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JE PRI VAS KAJ NOVEGA?
Pred nami je novo pastoralno leto. S 

prvim septembrom se bo začelo novo 
šolsko leto. 11. septembra bomo začeli 
novo katehetsko leto. In kaj vse to novo 
prinaša?

Na Ig je prišel novi kaplan Janez Pa-
vel Šuštar. Janez Pavel je novomašnik! 
To pomeni: nov mašnik, novi duhovnik. 
Veseli smo, da nam je dana ta milost, da 
v letošnjem letu, ko so bili za vso Sloveni-
jo posvečeni štirje novomašniki, eden od 
teh prihaja k nam.

Prinaša nam novomašni blagoslov. Bog še ni obupal nad nami, da nam še 
vedno daje novega duhovnika. Nek odgovorni človek na škofiji mi je dejal, 
naj bomo na Igu veseli in naj se zavedamo, da je to morda tudi zadnji kaplan.

Zadnji Ižanski novomašnik je pokojni salezijanec, duhovnik Matild Domić. 
V teh dneh se spominjamo obletnice njegove smrti. Kdo bo stopil na njegovo 
mesto? Kdo bo šel na pot duhovnega poklica?

Zato molimo za nove duhovne poklice!!!
Zdi se vse po starem. A tako, kot je bilo, ne bo nikoli več. Smo v pokoron-

skem času. Zato ni več izgovorov, da ne moremo k maši, da ne moremo več k 
spovedi... Naj bo to nova priložnost in spodbuda za vse novo, kar nam prinaša 
Kristus. 

žpk
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OSEBA TE MESEC: G. KAPLAN  
JANEZ PAVEL ŠUŠTAR

S prvim avgustom sta se v naši župniji zamenjala gospoda 
kaplana. Gospod kaplan Tadej nas je zapustil, prišel je gospod 
kaplan Janez Pavel. Da ga spoznamo, sem mu zastavila nekaj 
vprašanj. Tole mi je povedal:

»Rodil sem se 21. oktobra 1997 
kot sedmi izmed osmih otrok v druži-
ni. Prihajam iz Preserij pri Radomljah 
iz župnije Homec. Odraščal sem ob 
sedmih sestrah, s katerimi sem se 
vedno dobro razumel. Štiri izmed 
njih so že poročene, ena sestra pa 
je redovnica. Imam tudi 11 nečakov. 
Osnovno šolo sem obiskoval v doma-
čem kraju, v Preserjah pri Radomljah, 
obenem pa tudi glasbeno šolo Dom-
žale, kjer sem igral violončelo. Matu-
riral sem na Gimnaziji Domžale, po 
maturi pa sem se vpisal na Teološko 
fakulteto in v Bogoslovno semenišče 
v Ljubljani.«

ZAKAJ STE SE ODLOČILI ZA 
DUHOVNIKA, KDO JE VAŠ 
VZORNIK?

Sam lahko rečem, da sem eden 
tistih, ki smo že od malih nog vedeli, 
da bom duhovnik. Prva stvar kate-
re se spomnim je, da sem kot otrok 
doma maševal. Imel sem mašni plašč 
in kelih. Mama je bila občestvo, se-
stra je ministrirala. V drugem razre-
du smo morali narisati, kaj bomo po 
poklicu in sem narisal duhovnika. Vse 

to je v meni počasi raslo. Kot osebno 
pripravo na birmo sem se odločil, da 
bom vsak dan obiskoval sveto mašo 
in to počnem redno od takrat naprej. 
Takrat sem pri sveti maši najbolj za-
čutil, da me Jezus kliče k hoji za Njim.

Ob tem pa ne morem mimo zgle-
da duhovnikov: g. Tone Dobrovoljc, 
pokojni župnik Lojze Hostnik, ki me 
je najbolj zaznamoval s svojim od-
nosom do vernikov, prav tako stric, 
škof Franc Šuštar, ki sem ga zadnjih 
sedem let spremljal na slovesnostih. 
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Imela sva veliko pogovorov o moji 
odločitvi, zakaj, kako naprej… Po dru-
gi strani pa sem spoznal zelo različne 
situacije na župnijah. Sam rad rečem, 
da je bila to najboljša pastoralna pra-
ksa, ki sem jo lahko imel, ker iz prve 
roke doživiš življenje na župniji.

Dokončno sem se za vstop v se-
menišče odločil na duhovnih vajah v 
Assisiju z brati kapucini. Tam je imel 
nagovor o poklicanosti br. Jakob 
Kunšič, ki me je tako nagovoril, da 
sem o tem premišljeval ves dan in še 
naslednji dan med puščavo. Takrat 
je padla dokončna odločitev. Ko sem 
si odgovoril, da grem za Gospodom, 
noben korak naprej ni bil več težak.

KAKŠNO JE VAŠE NOVOMAŠNO 
GESLO?

Za novomašno geslo sem si izbral 
Jezusov odgovor predstojniku sho-
dnice Jairu, ko so mu povedali, da je 
njegova hči umrla. Jezus mu je odgo-
voril: »Ne boj se, samo veruj!« (Mr 
5,36). Ta stavek me je zelo nagovarjal 
zadnji dve leti v semenišču, ko sem 
veliko premišljeval o diakonskem in 
duhovniškem poklicu, o poslanstvu, 
ki me čaka in o moji pripravljenosti 
na to odgovorno delo v Kristusovem 
vinogradu. Še posebej so se me te 
besede dotaknile na duhovnih vajah 
in od takrat naprej jih imam vedno v 
mislih. Velikokrat mi pomagajo in me 
opogumljajo, ko se podajam v ne-
znano, na področja, kjer se počutim 
nemočnega. Takrat me Jezus opogu-
mlja s svojimi besedami, naj se ne bo-
jim in naj verujem, da je on z menoj 
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in mi stoji ob strani. Pomembno se 
mi zdi zavedanje, da je Jezus navzoč 
ob meni tudi takrat, ko me premaga 
strah, ko obupujem, ko mislim, da 
ni rešitve iz težav. Jezus pa me mir-
no spodbuja, naj se ne bojim, ampak 
verujem, saj samo v veri lahko pre-
magam težave v tem življenju. Pred-
vsem pa je z nami v sveti evharistiji, 
po kateri se bo tudi po mojih rokah 
še naprej daroval v odrešenje vsega 
človeštva.

KAJ JE DUHOVNIKOVO 
POSLANSTVO?

Duhovnik je tisti, ki je najprej po-
slan ljudem, da jim podeljuje zakra-
mente, oznanja Božjo besedo in skrbi 
za to, da je vsak, ki ima željo, deležen 
duhovne oskrbe. Nismo vsi speciali-
sti za vsa področja, zato mislim, da bi 
si moral duhovnik poiskati sodelav-
ce oz. pomoč za določena področja. 
Zagotovo pa je duhovnikovo prvo 
poslanstvo, ljudem približati Jezusa, 
jim deliti zakramente in graditi pove-
zanost med ljudmi.

ALI IMATE KAKŠEN HOBI?
V zadnjih letih sem se začel rekre-

ativno ukvarjati s športom Prav tako 
rad v roke vzamem kakšno dobro 
knjigo, čeprav zdaj bolj poredko. Zelo 
rad poslušam klasično glasbo in v se-

menišču sem sodeloval v pevskem 
zboru.

KER STE MLADI OZ. OTROK 
SODOBNEGA ČASA, KAJ MENITE 
O TEM, DA BI TEHNOLOGIJO 
UPORABLJALI TUDI VERNIKI ZA 
STIKE Z DUHOVNIKOM? 

Vsekakor nam tehnologija zelo 
olajša življenja in se mi zdi prav, da se 
duhovniki tudi izobražujemo in upo-
rabljamo tehnologijo. Tako lahko do-
sežemo širšo publiko in jim oznanimo 
oznanilo o Jezusu in njegovi ljubezni 
do nas ljudi. Sem pa proti podeljeva-
nju zakramentov preko računalnika 
in interneta. Zakramenti zahtevajo 
tudi fizično prisotnost človeka pri 
njegovem obhajanju. Če govorimo o 
zakramentu svete spovedi, ne more-
mo preko računalnika zagotoviti ab-
solutne spovedne molčečnosti, ki je 
ena izmed pomembnih lastnosti za-
kramenta svete spovedi. Svete stvari 
naj se obhajajo v prostorih, kjer je to 
primerno, saj drugače le-te hitro raz-
vodenijo in postanejo le še stvar, ki jo 
lahko uporabimo na internetu.

Gospod kaplan Janez Pavel hvala, da 
ste z nami podelili svoja razmišljanja. 
Veseli smo vas.

mjg
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4. ŽUPNIJSKO KOLESARJENJE PO MIRNSKI DOLINI
Že 4. leto zapored nas je naš župljan, g. Janez 

Škarja, povabil na sedaj že tradicionalno 4. 
župnijsko kolesarjenje. Letos nas je pot vodila na 
Dolenjsko, v Mirnsko dolino, kjer ima korenine 
tudi naš organizator, kar je dogodivščini dodalo 
še dodaten pečat, saj je vključil tudi lokalno 
prebivalstvo, ki nam je pričaralo marsikateri 
lep trenutek dneva. Na parkirišču v turističnem 
središču Dežele kozolcev smo pripravili kolesa, 
se dogovorili o načinu vožnje po različnih delih 
terena in naredili spominsko fotografijo. Pot se 
je vila po hribčkih in dolinah, večinoma po asfal-
tnih, makadamskih, travniških in gozdnih poteh, 
pa tudi v skrite kotičke kamor brez spremstva za-
gotovo ne bi zavili. Tako smo obiskali kraje, kjer 
je deloval Peter Pavel Glavar, kraj kjer umrl blaže-
ni Alojzij Grozde, pa Mokronog, kjer nam je me-
žnar g. Jože med drugim več povedal o „novem“ 
čeveljcu sv. Eme oz. Heme Krške. Slišali smo 
veliko zanimivih zgodb o krajih, ljudeh in prigo-
dah. Med potjo so nas prijazni ljudje pogostili s jabolčnim zavitkom, lokalnim 
sladkim kruhom in celo s češnjami z Golega. Kot je to v navadi, smo imeli ob 
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kocu poti, v cerkvi sv. Ruperta mašo 
za našo domovino. Kolesarjenje je 
bilo res polno doživet dan, druženje 
z dobrimi in veselimi ljudmi, rekrea-
cijsko- turistični izziv in zgodovinsko 
obarvan z različnimi zgodbami ljudi. 
Božji blagoslov in spremstvo pa nas 
je spremljajo na poti na Dolenjsko in 
na kolesarjenju. Najlepše se zahvalju-

jemo organizatorju in njegovim soro-
dnikom za organizacijo našega kole-
sarjenja, pogostitev in topel sprejem. 
Hvala tudi župniku, g. Janezu Avseni-
ku za dobro voljo, podporo (duhovno 
in motivacijsko) in lepo mašo. Pripo-
ročamo se tudi za prihodnje leto!

JG

ORATORIJ IG 2022
V ponedeljek 27.6.2022, smo za-

čeli z oratorijem na Igu, katerega se 
je udeležilo 39 otrok.

Oratorij se je začel z oratorijsko 
himno, nato pa smo nadaljevali z 
dramsko igro, katero smo igrali ani-
matorji sami. Po končani dramski igri 
so sledile kateheze, pri katerih smo 
se animatorji z otroki pogovorili, kaj 
so slišali v dramski igri in se na to 
temo igrali tudi kakšno igrico.

Po končanih katehezah je sledil 
krajši odmor, kjer smo otroke razdelili 

v delavnice, katere so si otroci izbrali 
sami. Ko so zaključili z delavnicami, 
je sledila malica, pred katero smo ve-
dno molili. Po zaključeni malici smo 
se začeli pripravljati na veliko igro, ki 
je trajala skoraj do konca oratorija, na 
koncu smo zapeli oratorijsko himno 
in nato so otroci odšli domov. 

Zahvaljujemo se tudi vsem star-
šem, ki so svoje otroke prepustili nam 
animatorjem.

Sara Virant
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ORATORIJ GOLO
Drugi teden počitnic 

smo imeli oratorij na Go-
lem. Udeležilo se ga je kar 
15 otrok z Golega in oko-
lice. Letošnja tema orato-
rija je bil film Levji kralj, ki 
smo ga gledali vsak dan 
po delih.

Oratorijski dan se je 
začel z molitvijo, nato pa 
smo zapeli in zaigrali hi-
mno – Njemu, ki je na pre-
stolu. Nato smo si ogledali del filma 
in se o njem pogovorili pri katehezi, 
v četrtek pa smo namesto tega imeli 
sveto mašo. Sledilo je nekaj časa za 
sprostitev, ki so ga otroci najraje iz-
koristili na igrišču ali pa pred cerkvijo, 
kjer smo pletli zapestnice. Sledilo je 
izvrstno kosilo, ki sta nam ga skuhali 
odlični kuharici Jožica Glavan in Hana 

Zupan, prvi dan pa smo si hrenovke 
na ognju spekli kar sami. Po kosilu 
smo imeli vsak dan drugo delavnico 
in ustvarili lepe izdelke, nazadnje pa 
smo imeli tudi velike igre, med kate-
rimi so bile najbolj priljubljene vodne 
igre. Za konec smo še zmolili ter za-
peli himno.

Julija Glavan

OB SREBRNI MAŠI
V letošnjem katehetskem oziro-

ma šolskem letu se je zvrstilo več ju-
bilejev in praznovanj.

Eno zadnjih praznovanj je bilo na-
menjeno srebrni maši našega župni-
ka g. Janeza Avsenika.

Slavnostna sveta maša se je zače-
la z naslednjim nagovorom:

OB SREBRNI MAŠI
Bog Stvarnik je človeka ustvaril po 

svoji podobi, vendar sta se mu že prva 
dva člana človeške družine uprla in ni-
sta izpolnjevala njegove volje. V Sve-
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tem pismu stare zaveze najdemo več 
Božjih posegov, ki skušajo človeštvo 
spet pripeljati na pravo življenjsko pot. 
Bog pošilja na svet preroke, ki ljudi pou-
čujejo in razlagajo božjo voljo. Spomni-
mo se enega od teh primerov. Bog sam 
izbere že v zgodnji mladosti za svojega 
pomočnika Samuela, da bi postal na-
slednik postaranega preroka Elija (He-
lija). Sredi noči ga nekajkrat pokliče, pa 
šele ob četrtem klicu spozna, da ga kliče 
Bog, in se nanj odzove kot ga pouči Eli. 
Takole odgovori na ta Božji klic: ,,Govo-
ri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.«

Tudi vi, gospod župnik, ki praznujete 
srebrno obletnico mašniškega posveče-
nja, ste nekoč odgovorili na Božji klic in 
sprejeli njegovo voljo, ko vam je rekel: 
,,Hodi za menoj!« V tistih težkih časih, 
ko je nastajala naša samostojna država 
Slovenija, ste se odločili, da postanete 
duhovnik. Veseli smo, da ste med nami 
in nas s svojim življenjem in poučeva-
njem vodite k Bogu. Naj vas vsemogoč-
ni Bog blagoslovi in vam nakloni moči 
in zdravja, da boste njegov glasnik v 
naši župniji še mnogo, mnogo let.

Mira Gantar

PRVO MAŠEVANJE NOVEGA KAPLANA JANEZA 
PAVLA ŠUŠTARJA NA GOLEM (7.8.2022)

Pozvonil je zvonček in ŽPZ Dekle-
ta in žene dveh vasi so začele peti pe-
sem Novomašnik, bod‘ pozdravljen!.

Skozi vrata zakristije je pred oltar 
stopil naš novi kaplan Janez Pavel 
Šuštar. V imenu cerkvenega obče-
stva mu je Florijan Zupan izrekel do-
brodošlico in mu zaželel, da bi se pri 
nas dobro počutil in da bil deležen 
obilo blagoslova. Za malo sprošče-
nega ozračja se je še malo pošalil, 
da bi lahko bil kar Janez Pavel III, saj 
je sedaj po Simonu in Tadeju že naš 
tretji kaplan. Ob tem se je kaplan za-
hvalil, mi pa smo ga po koncu svete 
maše iz radovednosti lahko še kaj 
povprašali. 

J.Š.
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30-LETNICA POSVETITVE SLOVENSKEGA NARODA MARIJI
Veliki šmaren je tudi praznik, ko 

slovenski narod obnavlja svojo po-
svetitev Materi Božji. Letos obhaja-
mo 30-letnico prve takšne slovesne 
posvetitve Mariji.

Osamosvojitev Slovenije smo si 
izborili oz. nam je bila podarjena v 
letu 1991. Sledila so mednarodna 
priznanja naše mlade države. Sloven-
ski škofje so kmalu po osamosvoji-
tvi sklenili, da se bo slovenski narod 
posvetil Mariji. Takole je bilo zapisa-
no po seji slovenske škofovske kon-
ference, ki je bila 21. januarja 1992: 
„Ker je bila že dostikrat izražena že-
lja, naj bi se slovenski narod slovesno 
posvetil Mariji, je bilo na seji sklenje-
no, da bo ta posvetitev ... 15. avgusta 
(tega leta). Na posvetitev se je tre-
ba duhovno dobro pripraviti.“ Tako 
je takratni nadškof Alojzij Šuštar na 
Brezjah na Veliki šmaren leta 1992 
slovesno posvetil naš slovenski na-
rod Devici Mariji, mariborski škof na 
Ptujski Gori, koprski škof pa na Sveti 
Gori pri Gorici, župniki pa so to deja-
nje opravili po župnijah. To pomeni, 
da pripadamo Nebeški Materi Mariji 
in da torej letos obhajamo 30-letnico 
te posvetitve Mariji. 

Naš slovenski narod je veljal za 
Marijin narod (in za narod poštenih 
delovnih ljudi). O tem, pričajo števil-
ne Marijine cerkvice in kapelice po 
slovenski deželi. Pa ne samo to. Bog 

ve, koliko rožnih vencev so zmolili 
naši predniki in koliko rožnih vencev 
je bilo zmoljenih prav ob osamosvoji-
tvi. - Kaj pa mi danes: Ali ima Marijina 
podoba še častno mesto v naših sta-
novanjih? Ali še dnevno molimo rožni 
venec po naših domovih? Hvaležen 
sem tistim, ki še molite to molitev, in 
hkrati spodbujam vse, da bi radi mo-
lili za mir, pa tudi za našo domovino. 
Posvetitev Mariji je običajno poveza-
na prav z obljubo, da bomo radi molili 
rožni venec, pa tudi s krščanskim na-
činom življenja: da živimo tako, kot 
nas s svojim zgledom uči Jezusova in 
naša Mati Marija. V dani situaciji se 
lahko vprašamo, kaj bi storila Marija 
v našem primeru.

Janez Mrak, župnik v Kisovcu
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ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Poslovili smo se od Ane Tancek ro-

jene Kužnik, rojene 27.11.1960, ki je 
bivala v Iški Loki 12. Ob pogrebu so 
darovali za svete maše, v dober na-
men in po namenu: soprog Franc, sin 
Jože z družino, hči Andreja z družino, 
sosedi Jeretovi, svakinja Marinka Ci-
ber z družino, Tegljevi z Iške Loke, 
Ivan Tegelj z družino, družina Ciber, 
Iška Loka 30, Franci Smole z družino, 
Iška Loka 52, družina Žnidaršič, Iška 
Loka 8, Janko Smole z družino, Iška 
Loka 15, Kramarjevi iz Iške Loke, Pa-
vla Šivec, Tone Uršič z družino, druži-
na Janeza Uršiča iz Iške Loke, Slavko 
Župec, Tončka Žnidaršič z družino.

Poslovili smo se od Martina Ču-
dna, rojenega 14.9.1932, ki je bival v 
Iški vasi 18. Ob pogrebu so darovali 
za svete maše, za cerkev in v dober 
namen: sin Martin z družino, hči Sil-
va z družino, hči Bernarda z družino, 
vnukinja Simona z družino, vnukinja 
Natalija z družino, vnukinja Ines z 
družino, vnuk Uroš in Petra z druži-
no, nečakinja Danica in Ana, nečaki-
nja Andreja Župec z družino, druži-
na Primc z Iga, Marinka, Angelca in 
Slavka z družinami, Kristanovi z Iga, 
Ivan Zgonc iz Loke, družina Štrukelj 
iz Matene, Jože in Milka Ciber, dru-
žina Šauer, Milan Čuden z družino, 
Kramarjevi iz Iške Loke, Tegljevi iz 
Iške Loke, Tone Uršič z družino, Pavla 
Šivec, družina Švigelj iz Loke, Regina 

iz Loke, družina Smole, Iška Loka 15, 
Virant z Dobravice, družina Železnik, 
Barbara Primožič z družino, Platnar-
jevi iz Kota, družina Dolinšek, Ivan in 
Marinka Ciber iz Matene, Ciril Podržaj 
z družino, Ivan Tegelj z družino, Franc 
Platnar, Iška vas, Občinski odbor 
SDS, Rudi Mavec z družino, Tomaž 
Okorn z družino, Tončka Žnidaršič z 
družino. 

Poslovili smo se od Marije Železni-
kar, rojene Garvas, rojene 10.7.1936, 
ki je bivala na Griču 12, na Igu. Ob po-
grebu so namesto cvetja na grob da-
rovali za cerkev, za svete maše in za 
dober namen: sin Janez, hči Jana, sin 
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Marjan, družina Kovačič iz Staj, druži-
na Bošnjak, družina Hiti, Martina Ur-
šič, družina Kozin Grič 6 in Kristanovi.

Na Škofljici smo se poslovili od 
Ane Lapanja, rojene Štamcar, rojene 
16.6.1941, ki je bivala na Zagoriški 
ulici 9 na Pijavi Gorici. Ob pogrebu 
so namesto cvetja na grob darovali 
za svete maše: soseda Slavka Vrbinc, 
Mila Vrbinc z družino in vaščani Pija-
ve Gorice.

Na ljubljanskih Žalah pa se je po-
slovila Nada Svete, rojena 19.5.1959, 
ki je bivala Zagorica 3 na Igu.

Hvala vsem, ki namesto cvetja na 
grob darujete za različne namene. 
Cvetje bi v poletni vročini na soncu 
propadlo v nekaj urah. Tako pa so 
vaši darovi vpisani med dobra dela 
v knjigi življenja. Mašni darovi pa se 
darujejo v dobro duš pokojnih. Bog 
povrni vsem!

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

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob pogrebu pokojnega Jožeta Ponikvarja iz Staj je svoj dar namenila 

za potrebe Župnijske karitas Ig, družina Anke Virant Dornik z Dobravice. 
Iskrena hvala.

Iskrena hvala vsem dobrotnikom, ki pomagate s svojimi darovi in pod-
pirate naše delo ter pomagate lajšati stiske ljudem.

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Župnijska karitas Ig je tudi v poletnih 
mesecih redno razdeljevala hrano, 
oblačila in higienske pripomočke lju-
dem v stiski. V sodelovanju s Škofijsko 
karitas Ljubljana, je bila izpeljana Ak-
cija pomoč pri nakupu šolskih potreb-
ščin 2022/2023.

Župnijska karitas Ig
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DOGODKI PRED NAMI
	z 1. september: Obletnica kronanja 

milostne podobe Marije Pomagaj 
na Brezjah

	z 2. september: Prvi petek. Dopol-
dne obiščemo bolnike in starej-
še na domu. Zvečer bo na Igu od 
18.30 molitev pred Najsvetejšim 
in posvetitev Jezusovemu srcu.

	z 3. september: Prva sobota. Zju-
traj bo na Igu od 7.30 pred Najsve-
tejšim premišljevalni rožni venec 
in obnovitev posvetitve Marijine-
mu Brezmadežnemu srcu.

	z 4. september: 23. nedelja med le-
tom – angelska nedelja. Žegnanje 
v Iški. Tam bo sveta maša ob 11h.

	z 5. september: Mati Terezija, usta-
noviteljica Misijonark ljubezni

	z 8. september: Rojstvo Device 
Marije – mali šmaren. Praznične 
maše bodo ob 8h in 19h na Igu, ter 
ob 18h na Pijavi Gorici in ob 19.30 
na Golem. Sveti maši na Kureščku 
pa bosta ob 10h in ob 16h. Vabljeni 
k praznovanju Marijinega rojstne-
ga dne.

	z 10. september: Na Brezjah moli-
tveni dan za duhovne poklice. Tam 
bo ob 9h molitvena ura in ob 10h 
sveta maša za duhovne poklice, 
ki jo bo daroval nadškof Stanislav 
Zore.

	z 10. september: Prvo srečanje 
mladinske skupine ob 17h na Igu. 

Več v posebnem prispevku. Mladi 
vabljeni.

	z 11. september: 24. nedelja med 
letom

	z 14. september: Povišanje Svete-
ga Križa

	z 17. september: Stična mladih v 
Stični. Več o tem v posebnem pri-
spevku.

	z 18. september: 25. nedelja med 
letom. Žegnanje na Sarskem. Tam 
bo sveta maša ob 11h.

	z 18. september: nedelja svetni-
ških kandidatov. Osrednja slove-
snost bo v Ljubljanski stolnici. Ob 
15h molitvena ura, ob 16h sveta 
maša. Osrednji svetniški lik bo 
škof Anton Vovk. Več v posebnem 
prispevku.

	z 21. september: Sveti Matej, apo-
stol in evangelist. Na Igu zaoblju-
bljena maša za Staje.

	z 23. september: Sveti Pij iz Pietrel-
cine, redovnik, spovednik
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	z 24. september: Sveti Rupert. Sve-
ta maša ob 18h na Sarskem.

	z 25. september: 26. nedelja med 
letom, Slomškova nedelja in Mi-
haelova nedelja. Žegnanje v Iški 
vasi pri svetem Mihaelu. Tam bo 
sveta maša ob 11h.

	z 26. september: Sveta Kozma in 
Damijan. Sveta maša bo ta dan v 
njuno čast na Dobravici ob 18h.

	z 29. september: Sveti nadangeli 
Mihael, Rafael in Gabrijel. Sveta 
maša bo tudi v Iški vasi pri svetem 
Mihaelu ob 18h.

	z 30. september: Božji služabnik 
Andrej Majcen, misijonar

	z 1. oktober: Romanje na Barbano 
in Oglej. Več v posebnem prispev-
ku.

	z 2. oktober: Roženvenska nedelja 
in Angeli varuhi.

NAPOVEDUJEMO

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE 
skupaj z otroci bodo v Veržeju, od 14. do 16. oktobra. Zaradi spremembe 

vodstva zavoda Marijanum Veržej so mesta za našo skupino omejena.

VABILO NA SEMINAR K SVETEMU DUHU
Katoliška karizmatična prenova pri sv. Jožefu na Poljanah v Ljubljani vabi na

SEMINAR ZA IZLITJE SVETEGA DUHA.
Vabljeni ste vsi, ki si želite močneje okusiti bližino Boga v vsakdanjem ži-

vljenju, ki iščete notranji mir, potrebujete ozdravljenje telesa ali duše, ki ste 
utrujeni in obteženi, kot nas vse v evangeliju nagovarja Jezus, in nasploh vsi, 
ki želite poglobiti svojo vero in odnos z Bogom.

Srečanja bodo potekala osem zaporednih torkov ob 19.45 pri sv. Jožefu na 
Poljanah, s pričetkom 6. septembra 2022. Vstop je prost

ZA DOBRO VOLJO 
Ves objokan pride Janezek domov od spovedi in potoži mami: »Župnik 
mi je za pokoro naložil tri očenaše, ampak jaz znam komaj enega!«
»Teta, ali mi lahko daš en evro za nekega starega moškega?« vpraša Tine. 
Teta odgovori: »Zelo lepo od tebe, da želiš pomagati starejšemu možu. 
Ampak kdo pa je on?« – »Stoji na drugi strani ulice in prodaja sladoled!«
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STIČNA MLADIH 2022
Letošnja Stična mladih bo potekala 

17. septembra pod geslom Izberi vihar 
(Mt 14,22-33). Dogodek se bo pričel 
ob 10.00, sledil bo uvodni program, 
sveta maša, delavnice in vsebinsko 
močan slavilni večerni program, ki se 
bo zaključil ob 21.30. O podrobnem 
programu vas bomo obvestili sproti.

Vabimo mlade da uporabite skupne 
avtobusne prevoze. Zanje bo tudi pose-
ben vlak iz Ljubljane. Več o tem na spletnem naslovu: https://katoliskamladina.si/  

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV
Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije – nadškofa Antona 

Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa Friderika Baraga, profesorja 
Antona Strleta in duhovnika Andreja Majcna – bomo letos obhajali v nedeljo, 
18. septembra 2022, v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. 

V ospredju praznovanja bo lik Božjega služabnika nadškofa Antona Vovka; 
sedemdeset let namreč mineva od zažiga na vlaku v Novem mestu. Ob 15. 
uri bo v stolnici molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki mu bo predsedoval 
ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Po končani sveti maši bo 
v cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Vabljeni v stolnico.

VEROUK 2022 - 2023
Ponedeljek Torek

14h Pijava Gorica 4. r 8. r fantje
15h 5.r dekleta 7.r dekleta 4. + 5. r 4. r 9.r fantje
16h 5.r fantje 7.r fantje 3. r 3.r 8.r dekleta
17h 2.r 1.r 6. r 9.r dekleta

Četrtek Petek
14h Pijava Gorica Golo Golo
15h 8. + 9.r 4. in 5. r 6.r + 7. r
16h 6. + 7. r 2. in 3. r 8.r + 9. r
17h 1. in 2. r 1.r
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Z veroukom začnemo po katehetski nedelji, ki bo 11. septembra. Takrat 
bomo pri maši ob 9.30 na Golem in ob 10h na Igu blagoslovili šolske torbe.

Vpis k verouku bo prvo uro verouka s prijavnicami, ki so v cerkvi, v župni-
šču in na spletni strani župnije Ig. Kateheze za 1. razred na Igu bodo vedno 
skupaj s starši ali drugimi spremljevalci.

Za predšolske otroke bomo organizirali posebne Svetopisemske urice. 
Prvo informativno srečanje bo v sredo, 14. septembra, ob 17h v zgornji vero-
učni učilnici na Igu. V primeru, da imate predšolskega otroka in se informa-
tivnega srečanja ne morete udeležiti nam to sporočite na elektronski naslov: 
zupnija.ig@rkc.si .

PRISPEVKI ZA UČBENIKE IN DELAVNE ZVEZKE

razred knjiga zvezek liturgični
1., 2., 3. / 12,00€ 4,00€

4., 5., 6., 7. 9,50€ 7,50€ 4,00€
8. in 9, 12€ / 4,00€

Prispevek za ogrevanje in katehete ostaja tudi letos 30€ na družino.
Liturgični zvezki imajo v letošnjem letu za vsako nedeljo posebno QR 

kodo, ki vas bo usmerila na kratko nekaj minutno katehezo ob evangeliju za 
tisto nedeljo. Naj bo prijetna spodbuda za vašo družino.



URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI NA IGU:
ponedeljek od 8h do 9h, sreda od 17h do 17.45,
četrtek od 8h do 9h, petek od 16h do 17h.
župnik Janez Avsenik – 040/789 435 
kaplan Janez Pavel Šuštar – 040 98 67 44
dhp. Anton Košir – 040/263 547

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA BARBANO (sobota, 1. oktober)
Odhod avtobusa z Iga bo ob 7h. Zapeljali 

se bomo do tržaškega zaliva. Tam se bomo z 
ladjico zapeljali do enega od številnih otokov, 
na otok Barbana, kjer stoji Marijina romarska 
cerkev in frančiškanski samostan. Sprehod do 
Marijinega svetišča, kamor vsako leto romajo 
zamejski Slovenci. Tam se bomo Mariji pripo-
ročili s sveto mašo. Po ogledu vrnitev z ladjo v 
Gradež. Sledi kratka vožnja do Ogleja. Tu je bil 
evangelist Marko misijonar, sv. Mohor in Fortunat pa pramučenca in zavetnika krajev-
ne cerkve. Je kraj svetovne zgodovinske dediščine, kjer se srečata vera in umetnost, 
nad okolico pa veličastno domuje čudovita katedrala. Še veliko več bomo doživeli ta 
dan. Nagovoril nas bo tudi Ambrož Kodelja, župnik v Doberdobu.

Poleg avtobusa bo strošek še vožnja z ladjico, kosilo in morebitne vstopnine. Vse 
to bo odvisno od števila prijavljenih romarjev. Zato vas prosimo, da se prijavite do 
nedelje 18. septembra. Okvirna cena za prevoz z avtobusom, prevoz z ladjico, vsto-
pnine, kosilo in vodenje znaša 45€ na osebo.

DAROVI ZA SVETE MAŠE
Objavili smo že, da so odslej darovi za svete maše 23€. Dar za Gregorjanske 

maše pa znaša 750€.
Hvala vsem, ki darujete za svete maše. Vsakodnevni mašni dar je redni dohodek 

vsakega duhovnika. Duhovnik, ki mašuje večkrat na dan, pa mora drugi dar oddati 
na škofijo. Včasih pri neki maši objavimo več mašnih namenov. To pomeni, da vsak 
duhovnik opravi samo en mašni namen, druge mašne namene pa oddamo drugim 
duhovnikom, ki po možnosti že isti dan opravijo te namene.


