas za kosilo
14.00–15.30 delavnice
15.30–16.00 prosto
16.00–17.30 delavnice
17.30–18.00 prosto
18.00–20.00 večerja
20.00–21.30 večerni program in zaključek
Več o dogodku preberite na spletni strani: https://sticna.net/ Vabljeni v Stično!


