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»Veselite se nebesa, in raduj se zemlja,  
pojte, gore hvalo Gospodu.

Naj prekipevajo gore v radosti, in griči v pravičnosti.
Zakaj naš Bog bo prišel in se usmilil svojih ubogih.

Rosite, nebesa, od zgoraj, in oblaki dežite pravičnega, 
odpri se zemlja in daj nam Zveličarja.«

(Odlomek psalma po preroku Izaiju)

Naj Vam prihajajoči pazniki prižgejo luč upanja  
in pristnega veselja, saj Gospod prihaja med nas zato,  

da bi nas potegnil iz teme in smrtne sence.
Doživeto praznovanje Gospodovega rojstva in obilo Božjega 

blagoslova v letu Gospodovem 2022 vam želimo:
Janez Avsenik, župnik
Tadej Ložar, kaplan

Anton Košir, duhovni pomočnik
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OSEBA TA MESEC: GOSPOD ANTON KOŠIR, 
DUHOVNIK – SALEZIJANEC, ČASTNI OBČAN OBČINE IG

Rodil se je v Sodražici, v družini 4 
otrok, treh bratov in ene sestre. Otro-
štvo je preživel v času druge svetovne 
vojne. Njegovi otroški spomini so še 
zelo živi iz tega težkega obdobja. 
Mama je bila sama z otroki, ker je bil 
oče v taboriščih. Pravi, da mu še da-
nes ni povsem jasno, kako je mama 
vse to zmogla.

Po končani osnovni šoli v Sodraži-
ci se je vpisal na tehnično šolo v Mari-
boru. Še med počitnicami je družino 
obiskal znanec, salezijanski duhov-
nik, profesor matematike, ki je pou-
čeval na Škofijski gimnaziji na Reki. 
To gimnazijo so obiskovali tudi salezi-
janski kandidati iz Slovenije. Povabil 
ga je, naj pride tudi on. Na duhovni-
ški poklic takrat ni mislil. V Mariboru 
pa se je z mislijo vedno vračal k temu 
vabilu in po molitvi spoznal, da je to 
Božji klic. Da je bilo tako, je prepri-
čan še danes. Gimnazijo je nadaljeval 
na Reki, nato pa v Zadru. Po končani 
vojaščini se je vrnil v Ljubljano 
in nadaljeval univerzitetni študij 
teologije in zgodovine (Teološka in 
Filozofska fakulteta). Leta 1967 je 
imel novo mašo. Prvo leto po novi 
maši je pomagal v župniji Ljubljana 
Rudnik. Že naslednje leto so ga pred-
stojniki poslali v Želimlje. Tu so sale-
zijanci zgradili novo šolo in internat 
za svoje kandidate. Imenovan je bil 

za vzgojitelja in na Srednji verski šoli 
(gimnaziji) začel poučevati zgodovi-
no in sociologijo. Na gimnaziji je po-
učeval vse do upokojitve. 

Od leta 1982 do leta 1988 je opra-
vljal službo 9. inšpektorja Slovenske 
salezijanske inšpektorije, ki je imela 
takrat svoje postojanke v Sloveniji, 
pa tudi v Srbiji, Črni Gori, med rojaki v 
Italiji, Avstriji in Kanadi. Salezijansko 
poslanstvo je predvsem namenjeno 
vzgoji mladine. Ker v času komuni-
stične ureditve ni bilo mogoče imeti 
vzgojnih ustanov, so za mladino de-
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lali predvsem na župnijah. Danes je 
glavno poslanstvo salezijancev delo v 
mladinskih centrih (Želimlje, Rakov-
nik, Celje, Maribor, Veržej, Celovec, 
Zrenjanin, Podgorica, Opčine v Italiji).

Po končanem mandatu inšpektor-
ja je bil g. Košir leta 1989 imenovan 
za župnika na Igu. Prav takrat so se 
začeli veliki pretresi v naši nekdanji 
državi Jugoslaviji in tudi pri nas v Slo-
veniji. S tem je povezan tudi Marijin 
klic s Kureščka, kjer so samevale ru-
ševine cerkvice Marije Kraljice miru. 
Tisoči vernih ljudi se je odzvalo na klic 
k molitvi za mir in spravo na tem hri-
bu v ižanski župniji. Župnik Košir se 
je s soglasjem ljubljanskega nadško-
fa odzval in začel delo za zgraditev 
cerkve na Kureščku. Razmere so se 
spremenile. Upravni organi so brez 
težav izdale dovoljenje. V dobrem 
letu je bila cerkev zgrajena in pred 30 
leti (30. avgusta 1992), se je kureška 
Kraljica miru, v podobi kipa, po 42 le-
tih lahko vrnila v svoje svetišče. Ker 
je bilo na Kureščku vedno več dela, 
je salezijanski predstojnik leta 1995 
nadškofu predlagal za ižanskega žu-
pnika dr. Petra Štumpfa, g. Košir pa je 
ostal duhovni pomočnik za Kurešček. 
To delo opravlja še danes.

Cerkev na Kureščku je v naslednjih 
letih dobila nove zvonove, orgle, no-
tranjo ureditev, fresko v zunanji ka-
peli, odkupljen in prenovljen je bil 
nekdanji planinski dom, ki je urejen 

v romarski dom in dom duhovnih vaj, 
na ruševinah nekdanje duhovniške 
hiše (požgana je bila med vojno) pa je 
bila zgrajena nova, Marijina hiša. Da 
so že staro duhovniško hišo na Ku-
reščku imenovali Marijina hiša, nam 
priča ohranjeni dokument iz 18. sto-
letja. Duhovnik Matija Črtanec, ki je 
na Kureščku služboval 12 let, je pred 
odhodom na drugo službeno mesto 
napisal natančen inventar vsega, 
kar je premogla takrat ta hiša. Dalj-
ši zapis je sklenil takole: »Vse sem k 
večji slavi Božji in na čast preblažene 
Device Marije, Kraljice miru, popisal 
in spisal 5. novembra leta 1757 pono-
či okoli devetih v Marijini hiši na hribu 
Kureščku.« Naj bo tudi nova hiša res 
Marijina hiša.

Leta 2017 ste salezijanci odšli iz Iga. 
Tudi vi ste se odselili v Želimlje, ime-
novani pa ste za duhovnega pomoč-
nika. Kaj je vaše delo?

»Zaradi pomanjkanja osebja so 
bili predstojniki prisiljeni vrniti skrb za 
ižansko župnijo g. nadškofu. Jaz sem 
se preselil v skupnost v Želimlje. Po 
dogovoru z g. nadškofom in novim žu-
pnikom sem bil imenovan za duhov-
nega pomočnika ižanskemu župniku. 
Po svojih močeh rad pomagam tam, 
kjer g. župnik želi. Trenutno je moja 
skrb predvsem bogoslužje na Kurešč-
ku in urejanje Glasnika Kraljice miru, ki 
izhaja vsaka dva meseca. Sprejemam 
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romarske skupine. Če ni z njimi du-
hovnika, za njih mašujem, predvsem 
pa sem na razpolago za zakrament sv. 
spovedi. Prav priložnost za sv. spoved 
je posebej pomembna za romarje. 
Mnogi pridejo prav s tem namenom, 
da lahko opravijo sv. spoved.« 

Kako si pomagate pri spovedi, kako 
veste, kaj svetovati posamezniku v 
spovednici?

» Molim za razsvetljenje, da bi na-
šel pravo besedo za vsakega.« pravi 
gospod Košir. »Vsak, ki pride v spove-
dnico, mogoče tudi po veliko letih, je 
že naredil pomemben korak na poti 
k Bogu, ki nas čaka kot ljubeči Oče. 
Pripravljen je vse odpustiti in nam 

dati milost novega začetka. Vsake-
mu skušam pomagati, da Bogu izroči 
vse, kar je omadeževalo lepoto Božje 
podobe v duši, tudi vse tisto, česar 
se trenutno ne spomni. Bog odpusti 
vse in po kesanju in odvezi je v duši 
zopet obnovljena krstna nedolžnost. 
Papež Frančišek pogosto priporoča 
spovednikom, naj se potrudijo, da 
bodo v spovednici znamenje in deliv-
ci Božje usmiljene ljubezni. Po svojih 
močeh skušam vsakemu pomagati, 
da bi zapustil spovednico z upanjem, 
hvaležnostjo in veseljem, ker se ga je 
dotaknila Božja ljubezen.« 

Ali so danes ljudje v stiski?
»Da, mnogi so v velikih stiskah 

in skrbeh. Različna protislovna in 
zastrašujoča sporočila o epidemiji, ki 
krožijo po spletu, mnoge spravljajo 
v stisko. Komu naj verjamejo, kako 
naj se odločijo? Tudi mene skoraj 
vsak dan kdo pokliče po telefonu in 
sprašuje, kako naj se odloči. Posebej 
starejši, osamljeni, odmaknjeni od 
družbe ne vedo, kaj in kako. Kristja-
ni smo še posebej dolžni v teh težkih 
časih moliti, da bi bila ta preizkušnja 
skrajšana in da bi razumeli, kaj nam 
Bog sporoča s tem, da jo je dopustil?«

Katere so vaše prostočasne dejav-
nosti poleg življenjskega poslanstva 
biti duhovnik?

»Predvsem že od nekdaj rad berem, 
še posebej esejistiko.« Zanimajo ga 
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družboslovne, filozofske, sociološke 
in poljudno znanstvene vsebine in 
teme. Od sodobnih pisateljev pred-
vsem rad posega po delih Jančarja. 
Drugače pa periodično spremlja vsa-
kodnevne medije. V mlajših letih je 
rad obiskoval hribe, sredogorje in vi-
sokogorje. Posebej lepe spomine ima 
na počitniške tedne, ki jih je z sobrati 
preživljal na Koprivniku.

Kakšni so vaši spomini na Ižance?
»Lepi, prijetni. Z ižansko župnijo 

sem se srečal že kot bogoslovec. 
Takratni ižanski župnik in dekan 
Anton Bergant je prosil predstojnika 
na Rakovniku za bogoslovca, ki bi ob 
nedeljah prihajal asistirati otroke pri 
deseti maši. Določili so mene. Vsa-
ko nedeljo sem z kolesom prišel na 
Ig in bil z otroci pri maši. Z veseljem 
sem prihajal in pomagal pri praznič-
nih bogoslužjih. Kot duhovnik sem 
dolgo stanoval na Igu. Srečeval sem 

veliko raznovrstnih ljudi. Nikoli me ni 
nihče prizadel. Moji spomini so lepi. 
Tudi danes sem vsakega srečanja ve-
sel. Vseh, še posebej pa tistih, ki sem 
jih krstil, poročil, pripravljal za za-
kramente, obiskoval v času bolezni, 
spremljal na pokopališče, se vsak dan 
spominjam v molitvi.« 

Gospod Košir hvala vam, da ste de-
lili z nami svoja razmišljanja. Želimo 
vam zdravja in obilo božjega blago-
slova. Hvala za vse vaše dobre bese-
de in molitev. Vaše delovanje med 
nami je bilo in je še vedno Božji dar, 
ki smo ga bili deležni.

mjg
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ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
V zadnjem mesecu smo se na Go-

lem poslovili od Alojza Gregoriča, ro-
jenega 9.8.1935, ki je bival na Golem 
39. Ob pogrebu je namesto cvetja na 
grob daroval za sveto mašo: Gregor 
Virant z družino.

Na Igu smo se poslovili od Draga 
Lavriča, rojenega 13.7.1955, ki je bival 
Škrilje 41. Ob pogrebu so namesto 
cvetja darovali za svete maše: Tončka 
Lavrič, brat Srečko Lavrič in Matjaž 
Lavrič z družino.

Na Igu smo se poslovili tudi od 
Franca Štembala iz Ljubljane, ki je 
prebival na Galjevici, župnija Rakov-
nik. Bil je dobrotnik cerkve v Iški vasi. 
Ob pogrebu so darovali za Cerkev: 
Štembalovi iz Iške vasi, Piškurjevi z 
Dobravice in neimenovani darovalec.

Počasi se izteka to koledarsko 
leto. Hvala, da svoje darove ob po-
grebu namenjate za svete maše, za 

Karitas in za potrebe naših cerkva. 
Vsem Bog povrni. Tako se z vašo do-
broto lahko vzdržujemo duhovniki, 
ki živimo od mašnih darov. Prav tako 
lahko pomagamo ljudem v stiski, ki 
živijo med nami in so darovi tako mo-
zaik dobrote do tistih, ki potrebujejo 
pomoč. Tako se tudi sestavlja gmotni 
mozaik za vzdrževanje naših cerkva. 
Vsem Bog povrni.

ZAHVALA DOBROTNIKOM IN VOŠČILO 
ŽUPNIJSKE KARITAS

Izteka se leto 2021. Tudi v tem letu 
smo se srečevali s koronavirusom. 
Kljub raznim omejitvam in nevarno-
stim, da lahko zbolimo za to nevarno 
boleznijo, smo skozi celo leto skrbeli, 
da so naši prejemniki dobivali hrano, 
higienske pripomočke in oblačila me-
sečno. Kljub težavam in nevarnostim 
smo uspeli izdelati in zbrati nekaj 

sredstev za butarice. Zbrali smo tudi 
nekaj prostovoljnih prispevkov za 
sveče Karitas ob prazniku Vseh svetih 
(1. novembru). Izdelali smo adventne 
venčke, ki so bili na voljo prvo ad-
ventno nedeljo v cerkvi po obeh sv. 
mašah. Adventne venčke so izdelo-
vali ne samo sodelavci naše Karitas, 
temveč tudi drugi prostovoljci. Zelo 
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smo jim hvaležni za njihovo pomoč. 
Hvaležni smo tudi dobrotnikom s 
Pijave gorice, ki so zbrali nekaj sred-
stev za adventne venčke, ki so jih tudi 
sami izdelali. Nekaj sredstev bomo 
poskušali zbrati tudi s prostovoljnimi 
prispevki za božične in novoletne vo-
ščilnice, ki nam jih vsako leto pripra-
vita Julijana Peršič in Tomaž Jamnik. 
Hvaležni smo vsem našim dobrotni-
kom za pomoč in dobroto, ki so jo bili 
deležni ljudje v stiski skozi vse leto 
(podarjena hrana v vozičku Spar-Bla-
tnik, d.o.o. na Igu, oblačili in denarni-
mi prispevki). Brez vaše pomoči nam 
ne bi uspelo 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 2021 se Župnijska 
Karitas Ig iskreno zahvaljuje vsem 
dobrotnikom za pomoč in dobroto, ki 
so je bili deležni ljudje v stiski. 

Iskrena hvala tudi občini Ig za 
pomoč pri realizaciji naših progra-
mov pomoči. 

Želimo Vam vesel in blagoslo-
vljen božič, v novem letu 2022 pa 
obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in 
božjega blagoslova.

Iskrena hvala vsem darovalcem 
in Bog plačaj za Vašo dobroto.

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.).

Župnijska karitas Ig
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NAMENITEV 1% DOHODNINE ZA RAZLIČNE 
ORGANIZACIJE, DRUŠTVA ALI TUDI ZA ŽUPNIJO

Vsi, ki morate oddajati davčno 
napoved, lahko vsako leto del svoje 
dohodnine sami namenite izbrani or-
ganizaciji. Seveda tisti, ki dohodkov 
nimate, teh tudi ne morete deliti. 
Mnogi ste že prej namenili prihodek 
kakšnemu društvu ali ustanovi. Sedaj 
pa lahko naklonite tudi vaši župniji.

Prejšnja vlada je sklenila, da se za 
leto 2020 namenski del dohodnine 
nameni zgolj verskim skupnostim in 
ne njihovim sestavnim delom (npr. 
župnija, redovne skupnosti itd.). Tako 
je FURS vse dotedanje izjave o name-
nitvi dohodnine za sestavne dele Ka-
toliške cerkve prenesla na eno prav-
no osebo, na Katoliško cerkev.

Obenem vam sporočamo, da je 
sedanja vlada sprejela Uredbo o na-
menitvi dela dohodnine za donacije 
(Uradni list RS, št. 155/2021, z dne 
29. 9. 2021), v kateri je uvrstila na 
seznam dohodninskih upravičencev 
vse sestavne dele Katoliške cerkve 
(vse župnije). To pomeni, da z letom 
2021 sestavni deli Katoliške cerkve 

(vsaka župnija) ponovno lahko preje-
majo namenski del dohodnine. Glede 
na to, da so bile izjave o namenitvi 
dohodnine posameznemu sestavne-
mu delu Katoliške cerkve leta 2020 
preklicane, vas prosimo:

1. da podpišete novo izjavo o na-
menitvi dela dohodnine župniji ali 
drugi organizaciji

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
ŽUPNIJA IG 4452 0751 1

Prav tako lahko naklonite del dohodnine tudi župnijski Karitas Ig in sicer na 
njeno davčno številko škofijske karitas Ljubljana: 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
ŽUPNIJSKA Karitas Ig 20210795 1
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2. da zdaj lahko namenite 1 % svo-
je dohodnine (prej 0,5 %). Lahko pa 
razdelite v več organizacij in določite 
odstotek, ki ga namenjate.

Tako izpolnjeno izjavo posredujte 
na FURS ali oddajte v župniji, da jih 
bomo potem skupaj oddali na FURS. 
Rok za oddajo izjav je 31. december 
2021.

V obrazec vnesite svoje podatke, 
ga podpišite in pošljite na: Finančni 

urad Ljubljana, Davčna ulica 1, p. p. 
107, 1001 Ljubljana.

Namenitev dela dohodnine lahko 
oddate tudi preko spleta na portalu: 
https://edavki.durs.si.

V primeru, da ne boste sami do-
ločili, komu namenjate ta 1% svoje 
dohodnine, ga bodo prejele nekatere 
nevladne organizacije ali pa bo ostal 
v državnem proračunu. Hvala vam za 
razumevanje in pomoč.

OBVESTILA
Osnovna Šola Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava 
v Ljubljani VABI K VPISU OTROK V 1. RAZRED ZA 
ŠOLSKO LETO 2022/2023.
Informacije na: http: //os.stanislav.si.  
Prijave sprejemajo do 31. 12. 2021, zato s prijavami pohitite.

VEROUČNE POČITNICE
Vse veroučence in njihove starše 

obveščamo, da bomo z veroukom 
začeli po novem letu šele v tednu po 
9. januarju. Hvala za razumevanje. 
Bodite zdravi!

Otroke pa vabimo, da se javite za 
obhod treh kraljev. Tako bomo zbi-
rali tudi sredstva za naše misijonarje, 
ki na ta način prinašajo sporočilo o 
Božji dobroti do ljudi v kraje, kamor 
jih pošilja Božja previdnost.

DOGODKI PRED NAMI
Pogoj za udeležbo pri vseh dejav-

nostih je, da ste zdravi! Za vse sta-
rejše od 12 let pa, še da izpolnjujete 
pogoj PCT: preboleli, cepljeni ali te-
stirani. Potrdilo o tem in osebni do-
kument morate prinašati s seboj. Za 
otroke zadostuje testiranje, ki ga re-
dno opravijo v šoli. 
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Vsi v cerkvi moramo nositi ustrezne zaščitne maske. Morda bi v drugih jav-
nih prostorih tisti, ki izpolnjujejo pogoj PCT lahko bili tudi brez mask, toda v 
cerkvah je enotno nošenje mask za vse vernike. To velja tudi za pevce in druge 
sodelujoče. Samo bralec lahko sname masko za čas branja.

Hvala vsem za razumevanje vsega tega. Zaradi morebitnih kontrol bomo 
morali ta pogoj PCT tudi preverjati.

	z 24. december: Sveti večer. Po-
kadimo in pokropimo z blagoslo-
vljeno vodo naše domove. Svete 
maše svetega večera bodo ob 
17.30 in ob 19h na Igu, ter ob 21h 
na Pijavi Gorici. Polnočnice pa 
bodo ob 24h na Igu, na Golem in 
na Kureščku. Na Kureščku bo sve-
to mašo vodil pomožni škof An-
ton Jamnik. 

	z 25. december: Božič. Svete maše 
bodo po nedeljskem razporedu. 
Ob nedeljah so maše ob 8h in 10h 
na Igu, ob 8.30 na Pijavi Gorici in 
ob 9.30 na Golem.

	z 26. december: Nedelja Svete dru-
žine, Štefanovo in državni praznik 
Dan samostojnosti in enotnosti. 
Po maši na Golem ob 9.30 bo bla-
goslov konj.

	z 27. december: Janez apostol in 
evangelist

	z 28. december: Nedolžni otroci: 
Narodni dan molitve za nerojeno 
življenje

	z 29. december: Tomaž Becker, 
škof in kralj David

	z 31. december: Silvester, papež, 
drugi sveti večer. Zvečer spet po-
kadimo in pokropimo svoja stano-
vanja in poslopja s prošnjo, naj nas 
vse novo leto spremlja Božji bla-
goslov v družinah in pri delu. Pri 
sveti maši ob 18.30 na Igu bomo 
zapeli zahvalno pesem in se Bogu 
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zahvalili za vse, kar smo prejeli v 
tem letu.
Na Kureščku je vedno tudi polnoč-
na sveta maša ob 24h.

	z 1. januar: Marija, Sveta Božja 
Mati, Novo leto – dan miru, zače-
tek meseca verskega tiska. Prvi 
dan novega leta bodo maše spet 
po nedeljskem razporedu. Spo-
mnimo se, da je bilo pred enim le-
tom zaprtje vsega javnega življe-
nja, sedaj pa lahko skupaj prosimo 
Boga za blagoslov novega leta.

	z 2. januar: 2. nedelja po božiču 

	z 5. januar: tretji sveti večer. Ponov-
no pokropimo in pokadimo naša 
stanovanja in poslopja s prošnjo, 
naj se širi med nami Božja navzoč-
nost, kakor so tudi trije kralji po-
nesli oznanilo o Božjem rojstvu v 
svoje domače kraje.

	z 6. januar: Gospodovo razglaše-
nje, godujejo Gašper, Miha in Bol-
težar. Svete maše bodo na Igu ob 
8h in 18.30h, ob 18h na Pijavi Gori-
ci in ob 19h na Golem.

	z 9. januar: nedelja Jezusovega 
krsta. Liturgično začnemo po ne-
delji Jezusovega krsta čas med 
letom. Božične pesmi in jaslice pa 
ohranimo vse do svečnice, ki je 2. 
februarja.
Pri maši ob 9.30 na Golem bo bla-
goslov poprtnikov. Poprtnik je 
kruh, ki je vpisan tudi v register 
nesnovne kulturne dediščine in je 
tako prišel tudi k nam. Gospodinje 
z Golega pa so dosegle tudi vpis 
kot nosilke te nesnovne dediščine 
na Ministrstvu za kulturo. Čestita-
mo! 

	z 11. januar: Pavlin Oglejski, škof

	z 16. januar: 2. nedelja med letom

	z 17. januar: Anton puščavnik. Go-
duje gospod Anton Košir. Spomni-



12

mo se ga v naših molitvah in ga 
priporočajmo temu velikemu sve-
tniku in priprošnjiku.

	z 18. januar: začetek molitvene 
osmine za edinost kristjanov.

	z 20. januar: Boštjan in Fabijan, 
mučenca

	z 21. januar: Neža (Agnes, Jasna), 
mučenka

	z 23. januar: 3. nedelja med letom – 
nedelja Božje besede

	z 24. januar: Frančišek Saleški, škof 
in Cerkveni učitelj

	z 25. januar: Spreobrnitev apostola 
Pavla. Zaključek molitvene osmi-
ne za edinost kristjanov.

	z 27. januar: Angela Merici, ustano-
viteljica uršulink

	z 28. januar: Tomaž Akvinski, Cer-
kveni učitelj

	z  30. januar: 4. nedelja med letom

	z 31. januar: Janez Bosko, ustano-
vitelj salezijancev

	z 2. februar: Jezusovo darovanje, 
Svečnica. Svete maše bodo ob 8h 
in 18.30 na Igu in ob 19h na Golem. 
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POSLANICA DIŽ OB NEDELJI SVETE DRUŽINE, 
26. decembra 2021:

VERUJEMO, DA BOG VSE OBRNE V DOBRO

Živimo v času stiske in zmede. 
V takih časih pomen družine in do-
brih odnosov v njej izjemno nara-
šča. Pomembno je namreč, da se v 
stiski človek lahko h komu stisne. H 
KOMU - ne le k čemu. Ne le k topli 
peči – četudi to rahlo pomaga - niti 
ne sam vase, pač pa v topel objem 
drugega: mož k ženi, žena k možu, 
otrok k mami ali očetu, ostarel člo-
vek v toplino objema svojih bližnjih.

Sliši se enostavno, pa vendar je 
danes sredi negotovosti, strahu in 
velike razdeljenosti – tudi znotraj 
družin – včasih težko najti topli-
no bližine. Peč, ki naj seva toplino 
odnosov, se ne zakuri kar sama od 
sebe; pač pa se moramo odločiti, 
da ogenj prižgemo, da stalno nala-
gamo drva in poskrbimo, da jih ne 
zmanjka.

Mi verjamemo, da nam nebeški 
Oče omogoča, da lahko drva na-
beremo, da imamo kje kuriti in da 
vir toplote nikoli ne bo ugasnil. To 
verjamemo zato, ker je nebeški 
Oče dober (prim. Lk 18,19), saj nam 
daje, za kar ga prosimo in tudi vé, 
kaj potrebujemo. Na nas pa je, da 
naredimo korak: da iščemo Njega, 
ki je vir dobrega, trkamo in Ga prosi-
mo. Tako bomo našli, odprlo se nam 

bo in bomo prejeli. (prim. Mt 7,7-8). 
Tudi toplino odnosov med nami.

Bog je v Svetem pismu veliko 
obljubil. Njegove obljube so zane-
sljive in so vir našega upanja v teh 
dneh. Gre namreč za svetopisem-
sko upanje, ki je v resnici zanesljivo 
pričakovanje, da se bo nekaj zgodi-
lo. To ni le pobožna človeška želja. 
Zanesljivo pričakovanje imamo 
zato, ker je obljube izrekel Bog, 
ki je vsemogočen. Mi imamo torej 
zanesljivo pričakovanje, da se Bož-
je obljube v praksi uresničijo, četudi 
so nam sedaj še nejasne in nezna-
ne.

Situacija – družbena, zdravstve-
na, medosebna – ni dobra, a mi za-
jemamo iz upanja, da je Bogu jasno 
in znano, kaj se dogaja. To celo do-
pušča. Čeprav morda zdaj še ne 
moremo razumeti, zakaj, imamo 
upanje, da bo On slabo, ki ga v 
družbi in v družinah opazujemo, 
obrnil v dobro. Verjamemo, da 
bomo tudi mi - tako kot Egiptovski 
Jožef - lahko takole vzkliknili: „Hoteli 
ste mi sicer storiti húdo, Bog pa je to 
obrnil na dobro.“ (1 Mz 50,20). Bog 
namreč vse, celo húdo, obrne v do-
bro. Mi v to verujemo in to nam daje 
upanje. 
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To so izviri, iz katerih črpamo 
družine – skoraj 5.000 nas je, po 
vsej Sloveniji in celo izven meja 

naše domovine - združene v sku-
pnosti Družina in Življenje, kjer se 
učimo graditi odnose, za katere je 
vredno živeti in jih prenašati naprej. 
Vabljeni, da se nam pridružite na 
tej poti. Na naši spletni strani diz.
si vas čaka brezplačen izvod naše 
revije. To je lahko vajin prvi (ali na-
slednji) korak. Prav danes, na nede-
ljo svete družine.

Dragi možje, drage žene, dragi otroci, želimo vam obilje topline v vaših 
družinah, v vseh vaših odnosih. Naj bo leto 2022 leto zaupanja. Zaupanja v 
to, da Bog vse obrne v dobro!

DIŽ

VERSKI TISK
Težko si predstavljam kristjana, 

ki nima naročenega niti enega ver-
skega časopisa. Zato je prav, da pred 
januarjem, ki je tudi mesec verskega 
tiska, o tem napišem nekaj besed. 

Tiskani mediji imajo poleg papir-
nate, sedaj še elektronsko obliko. 
Tako lahko veliko lepih in spodbu-
dnih člankov preberete na interne-
tnem portalu Aleteja. To je: https://
si.aleteia.org/

A vseeno je prav, da beremo tudi 
tisk na papirju. Verski tisk pa ima še 
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globljo vsebino. Zato se čimprej na-
ročite. Celoletne naročnine znašajo: 

Družina do konca januarja 130€, 
kasneje 140,10€, izvod pa bo 2,70€.

Ognjišče v župnišču 35€, po pošti 
pa 36,50€.

Mohorjeve knjige v prednaročilu 
do konca februarja 51€, samo Mo-
horjev koledar 20€, kasneje 69,50€, 
samo Mohorjev koledar pa 22€.

Misijonska obzorja 9€.
Glasnik kraljice miru še vedno le 

6€.

ZAHVALA
Ob novem letu se zahvaljujem 

Bogu za vse, kar nam v tem letu na-
klanja. Hvala, da smo kolikor toliko 
zdravi. Hvala, da imamo drug druge-
ga in da se lahko družimo in skupaj 
Boga častimo. Leto prej to ni bilo 
mogoče.

Hvala vsem, ki ste Bogu hvaležni, 
da imate na župniji duhovnike. Šte-
vilo duhovnikov se zmanjšuje, kar je 



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

spodbuda, da molimo za nove duhov-
ne poklice.

Hvala pa tudi vsem, ki naju s ka-
planom sprejmete v goste. Hvaležen 
sem Bogu, da imamo urejeno go-
spodinjstvo in gospo Lojzko Petek, 
ki skuha in poskrbi za tople obroke... 
Hvala gospe Sabini, ki v župnišču pere 
in lika. Hvala gospodu Jožetu in Go-
spe Heleni Bevc, ki enkrat na teden 
očistita skupne prostore v župnišču. 
Hvala tudi drugim za mnoge pomoči, 
ki smo jih deležni po podružnicah in v 
župnijski cerkvi.

Še vedno naju s kaplanom lahko 
povabite na kosilo ob nedeljah. Če bo 

le mogoče, se bova rada srečala z vami. Svojo pripravljenost, da naju lahko 
gostite, nam sporočite na naše kontakte, ki so objavljeni spodaj.

župnik


