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JEZUS JE PRIŠEL KOT LUČ, KI SVETI V TEMI
V nekem kotu sveta je ždela zagrizeno, kljubovalno in neprijazno debela in 

grozeča tema. Naenkrat pa se je ob njej pojavila majhna luč. Bila je sicer čisto 
majhna, toda bila je luč. Nekdo jo je postavil tja in tam je stala in svetila. 

Mimo je prišel človek in rekel: »Raje bi stala kje drugje kot pa v tem zako-
tnem kotu.«

»Zakaj?« je vprašala luč. »Svetim, ker sem luč, in ker 
svetim, sem luč. Ne svetim zato, da bi me videli. Ne! 
Svetim, ker me veseli biti luč.«

Tema se ji je bližala divje in škripajoč z zobmi. In ven-
dar je bila brez moči proti majhni neznatni lučki. 

Božični prazniki nas vsako leto vedno znova razve-
seljujejo in nam prinašajo veselo oznanilo, da je na svet 
prišla Luč, ki bo razsvetlila vsako temo. Ta Luč nam 
daje upanje in hrepenenje, da tema nima zadnje bese-
de na tem svetu, ampak vedno obstaja nekaj, kar nas 
opogumlja in spodbuja, da bi sledili novorojenemu Detetu. Kakor so pastirji 
sredi noči zagledali angelske zbore in zaslišali veselo novico, kakor so modri 
z Vzhoda zagledali zvezdo in so ji sledili, tako tudi mi poiščimo v svojem ži-
vljenju tisto besedo Boga ali njegovo znamenje, da bomo s hrepenenjem in 
žarom iskali Njega, ki se neprestano rojeva v naših srcih. Njegovo rojstvo naj 
nam bo znamenje, da Bog ni obupal nad nami in svetom. Vedno nas spremlja 
in nam daje možnost, da se s ponižnostjo in navdušenostjo približujemo no-
vorojenemu Detetu v jaslicah.

Vsem želimo blagoslovljene božične praznike in vse dobro v novem letu!
Janez Pavel Šuštar, kaplan; Janez Avsenik, župnik; Anton Košir, dhp
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OSEBA MESECA DECEMBRA – BOŽJE DETE
Jaslice, božične pesmi, lučke, 

sveta besedila … Božič je tu. Bog se 
znova rojeva med nami, v naših dru-
žinah, v mojem in tvojem srcu.

BOG SE ROJEVA V NAŠIH SRCIH.

Če bi se Bog rodil še tisočkrat, a ne 
v tvojem srcu, bi se zaman. Damo pro-
stor božjemu v svojem srcu? In kako se 
to zgodi? Božje Dete nam tudi danes 
odgovarja: “Udomačiti me moraš”, 
kar pomeni malo bližje priti k meni, 
me pobožati, me objeti, se z mano 
igrati… Nenavadne stvari pa vendar 
vsakdanje, če si želimo biti domači. 

BOG SE ROJEVA V NAŠI REVŠČINI.
Poznamo več vrst revščine, nava-

dno mislimo na materialno revščino, 
ki je zelo velika tudi v mnogih evrop-
skih državah. V adventu in božičnih 
dneh gre za odkrivanje revščine v 
naši notranjosti. Da poravnamo naše 
krive steze, da preusmerimo naše se-
bične misli in dejanja v dobrobit sebe 

in bližnjih, da presegamo depresiv-
no miselnost in vračamo upanje, 
da sebe vzamemo v roke … Priznati 
našo revščino je brez dvoma milost in 
osebna “korajža”, vendar edina pre-
verjena pot skozi 2000-letno rojeva-
nje Božjega Deteta v srcih ljudi.

BOG JE V SVOJI VSEVEDNOSTI 
IZBRAL JASLI.

Izbral je našo štalo za sobivanje z 
nami. Ta štala je danes morda naša od-
tujena delovna pisarna, morda na zunaj 
urejena sodobna hiša, morda skromno 
stanovanje. Toda po vogalih, kotih na-
ših src se kopičijo egoizem, nezadovolj-
stvo, nerazumevanje, naveličanost.. 
Božje Dete vstopa v mojo osebno re-
vščino, da mi jo pomaga spraviti v red. 
Mu bomo dovolili vstopiti?

BOŽJE DETE PROSI ZA DOVOLJENJE.
Nekoč sta to vlogo odigrala Jožef 

in Marija. Danes to vlogo odigravajo 
ubogi v naši neposredni bližini. Ubo-
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gi - revni doma, v soseski, v župniji, 
v občini prosijo in moledujejo, da mi, 
ki smo preskrbljeni z dobrinami, od-
premo vrata srca Božjemu Detetu. 
Če to storimo, bo svet lepši, več Luči 
bo med nami in več domačnosti bo 
v naših sredinah. Ubogi v naši sredi-

ni so kot pastirji ali kot angeli nekoč 
na betlehemskih poljanah. So blizu 
Božjemu Detetu, širijo njegovo slavo, 
kličejo po pravičnosti in solidarnosti.
mjg po https://casnik.si/bozje-dete-se-

rojeva-v-revscini-danasnjega-casa/

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2022

ODPRIMO SRCA IN SPREJMIMO 
NOVOROJENEGA

Božič je praznik rojstva Božjega 
sina. Lukov evangelij skoraj mimo-
grede pove, da za sveto družino v pre-
nočišču ni bilo prostora (Lk 2,7). Temu 
dejstvu se čudimo. Morda je bil vzrok 
za to pomanjkanje sočutja ali strah 
pred tujci, lahko je bil razlog tudi v ne-
občutljivosti za stisko bližnjega.

Ob tem se samo od sebe pojavi 
vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef in 
Marija potrkala na naša vrata. Bi našli 
prostor zanju in bi ju sprejeli? Na vi-
dez naključno novico o pomanjkanju 
prenočišča, ki je sveto družino prigna-

la v hlev, evangelist Janez poglobi in 
poudari, da je prišel med svoje, ven-
dar ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11).

Božič nas vabi, da se ustavimo, po-
mislimo nase in na svoje življenje. Ka-
kšni so odnosi, koliko časa si vzamemo 
za družino, zase in za Boga? Kako pra-
znujemo? Pomembno je, da prepo-
znamo njegov prihod in da praznova-
nje v nas obrodi duhovne sadove, za 
kar moramo odpreti vse čute in pogled 
v luči vere. Spodbudo za spremembo 
in rast lahko najdemo pri sv. Pavlu, ki 
poudarja, naj se ne prilagajamo temu 
svetu, ampak se preobražamo z ob-
novo svojega uma, da bomo lahko 
spoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, 
njemu všeč in popolno (Rim 12,2).

Sv. Pavel govori o prenovi naše 
notranjosti. Spreobrnjenje, h kate-
remu smo povabljeni, mora segati 
v globino našega odnosa z resnič-
nostjo o nas samih. Prosimo Gospo-
da, da bi postali pozorni na njegovo 
navzočnost, da bi slišali, kako tiho, a 
vztrajno trka na vrata našega bitja. 

https://casnik.si/bozje-dete-se-rojeva-v-revscini-danasnjega-casa/
https://casnik.si/bozje-dete-se-rojeva-v-revscini-danasnjega-casa/
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Molimo, da bi v notranjosti ustvarili 
prostor zanj. Prosimo, da bi Novoro-
jenega prepoznali v tistih, po katerih 
nas najbolj nagovarja; to je po otro-
cih, trpečih, beguncih, obrobnih in 
revnih tega sveta. 

V imenu slovenskih škofov vsem 
duhovnikom, redovnicam in redov-

nikom, krščanskim občestvom, Slo-
vencem doma in po svetu ter drugim 
krščanskim Cerkvam in skupnostim 
želim blagoslovljen božič. Naj nam 
praznovanje rojstva Božjega sina pri-
nese miru, veselja in novega upanja.

Msgr. dr. Andrej Saje,
novomeški škof in predsednik SŠK

DELAVNICA NA GOLEM: ADVENTNI VENČKI 
Zadnjo soboto v novem-

bru smo na Golem v cerkvi 
izdelovali adventne venčke. 
Ob 9. uri smo se zbrali pred 
cerkvijo in počakali orga-
nizatorko Marjetko Zupan. 
Prišlo nas je kar veliko, veči-
na birmancev in nekaj otrok. 
Kaj hitro smo ugotovili, da 
večina s seboj ni imela nobenega ma-
teriala, zato smo se hitro znašli in od-
hiteli v gozd, kjer smo nabrali potre-
ben material za vence. Nabrali smo 
leskove in smrekove veje iz katerih 
smo oblikovali vence, nekaj vencev 
pa smo izdelali iz mahu. Z Marjetko 
sva prinesli polno okrasja za venčke 
in svečke „za vsak slučaj“, ki so nam 
zelo prišle prav. Ker je bilo veselje in 
navdušenje veliko, smo delavnico po-
daljšali kar do 13. ure in nastali so zelo 
lepi adventni venčki. Nekateri otroci 

so jih izdelali več, da bi razveselili še 
bližnje. Poleg venčkov smo izdelova-
li tudi božične okraske, na katere so 
bili otroci zelo ponosni. Čudovite ad-
ventne venčke smo naslednji dan pri-
nesli v cerkev po blagoslov, sedaj pa 
nam že cel december krasijo mize in 
nas opominjajo, da smo čuječi. Hvala 
Marjetki za organizacijo delavnice in 
pridnim rokam, ki so nam ob koncu 
pomagale pospraviti nered. 

Julija Glavan

MIKLAVŽ
V nedeljo 4.12. smo imeli pri sveti 

maši nebeški obisk - prišel je sam sv. 
Miklavž v spremstvu angelov in par-
klja, ki se je zelo razveselil velikega 
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števila otrok v cerkvi. Pohvalil jih je, 
da so vedno bolj pridni in da porednih 
sploh ni več. Iz kora je zapel Zbor sve-
te Marjete pesem: „Delajmo, delaj-
mo zlata kolesa, da se popeljemo v 
sveta nebesa. Angelci pojejo kar naj-
bolj morejo, da se nebesa tresejo.“ 
Miklavževa poslanica letos je bila, naj 
se imamo radi. Obljubil nam je, da 
nas drugo leto spet obišče. 

EB

MARIJIN KIP V MATENI
V Mateni je po obnovi oltarjev 

ostal še ne obnovljen Marijin kip. 
Tega smo obnovili v tem letu. 

Kip je bil v zelo slabem stanju. 
Manjkali so prsti tako na Marijinem 
in Jezusovem kipu, ušesa, del obleke. 
Prej so bile na Marijini glavi le papir-
nata krona, sedaj pa so krone iz lesa 
na obeh figurah. Hvala restavratorju 
slikarju Velku Tomanu z Rakitne za 
lepo opravljeno delo in lepa obraza, 
ki sijeta na kipu. Veseli smo, da je s 
tem zaključena obnova vseh kipov v 
Mateni.

Iz spominov nekaterih prihajajo 
informacije, da je ta kip nekdaj imel 
posebna oblačila. Hvala, če nam bo-
ste o tem kaj več povedali še drugi. 
Hvaležni bomo tudi za kakšno staro 
fotografijo tega kipa...

Lepo vabljeni k ogledu ob torkih, 
ko so tam svete maše. 

žpk
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SPREJEM MINISTRANTOV  
PRI SV. MARJETI NA GOLEM

11. Decembra na tretjo adventno 
nedeljo sta pri sveti maši prvič oblekli 
ministrantsko obleko Manca in Larisa 
Lavrič.

Na povabilo kaplana Janeza Pavla 
sta se odločno odzvali s ‚Tukaj sem‘ in 
prejeli božji blagoslov.

Ministrantova služba je lepa in ve-
sela. Ministrant služi Jezusu in je nje-
gov prijatelj.

Čestitke Manci in Larisi! Njima pa 
se bosta kmalu pridružila še dva nova 
ministranta.

Marjan Sušelj

MORAVČE
V soboto, 17. 12. 2022, se je mla-

dinska skupina z Iga napotila na obisk 
v Moravče k našim animatorskim pri-
jateljem. Podružili smo se že v okto-
bru, zato smo se odlo-
čili, da bomo to pono-
vili v času Jezusovega 
prihoda z namenom, 
da skupaj pripravimo 
svoja srca na njegov 
prihod. Po molitvi in 
petju v cerkvi smo se 
v župnišču igrali razne 
družabne igre in poje-
dli pice. Ob tem smo 
se še bolje spoznali in 
povezali. 

Po prvem srečanju z njimi sem 
si ustvarila mnenje, da so prekrasni 
ljudje ter da uživajo v spoznavanju 
Boga, še bolje pa v spoznavanju 
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drugih animatorjev in otrok. Po po-
novnem srečanju so me prepričali, 
da sem si ustvarila pravo mnenje. 
Z njimi mi je bilo vedno prijetno in 

komaj čakam, da ustvarimo še lepše 
spomine!

Brina Sever

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

Tudi letos smo skavti stega Škoflji-
ca 1 v cerkev na Golo in na Igu prinesli 
luč miru iz Betlehema. Betlehemski 

ogenj so verniki po maši odnesli na 
svoje domove.

Plamen s svojo toploto in svetlo-
bo prinaša upanje ter vzpodbuja k 
zavedanju, da lahko vsak posameznik 
s svojimi malimi dejanji doprinese k 
miru in razumevanju v svetu. Geslo le-
tošnje poslanice je »Vstani in sveti!«. 
Njeno sporočilo je :»Ko boš premaknil 
sebe, boš obrnil svet. Zaneti iskro, naj 
v tebi zasije luč«.

Skavti smo prostovoljne prispevke 
namenili Skladu sv. Lucije, misijonu 
v Liberiji ter slovenskim družinam v 
finančni stiski. Hvala vsem, ki ste ve-
likodušno prispevali v dober namen!

Rok Zupan

ZAHVALA DOBROTNIKOM  
IN VOŠČILO ŽUPNIJSKE KARITAS

Izteka se leto 2022. Tudi v tem letu smo se srečevali s koronavirusom, 
vendar so se zadeve bolj normalizirale in tudi naše delo je bilo s tega vidika 
manj oteženo. Skozi celo leto smo skrbeli, da so naši prejemniki dobiva-
li hrano, higienske pripomočke in oblačila mesečno. Pomagali pa smo jim 
tudi pri plačevanju položnic, nakupu šolskih potrebščin in nakupu kurjave, 
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pri čemer nam je pomagala tudi Škofijska karitas Ljubljana. Zbrali smo nekaj 
sredstev za butarice, ki so jih izdelovali ne samo sodelavci naše Karitas, tem-
več tudi drugi prostovoljci. 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 adventno nedeljo v cerkvi po obeh sv. mašah. 
Adventne venčke so izdelovali ne samo sodelavci naše Karitas, temveč tudi 
drugi prostovoljci. Nekaj venčkov so izdelali tudi naši bodoči birmanci, za 
kar smo jim zelo hvaležni. 
Hvaležni smo tudi dobro-
tnikom s Pijave gorice, ki 
so zbrali nekaj sredstev za 
adventne venčke, ki so jih 
tudi sami izdelali. Nekaj 
sredstev bomo poskušali 
zbrati tudi s prostovolj-
nimi prispevki za božične 
in novoletne voščilnice, 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-Blatnik, d.o.o. na Igu, oblačila in denarni 
prispevki). Brez vaše pomoči, nam ne bi uspelo pomagati vsem ljudem v sti-
ski, 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, ki potrebujejo vašo in našo 
pomoč.

Ob koncu leta 2022 se Župnijska Karitas Ig iskreno zahvaljuje vsem do-
brotnikom, za pomoč in dobroto, ki so jo bili deležni ljudje v stiski. 

Iskrena hvala tudi občini Ig za pomoč pri realizaciji naših programov po-
moči. 

Želimo Vam vesel in blagoslovljen božič, v novem letu 2023 pa obilo 
zdravja, sreče, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Svoj dar za pomoč ljudem v stiski pa lahko nakažete tudi na TRR Župnij-
ska karitas Ig št. SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.). Iskrena hvala vsem 
darovalcem in Bog plačaj za Vašo dobroto.

Župnijska Karitas Ig
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ŽUPNIJA ZADNJI MESEC
Poslovili smo se od Danijele Hok-

man, rojene Rotar, rojene 10.11.1935 
na Igu. Bivala je na Čevljarski ulici 9 
na Igu. Ob pogrebu so za dober na-
men in za mašo darovali: Zrimčevi in 
sosedje Strletovi.

Poslovili smo se od Vladislava (La-
dota) Kumšeta, Matjaševega. Rojen 
je bil 23.12.1929 v Iški Loki in je bival 
v Mateni 2. Ob pogrebu so namesto 

cvetja darovali za sveti maši in za cer-
kev: Jankovičevi z Lavrice, družina 
Škrjanc, Matena 54 in Ambroževi iz 
Matene.

Na Igu smo se s cerkvenim pogre-
bom poslovili tudi od Pavla Grošičarja 
iz Ljubljane, rojenega 4.6.1940, ki je 
bival na Melikovi ulici 32 v Ljubljani. Ob 
pogrebu so za sveto mašo in v dober 
namen darovali sosedje Podržajevi.

Poslovili smo se tudi od Bojana 
Severja, rojenega 3.7.1949, ki je bival 
na Podgozdu 34.

Naj Gospod nakloni vsem pokoj-
nim svoj pokoj. Naj bodo vsi svojci 
deležni tolažbe in Božje pomoči v sti-
ski, ki jo je prinesla smrt. S pokojnimi 
smo še naprej povezani z našo moli-
tvijo in darovanjem svetih maš. Hvala 
vsem, ki tudi pridite k svetim mašam, 
ki se darujejo tako na vaše, kot tudi 
za druge pokojne. žpk

ZAHVALA
Ob pogrebu pokojnega Jožeta Šuštaršiča iz Staj sta svoj dar namenili 

za potrebe ŽK Ig, Marija Križman z družino iz Staj in Marinka Završnik z 
družino iz Staj. Iskren Bog plačaj.

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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POZDRAV MIRU PRI SVETI MAŠI
Ljudje smo socialna bitja. Potre-

bujemo drug drugega in zato so v vse 
te medosebne odnose grobo zarezali 
koronski ukrepi. Bilo je veliko omeji-
tev, ni bilo druženj in javnih srečanj. 
Vse to se je zelo zrcalilo tudi v naših 
cerkvah.

Vstopamo v pokoronski čas. Ko-
rona je še vedno med nami in zato 
še naprej upoštevamo razkuževanje 
rok in po potrebi nošenje maske. 
Kdor je prehlajen naj prav gotovo 
ohrani masko in druge zaščiti pred 
svojo okužbo.

Veseli smo, da čutite potrebo po podajanju rok pri sveti maši. Tisti, ki ste 
v klopi skupaj s svojo družino, si lahko brez najave in povabila pred molitvijo 
Jagnje Božje podate roke. Tako ste v miru med seboj in vam lahko Gospod 
prinese mir tudi z zunanjim znamenjem rokovanja, kot tudi molimo: Podari 
nam mir!

Tudi na župnijskem pastoralnem svetu v mesecu decembru smo govorili o 
podajanju rok pri bogoslužju. Računamo, da si vsak ob vstopu v cerkev razku-
ži roke. Zato bomo ob praznikih podali roke bližnjim v klopi. Izven tega časa 
pa povabljeni, da si namesto rokovanja naklonite lep pogled z nasmehom in 
rahel poklon v znamenje medsebojnega razumevanja in miru.

Naj nam vsem Gospod nakloni svoj mir. 
žpk
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DOGODKI PRED NAMI
	z 25. december: Božič, Gospodovo 

rojstvo. Svete maše bodo ob 8h 
in 10h na Igu in ob 8.30 na Pijavi 
Gorici ter ob 9.30 na Golem. Sveta 
maša je tudi vsako nedeljo ob 15h 
na Kureščku.

	z 26. december: Štefan, diakon, prvi 
mučenec, Dan samostojnosti – dr-
žavni praznik. Svete maše bodo 
po nedeljskem razporedu dopol-
dne. Ob 18h bo koncert božičnih 
pesmi domačih pevskih zborov. 
Vsi ljubitelji lepega božičnega pe-
tja vabljeni na čaroben božični ve-
čer.

	z 27. december: Janez apostol in 
evangelist

	z 28. december: Nedolžni otroci, 
mučenci

	z 29. december: Tomaž Becket, škof 
in mučenec ter David, kralj

	z 30. december: Sveta družina. Ker 
je letos Božič na nedeljo in v času 

do novega leta ni nedelje svete 
družine, obhajamo praznik svete 
družine 30. decembra.

	z 31. december: Silvesterski večer in 
zadnji dan leta. Drugi sveti večer. 
Ponovno pokadimo in blagoslo-
vimo naša stanovanja in poslopja 
s prošnjo za blagoslov v novem 
letu. Sveta maša bo v soboto zve-
čer ob 18h, da lahko skupaj zapo-
jemo zahvalno pesem.

	z Na Kureščku bo ob 24h polnočna 
maša za blagoslov novega kole-
darskega leta.

	z 1. januar: Začetek novega leta. 
Ker je to nedelja, bodo svete maše 
po nedeljskem razporedu.

	z 2. januar: obisk kolednikov po do-
movih. Več preberite v posebnem 
prispevku o koledovanju.

	z 6. januar: prvi petek. Dopoldne ne 
bo obiska bolnikov in starejših na 
domu, saj smo jih obiskali že pred 
božičem.
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	z 6. januar: sveti trije kralji ali Go-
spodovo razglašenje. Ker je to 
prvi petek bo sveta maša ob 18.30 
na Igu. Pred mašo bodo običajne 
molitve in posvetitev Jezusovemu 
srcu. Pri maši nam bo prepevala 
Vokalna skupina Krila z Juretom 
Seškom in Petrom Meršetom.

	z 7. januar: prva sobota v mesecu. 
Od 7.30 na Igu molimo pred Naj-
svetejšim in obnovimo posveti-
tev Marijinemu Brezmadežnemu 
srcu. Vabljeni, da se nam v novem 
letu pridružite v posvetitvi celo-
tnega leta Božji ljubezni.

	z 7. januar: škofijsko srečanje kole-
dnikov v Zavodu svetega Stanisla-
va v Ljubljani. Koledniki se prijavi-
te za udeležbo na tem srečanju do 
2. januarja v župnišče.

	z 8. januar: Nedelja Jezusovega kr-
sta. S to nedeljo se uradno kon-
ča liturgični božični čas. Jaslice 
in božične pesmi pa ohranimo in 
prepevamo vse do svečnice, 2. fe-
bruarja.

	z 8. januar: Tuji spovednik, župnik s 
Tomišlja, ki spoveduje vsak mesec 
prvo nedeljo pred sveto mašo ob 
8h, bo v januarju spovedoval te-
den dni kasneje. Lepo vabljeni k 
redni mesečni sveti spovedi.

	z 8. januar: Pri maši ob 9.30 na Go-
lem bomo blagoslovili poprtnike. 
Več o tem preberite v posebnem 
prispevku.

	z 8. januar: Ob 10h na Igu otroška 
maša.

	z 13. januar: po večerni sveti maši 
ob 18.30 bo srečanje za starše in 
botre letošnjih birmancev

	z 14. januar: ob 10h prva spoved za 
letošnje prvoobhajance na Golem.

	z 15. januar: pri maši ob 10h na Igu 
bo prepeval Ižanski oktet, ki nas je 
razveselil pri sklepu celodnevnega 
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češčenja na Igu pred Martinovo 
nedeljo 2022.

	z 16. januar: po sveti maši srečanje 
ŽPS na Igu

	z 17. januar: Anton puščavnik
	z 18. do 25. januar: molitvena 

osmina za edinost kristjanov.
	z 20. do 22. januar: duhovne vaje 

za birmance v Veržeju. O po-
drobnostih boste starši izvedeli 
na srečanju v petek, 13. januarja.

	z 21. do 26. januar: svetopisemski 
maraton. Več o tem preberite na 
https://www.svetopisemskimara-
ton.si/

	z 22. januar: ob 10h na Igu otro-
ška sveta maša

	z 25. januar: spreobrnitev apostola 
Pavla

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

KOLEDOVANJE
Po nekaj letih, ko ni bilo možno-

sti za obiskovanje, se vrata ponovno 
odpirajo in koledniki se 
zopet podajajo na pot in 
prinesli blagoslov v hiše 
za novo leto. Ob tej pri-
ložnosti se tudi zbirajo 
darovi namenjeni misi-
jonom. 

Prosimo vas, da izra-
zite svojo željo za obisk 
kolednikov in se tudi pri-
javite. 

Na Golem oddajte 
svoje prijave za obisk kolednikov do 
1. januarja v škatlo v cerkvi (prijavni-
ce najdete zraven škatle), ali pa pre-
ko telefonske številke 051 808 242 

(Manca Škarja). V tem primeru vas 
prosimo, da napišete svoje ime in 

priimek ter naslov prebivališča. Kole-
dniki vas bodo obiskali 2. januarja, ko 
je še dela prost dan in boste gotovo 
doma.

https://www.svetopisemskimaraton.si/
https://www.svetopisemskimaraton.si/
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POPRTNIK

Poprtnik je poseben kruh, ki se 
speče dan pred praznikom Svetih 
treh kraljev. Običajno se ga doma 

blagoslovi in razreže med vse člane 
družine, deležne pa ga morajo biti 
tudi domače živali. Ker smo kristjani 
na Golem čedalje bolj povezani in nas 
je čedalje več, je lepo, da gospodinje 
spečemo poprtnike in jih po maši bla-
goslovi domači duhovnik. 

Letos je Ministrstvo za kulturo 
preko Zavoda Parnas prispevalo za 
nakup novih prtov, ki so namenjeni 
prav blagoslovu teh obrednih kruhov. 
Kruh povezuje vse ljudi, predstavlja 
upanje in blagostanje. 

Ivanka Jana Jakič

NAROČNINE ZA VERSKI TISK

Lepo vabljeni, da se naročite na 
verski tisk. Nekateri posegate tudi po 
digitalnih medijih. Zanimive so obja-
ve na Aleteja.si. Tudi tednik Družina 
lahko berete na elektronskih medijih 
na spletu. Več o tem lahko najdete na 
spletni strani Družine. Tiskan verski 
tisk pa lahko naročite tudi preko žu-
pnije Ig. Celoletne naročnine so na-
slednje: 
	z Ognjišče – preko župnije 37,40€, 

po pošti pa 38,90€

	z Družina – 149€ do 31. januarja, ka-
sneje 166,40€

	z Misijonska obzorja - nespreme-
njeno 9€

	z Prijatelj - 15€, en izvod 2,50€.
	z Vzgoja – 26€
	z Mohorjeve Knjige za leto 2024 – 

55€, redna cena bo 72€, samo Mo-
horjev koledar v prednaročilu 22€, 
redna cena bo 24€. Prednaročilo 
velja do sredine februarja 2023.

publikacija izvodov v 
letu

cena izvoda v l. 
2023 letna naročnina 2023

Mavrica  11  4,90 €  49,90 € 

#Najst 6 5,50 €  33,00 € 
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Beseda med nami  6  4,90 €  29,40 € 

Beseda med nami DIGITAL    25,00 € 

Božje okolje  6  5,50 €  33,00 € 

CGL  6  6,50 €  39,00 € 

SLO  4  7,40 €  29,60 € 

Radovednež  6  3,95 €  23,70 € 

Magnificat  12  5,90 €  63,70 € 

Cerkev danes  6  6,90 €  41,40 € 

Praznična  4  5,90 €  23,60 € 

Communio  4  9,90 €  39,60 € 

Naša luč  11  2,45 €  26,95 € 

Jaslice  1  6,95 €  6,95 € 

Svet in ljudje  6  7,90 €  44,90 € 

REDNE DEJAVNOSTI V ŽUPNIJI IG

Vsak teden lepo vabljeni k moli-
tveni skupini. Ta se srečuje vsak torek 
ob 18h na Igu in ob 19h na Golem.

Vsako sredo molimo pred Najsve-
tejšim pol ure pred sveto mašo, torej 
sedaj v zimskem času od 18h naprej.

Duhovnika spovedujeva med te-
dnom na Igu pol ure pred vsako sve-
to mašo. Vsaj 10 minut pred mašo pa 
odideva iz spovednice zaradi pripra-
ve na mašo. Hvala vsem, ki naju tudi 
na podružnicah poprosite za sveto 
spoved pred ali po sveti maši.
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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

NOVA NASLOVNICA
Razveselila nas je nova naslovnica Naše župnije. Na njej je nova fotografi-

ja župnijske cerkve na Igu. Posnetek nam je izdelal Klemen Lajovic, ki je naš 
fotograf za slovesnosti na Igu. Oblikovanje naslovnice je pripravila Špela Jev-
nikar, prej Bevc, ki je izbrala lepe žive opečno rdeče barve. Tako naj bi nas 

naše župnijsko glasilo vedno 
razveseljevalo s svojimi pri-
spevki in veseljem v življenju 
župnije. Izbrana opečnata 
barva naj bi bila tudi barva 
okvira. Tako je potrjena na-
mera, da je to glasilo res za-
pis žive Cerkve, Naša župnija, 
ki se zbira tudi v zidani Cer-
kvi. Prav tako pa je upodo-
bljen tudi sveti Martin, zave-
tnik ižanske župnije, ki reže 
svojega pol plašča za reveža. 

Tudi to je lepa spodbuda vsem bralcem našega glasila za dobrodelnost in po-
zornost do vsakega človeka.

žpk


