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Izdaja ŽUPNIJSKI URAD
IG, tel.: 01 420 25 50.
Odgovorna oseba:
Jože Pozderec, župnik.
www.salve.si/ig

ADVENT IN LETO VERE
Beseda advent pomeni v civilnem
jeziku prihod pomembne osebnosti.
Kristjani pa so jo v preteklosti uporabljali za »Gospodov prihod«, in sicer
v dvojnem smislu: za njegovo človeško rojstvo, ko je prišel kot odrešenik,
in za njegov prihod v slavi ob koncu
časov, ko bo prišel kot sodnik. Za kristjana sta oba prihoda pomembna
dogodka. Zato ju z veseljem pričakuje in se v svojem vsakdanjem življenju
nanju skrbno in zavzeto pripravlja. Ko
misli na preteklost, dva tisoč let nazaj, na Gospodovo učlovečenje, želi
te skrivnosti obhajati danes, hkrati
pa se zazira v prihodnost, v drugi Kristusov prihod, ko bo svoje zveste popeljal v nebesa.
Kako uporabiti milostni adventni čas, ki nam ga Cerkev daje in kaj
storiti, da se bomo dobro pripravili
na obhajanje božiča – ali Jezusovega
rojstva, da bo to obrodilo bogate in
trajne sadove za naše krščansko življenje.

Kako se pripraviti

V štirih adventnih nedeljah nam
Cerkev v Božji besedi postopno daje v
razmišljanje temeljne misli, spodbude in smernice za pripravo na obhajanje praznika Božjega učlovečenja. Pa
tudi nekatere že vpeljane pobožnosti
in znamenja so nam lahko v pomoč.
Adventni venec in štiri sveče na
njem, ki jih prižgemo vsako nedeljo
eno več in na ta način večamo njego-

-
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duhovna misel

vo svetlobo, nakazuje, kako naj bi rasla tudi naša duhovna priprava. Včasih so pri tem pomagale tudi zornice
– vsakdanje jutranje maše v čast Mariji, v nekaterih krajih so še v navadi.
Ali se ne bi tudi ti udeležil delavniške
sv. maše? Čudoviti običaj za družine
je Marija romarica, ki roma od hiše do
hiše (ali Marijo nosijo) in se soseska
vsak večer zbira ob njej k molitvi rožnega venca. Božična devetdnevnica, ko pojemo Kralja, ki prihaja, pridite
molimo, nas že uvaja v samo božično
skrivnost Jezusovega rojstva. Ni pa
resnično veselega božiča brez dobro
opravljene adventne ali božične spovedi. Jezus je lahko gost samo v čisti
duši. Zato se potrudimo in opravimo
dobro sveto spoved.

Bog se razodeva
malim in ponižnim

Današnji svet, našo domovino in
delno tudi Cerkev je zajela huda kriza, ki je politična, ekonomska, moralna in posledično tudi verska. Krizi ni
videti izhoda. »Kaj naj storimo?« so
ljudje vpraševali Janeza Krstnika, ki
jih je vabil k pokori in k spreobrnjenju.
Tudi mi se podobno vprašujemo. Odgovarja nam sveti oče, Benedikt XVI.
v svojem apostolskem pismu - Vrata
vere, s katerim je razglasil leto vere.
On pravi: »Cerkev kot celota in pastirji
v njej se morajo kakor Kristus odpraviti
na pot, da bi izpeljali ljudi iz puščave v

kraje življenja – v prijateljstvo z Božjim
Sinom, ki nam podarja življenje, življenje v polnosti« (2).
Vera v Božjega Sina nas spodbuja k ponižni, preprosti in odprti drži.
Kajti samo ponižne Bog ljubi, jim je
posebej blizu in se jih veseli. Pomislimo samo na betlehemske pastirje. Prevzetnežem in nezvestim pa se
Bog upira. Preroki jim napovedujejo
nesrečo in uničenje.
Povabljeni smo torej, da usmerimo svoj pogled v Jezusa Kristusa. On,
ki je postal človek po delovanju Svetega Duha, je edini odrešenik sveta,
včeraj, danes in vedno. Ne smemo ga
izgubiti izpred oči. Tako hitro se lahko raztresemo in zablodimo na naši
vsakdanji poti, čeprav hodi on pred
nami po cestah sveta.

Gospod nam je blizu,
samo prepoznati ga
moramo

Gospod nam je resnično blizu.
Srečujemo ga v zakramentih, v besedi, v molitvi ter v dobroti in ljubezni
ljudi. Vendar njegovega obraza z našimi motnimi očmi velikokrat ne prepoznamo ne v osebah, v katerih biva,
ne v dogodkih vsakdana, v katerih se
nam razodeva. Ne znamo biti njegovi tovariši v zgodbah ljudi. Uprimo
svoj pogled v Jezusa Kristusa in živimo v navzočnosti njegove osebe, da

duhovna misel
ga bodo po nas lahko srečevali tudi
drugi ljudje. Naš vanj uperjen pogled
pa se bo obračal tudi k bratom in sestram, ki so potrebni naše pomoči in
bomo potem pripravljeni z njimi deliti, kar imamo.
Pomagali bomo ljudem, posebno mladim, da bodo po nas odkrivali
navzočnost žive Besede, Gospoda Jezusa, ga poslušali, sprejemali in občudovali njegovo očarljivost. Različni
so načini, kako to storiti, in različne
so poti do mladih, predvsem pa jih
moramo imeti radi.

Oživimo tudi vero
krsta

Okrepitev vere in krščansko pričevanje sta predstavljena kot primarna
namena leta vere. Jezus Kristus mora
biti prepoznaven v obrazu svoje Cerkve in v svojih bratih in sestrah prav
po rasti v veri. Vsi krščeni smo božji
otroci, med seboj pa bratje in sestre.
To resnico razširjajmo med vse ljudi.
Vsem moramo biti žive priče vere.

Poglobimo se v
katekizem katoliške
Cerkve

Sveti oče, Benedikt XVI., nam svetuje, naj vzamemo v roke Katekizem
katoliške Cerkve ali vsaj Kompendij
in ga beremo. Globlje poznanje vere
nam bo omogočilo uresničiti še drugo nalogo: razsvetljena bo naša vest.
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Vera mora biti tako močna, da bo postala pravo koprnenje po svetosti in
želja po spreobrnjenju in osebni prenovi. Intenzivna molitev in solidarno
sprejetje bližnjega naj spremljata
pot, ki jo hodimo z brati.

Marija zgled vere

V adventu je Marija še posebej
navzoča med nami, saj nosi v svojem
telesu Jezusa, Odrešenika. Marija je v
skrivnosti Božjega materinstva zgled
žive vere. V svoji veri v Božje sporočilo ga je spočela. V sveti božični noči
ga bo podarila nam. Ga bomo vredni
sprejeti? Izročimo ta adventni čas milosti in sebe njej, ki je »blagrovana«,
ker »je verovala« (Lk 1,45).
Želim vam bogat adventni čas in
globoko in veselo obhajanje Jezusovega rojstva!
župnik Jože
Ne samo, da Božja dobrota
ne zametuje spokorjenih duš,
ampak išče
tudi trdovratne duše.
Delajmo dobro,
dokler imamo čas
in dajmo slavo našemu
nebeškemu Očetu;
posvetili bomo sebe
in dali dober zgled drugim.
sv. pater Pij
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MLADINSKA STRAN

MLADINSKA MAŠA
IN OBISK JANEZA VODIČARJA

V petek 9. 11. je bila na Igu mladinska maša, ki je jo pripravila Irena
Urbar. Maševal je Janez Vodičar, peli pa so nam člani pevske skupine
Magnificat. Po maši smo se mladi zbrali v župnišču, kjer smo se
pogostili s piškoti. Pridružil se nam je Janez Vodičar in nam pričel
govoriti o vplivih sodobne tehnologije na splošen razvoj človeka. Povedal
nam je za veliko zanimivih rezultatov raziskav, ki so pričale o tem, da
prekomerna uporaba računalnika škoduje ne samo hrbtenici marveč
celostnemu razvoju možganov. Negativni vpliv se kaže pri sposobnosti
komuniciranja z ljudmi v živo. Slednje naj bi ravno obratno spodbujalo
razvoj možganov. Na žalost je moral gospod Vodičar kmalu oditi.
Zatem se je začel družabni del srečanja. Luka nam je za začetek
pripravil kratek kviz o sv. Martinu in Ižanski župniji. Tekmovali smo v
treh skupinah. Bilo je napeto, na koncu so zmagali najboljši. Drugo igro
nam je pripravil Peter. Posedli smo se v krog, in eden je moral zapustiti
sobo. Nekdo izmed teh, ki
smo ostali, je skril verižico
med dlani. Naloga tistega, ki
je odšel, je bila, da ugotovi,
kdo pravzaprav ima verižico.
Po tej igri smo se poslovili in
odšli domov. To je bil res lep
večer, ki bi ga morali večkrat
ponoviti.
Jaka
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ADORACIJA IN KOSTANJ
V soboto 10. novembra je v naši cerkvi potekalo celodnevno čaščenje in
adoracija, temu smo se pridružili tudi birmanci in bodoči birmanci. V
cerkvi sta sestra Marija in ga. Mateja Jere Grmek pripravili program.
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mladinska stran
Peli smo pesmi, napisali ter prebrali svoje prošnje in zahvale, brali
odlomke iz svetega pisma, razmišljali, ter se poglobili v svojo vero.
Birmanci so začeli svoje birmanske priprave. Na koncu nas je g. kaplan
Janez povabil na prenovljeno igrišče za župniščem, kjer nas je čakal
kostanj. Mislim da nam je bil vsem ta krajši dogodek všeč.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripravili to adoracijo.
Živa Pirnat

NABIRALI SMO MAH
Skupina ministrantov - Luka, Jaka, Jan - in g. kaplan, so v soboto 17. 11.
2012 nabirali mah za jaslice. Odpeljali so se v Mokerc, hitro napolnili
škatle, se vrnili in razgrnili mah, da se suši. Mahu bi bilo že skoraj
zadosti, vendar:
V nedeljo, 18. 11. 2012 smo se
druga skupina ministrantov Luka,
Lucijan, Timotej in Anže ob 14.30
zbrali pred cerkvijo. Kaplan nas je
odpeljal v gozd. Z nami je šel tudi
Lucijanov oči Frenk. Vzeli smo
košare in začeli iskati mah. Na
poti po gozdu smo videli staro
drevo. Takoj smo se pognali in
skakali po njem. Bilo je zelo zabavno. Končno smo nabrali dovolj mahu,
nabrali smo kar šest škatel. Ker smo bili zelo pridni, nam je kaplan dal
čokolado. Odšli smo domov in komaj čakamo, da bomo postavljali jaslice
in praznovali veliki praznik - Jezusovo rojstvo.
Anže Rupert

VABILO
V soboto 22. 12. 2012 ob 9. uri bo delavnica za izdelovanje kron za tri
kralje. Vabljeni vsi otroci, ki boste sodelovali pri treh kraljih.
g. kaplan Janez
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zgodilo se je

Žegnanje na Pijavi Gorici, 28. 10. 2012
Kdo bi si mislil, da nas bodo že v
oktobru na žegnanje pozdravile prve
letošnje snežinke. Po hiši se je sprehajal vonj peciv in spet se je ponovil
v meni občutek pričakovanja, kakor
tisti, ki ga doživiš ob posebnih praznikih. Pa saj to je bil praznik - in to
pijavški!
V cerkvici se nas je kljub mrazu
zbralo veliko ljudi. Pevci smo sv. Simona in Juda počastili s petjem, čistilke so že dan prej skrbno pripravile
cerkvico. Zbrane nas je nagovoril g.
župnik Jože Pozderec in iz zakristije
so ob koncu sv. maše že romali prvi
pladnji samih dobrot naših gospo-

dinj. Žegnanje ne bi bilo tako posebno, če se ne bi zbrali v cerkvici krajani, ki smo imeli razlog, da skupaj
praznujemo. Skozi leta to negovati
in prenašati na naslednje generacije
je umetnost, ki jo ustvarimo samo,
če res pokažemo, kaj nam ta cerkvica sredi kraja pomeni. Pa ne gre le za
kulturni spomenik, ampak tudi za povezovalni člen isto mislečih krajanov,
ki si želimo, da bi naši odnosi izvirali
iz dobrega in bi znali to uresničevati
tudi v vsakdanjem življenju. Naj naša
priprošnjika bdita nad nami in varujeta Pijavčane pred hudimi stiskami!
Klavdija Hočevar

Žegnanje na Gornjem Igu
Z nasmehom v očeh se odpravljam
v ta dan, delo Tvojih rok. Je sonce, je
dež, je žalost in smeh in v vsem si Ti ,
Gospod...
V nedeljo 4.11.2012 smo se člani
skupine Arcus nasmejane volje po
zaključeni mladinski maši v Tomišlju
takoj odpravili na Gornji Ig, da bi s
svojimi glasovi popestrili žegnanje.
Cerkvica je bila polna, akustika odlič-

na, mi pa polni energije. Sveto mašo
je v čudovitem vzdušju vodil gospod
Janez Žerovnik. Po končani maši so
nas domačini pogostili z sladkimi dobrotami, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Gospodu Janezu se zahvaljujemo
za povabilo, v prihodnje pa se rade
volje odzovemo vsakemu vabilu.
Simona Purkat

Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.

zgodilo se je
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FARNO ŽEGNANJE NA IGU
Praznovanje smo začeli že v četrtek, ko je bilo srečanje za bolnike
in ostarele. Ob 17. uri so se udeležili
maše, ki jo je vodil salezijanec Ivan
Turk. Nagovoril jih je z mladeniči in
mladenkami in jim priporočil, naj se
nikar ne osamijo. Veselijo naj se lepih
let, ki jim jih je bilo dano doživeti. Človek potrebuje družbo, čeprav je za to
včasih potreben napor. Ne morem
pričakovati, da bo vse po mojem. S
prilagajanjem in razumevanjem drug
drugega nam je lahko vsem lepše.
Tako jim je spregovoril. Pred mašo so
starejši imeli priliko za sveto spoved,
med mašo pa so prejeli zakrament
maziljenja. Po maši so se zbrali v veroučni učilnici , kjer so ob dobrotah,
ki so jih pripravile članice župnijske
Karitas, še dolgo obujali spomine.
Petek je bil posvečen mladim.
Mašo je zanje pripravil dr. Janez Vodičar, ki se ga vsi radi spominjamo kot
kaplana na Igu. Mlade je pozval naj
pogumno stopajo po življenjski poti.
Srečali se bodo tudi s trpljenjem, ki
pa ga je laže nositi z božjo pomočjo.
Srečanje so nadaljevali v župnišču s
pesmijo, pogovori in prigrizki.
V soboto smo imeli celodnevno
čaščenje, ki smo ga zaključili z litanijami. Sledila je maša namenjena
zakonskim jubilantom. Praznovali so
pet, deset, petnajst, dvajset, petin-

dvajset, trideset, petintrideset, štirideset, petinštirideset, petdeset in več
let zakonske zveze. Slovesnost je vodil domači župnik Jože Pozderec, ki se
je jubilantom zahvalil za njihov vzgled
in skrb za družine. Poleg blagoslova
jim je ob koncu maše podelil še knjižice in plakete. Zakonski jubilanti so se
po maši zbrali pred oltarjem, kjer so
naredili nekaj posnetkov, potem pa
so srečanje nadaljevali še v župnišču.
Slovesnost praznovanja župnijskega zavetnika sv. Martina v nedeljo
11.11.2012 je vodil predstojnik salezijancev Janez Potočnik. Somaševali so
župnik Jože Pozderec, kaplan Janez
Žerovnik, odgovorni za Kurešček Anton Košir, župnik iz Tomišlja Srečko
Golob in Janez Wagner.
Voditelj slovesnosti nam je za
vzgled postavil našega zavetnika, ki
je z dobroto osvajal vernike. Živimo
v težkih časih, zato je pomembno, da
smo pozorni do soljudi. Tako bomo
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zaznali, da kdo potrebuje pomoč. Po
svojih zmožnostih bodimo velikodušni, saj tako pred večnega sodnika ne
bomo prišli praznih rok.
Praznovanja seveda ni brez glasbe. Cerkveni mešani pevski zbor se je
tudi tokrat potrudil, da nam je polepšal praznik.
Po koncu maše je g. Potočnik
blagoslovil preurejeno in asfaltirano

dvorišče za župniščem. Služilo bo za
igrišče in parkirišče.
Župnik se je zahvalil voditelju slovesnosti, somaševalcem in vsem, ki
so sodelovali pri pripravi na praznik.
Povabil nas je na dvorišče, kjer so nas
čakale dobrote naših gospodinj in
»Martinova« kapljica.
Tončka Jeraj

8. DECEMBER – BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE MARIJE
8. decembra praznujemo brezmadežno spočetje Device Marije, to
je natanko devet mesecev pred praznikom Marijinega rojstva 8. septembra. To je lep praznik, saj je Bog imel z
Marijo poseben načrt – ona naj bi bila
pomembna oseba pri odrešenjskem
načrtu za človeštvo – Jezus se naj bi
utelesil v njenem telesu. Zato verujemo, da je bila Marija spočeta v svoji
materi brezmadežno, nad njo izvirni
greh ni imel moči po posredovanju
Boga. Izbrana je bila za posebno nalogo in čudovito je njeno sodelovanje
z Bogom, ko je angelu odgovorila:
»Glej, dekla sem Gospodova. Zgodi
se mi po tvoji besedi.«
Ni se bala, potrpežljivo in neomajno
je prenesla tudi vse kasnejše preizkušnje
v življenju, ko je gledala trpljenje svojega sina. Sveto pismo pravi: Ne bo vam

naloženo več kot zmorete nesti. Marija
je bila ključna Zemljanka in kljub temu,
da se je zavedala, kako posebno nalogo
ima v svojem življenju, je ostala skromna in preprosta. Ni potrebovala znanstvenih dokazov in razlag za svojo vero.
Preprosto:verovala je. In ravno v tej preprostosti je njena veličina. Spoštujem jo.
Sonja
Glej, spet je prišel advent
V letu tvoje Cerkve, moj Bog.
Spet molimo molitve
hrepenenja in pričakovanja,
spet pojemo pesmi upanja
in obljub.
In vedno znova povzemamo
vso stisko,
vse hrepenenje
in verni pričakovanje
v eno samo besedo: »PRIDI!«

leto vere, sporočila
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DECEMBRA V LETU VERE
Leto vere - slišimo pridigo o poglabljanju vere, slišimo o jesenskih poplavah, poslušamo o dobrodelnosti.
Vsak dan me doma pričaka cel kup ponudb za nakupe, popusti, ugodnosti,
saj se pričenja advent. Razmišljam, ne
vem, kaj bi. Čudno bi bilo, če ne bi bilo
predprazničnih okrasitev. Nehote se v
človeka naselijo misli, kako bo doma
udejanjil praznovanje. Čudno bi bilo,
turobno in temno, če ne bilo vseh teh
lučk in direndaja. Čudno bi bilo, če se
me ne bi praznično ozračje dotaknilo.
Pa druga plat adventa - pričakovanja
božiča, ki ni tako polna blišča? Nič ne
tarnam, ampak pričakujem, sklepam
načrte za prihodnost, skušam preno-

viti sebe, da bom nov človek, ki mu
bo uspelo opustiti slabe navade in bo
zaživel v novem upanju, da bo uresničeval svoje ideje. Mislim, da je to Božič, ki se dogaja v meni. In v množici
lučk in daril mi sploh ni tesnobno, ker
ne morem vsega tega imeti, saj vsega
tega sploh ne potrebujem. Počutim
se zelo živo, toplo mi je pri srcu, saj
mi ravno vera daje moč in navdih, da
mislim na to, kako bom ustvarjala pa
čeprav drobne malenkosti in s tem izkazala pozornost ljudem, ki mi veliko
pomenijo. In upam, da bom utegnila
videti sinico na bližnjem drevesu, ker
ne bom tekala po trgovinah.
Sonja

KARITAS
Župnijska Karitas ima uradne ure vsak 2. petek v mesecu od 17. do 18. ure.
Ta mesec bo 14. 12.

MIKLAVŽ je napisal otroku:
Z velikim veseljem gledam na
leto, ki je za teboj! Vidim, da se trudiš biti dober do vseh in da si prizadevaš spoštovati svoje starše. Veš,
da tvoj trud se pozna…
Na Igu bo prireditev v cerkvi 5. 12.
ob 17. uri. Sporočite ime in priimek
otroka (do 3. razreda), da ga bo
Miklavž poklical po imenu. Prijavite

10 sporočila
ga še danes, v nedeljo! Tel. 420 25 50 ali 031 247 685 ali v župnijski pisarni.
Na Pijavo Gorico bo prišel Miklavž v gasilski dom 6. 12. ob 17. uri. Ogledali si
boste otroško igrico. Prijave samo še danes, v nedeljo.
Vabimo vas, da tudi vi pričakate z nami sv. Miklavža v Mateni v petek 7.12 ob
18.00. Da se bo sv. Miklavž lahko pripravil na obisk in obdarovanje, prosi za predhodno prijavo pomočnikoma ge. Simoni 041/730-743 ali g. Martinu 041/473-208 in
prispevek 10,00 €.
Renata Prašnički za SVS Matena

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – DECEMBER
Pri maši ob 8. uri:

Rok in Zinka Štefančič – 2. 12.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 9. 12.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 16. 12.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 23. 12.
Tina Založnik in Jernej Smole – polnočnica
Nataša in Boštjan Šteblaj – 25. 12.
Rok in Zinka Štefančič – 30. 12.

Pri maši ob 10. uri:

Barbara Jamnik in Marija Kozin – 2. 12.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 9. 12.
Manca in Aleš Hostnik – 16. 12.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 23. 12.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 24.
12. ob 18h
Žan Debevec in Marinka Završnik – 25. 12.
Mojca Kus in Jure Podržaj –
30. 12.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 6. 1. 2013

Bralci na Pijavi Gorici:

Olga Urbar in Andreja Lunar – 2. 12.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 9. 12.
Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 16. 12.
Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 23. 12.
Eva Kramar in Urška Pirc – 30. 12.
Anže Globokar in Olga Urbar – 6. 1. 2013

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

6. SKUPINA – 9. 12.
7. SKUPINA – 16. 12. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 23. 12. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 30. 12. (Matena)
1. SKUPINA – 6. 1. 2013
2. SKUPINA – 13. 1.

CENE VERSKEGA TISKA

Ognjišče pri župnikih 27€
Misijonska obzorja 9€
Družina 88,40€ , (plačilo v 1 obroku
do 31.12.2012 pa 83,20€)
Beseda med nami 19,80€
Božje okolje 25,80€

sporočila, napovednik 11
•••
ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Vid Lucijan Ranfl, 28. 10. 2012, Zagoriška ulica 25, Pijava Gorica; Ana Petrovčič, 11. 11. 2012, Cesta na Kurešček 18, Ig; Sara
Kovač, 11. 11. 2012, Streliška 37A, Ljubljana, na Igu; Neja Benkovič, 25. 11. 2012,
Barjanska 46, Ig.
•••

NAPOVEDNI KOLEDAR
	Nedelja 2. 12. 1. ADVENTNA NEDELJA – blagoslovitev adventnih venčkov; nabirka za Karitas; začetek adventne pobožnosti 'MARIJO NOSIJO': v Stajah, na Igu, Iški
vasi, Mateni, Iški Loki, na Dobravici in na Pijavi Gorici. Vsak večer se soseska
zbere k molitvi rožnega venca pri družini, kjer je Marijin kip ali nekaj večerov
pri eni družini, potem se Marija odnese k drugi družini.
Ponedeljek 3. 12. sestanek za ŽPS ob 19. uri
	Sreda 5. 12. MIKLAVŽEVANJE ZA OTROKE – ob 17. uri v cerkvi
Četrtek 6. 12. Miklavževanje na Pijavi Gorici ob 17. uri v gasilnem domu
		 Tridnevna mesečna pobožnost v četrtek (6. 12.) in petek (7. 12.) ob 15. uri, v
soboto (8. 12. na Brezmadežno) ob 10. in 15. uri.
	Sobota 8. 12. BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE – sv. maša na Igu ob 8.uri, na
Pijavi Gorici ob 18. uri, na Kureščku ob 10. in 15. uri
Nedelja 9.12. 2. ADVENTNA NEDELJA – ob 16. uri v stolnici sklepna slovesnost ob 550
letnici ljubljanske škofije, slovesnost bo vodil papežev delegat kardinal
Franc Rode
Četrtek 13. 12. sestanek za starše prvoobhajancev ob 19. uri
	Nedelja 16.12. 3. ADVENTNA NEDELJA - PRILOŽNOST ZA BOŽIČNO SPOVED - začetek
božične devetdnevnice: v nedeljo pri rednih sv. mašah, ob delavnikih pa vsak
večer ob 18. uri; V pričakovanju našega Odrešenika pojemo: Kralja, ki prihaja,
pridite molimo!
SPOVED OTROK – v tednu od ponedeljka 17. do sobote 22. decembra
POSTAVLJANJE JASLIC
Petek 21. 12. dopoldne OBISK, SPOVED, MAZILJENJE IN OBHAJILO BOLNIKOV NA
DOMU – ob 19. uri DUHOVNA OBNOVA ZA MLADINO – v stolnici ob 17.30
sv. maša za domovino
Sobota 22. 12. delavnica za izdelovanje trikraljevskih kron – ob 9. uri
	Nedelja 23. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA – še priložnost za božično spoved

Ponedeljek 24. 12. SVETI VEČER – ob 18. uri BOŽIČNICA ZA OTROKE, na Pijavi Gorici ob
20.30 koncert in prireditev, ob 21. uri POLNOČNICA; na Igu ob 23.30
božična zgodba pred jaslicami, ob 24. uri POLNOČNICA in na Kureščku polnočnica
Torek 25. 12 BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: ob 8. uri zorna, ob 10. uri dnevna
praznična sv. maša, ob 9. uri na Pijavi Gorici in ob 15. uri na Kureščku.
	Sreda 26. 12. SV. ŠTEFAN: sv. maše ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri in na Kureščku ob 15. uri - blagoslov soli in vode; dan samostojnosti; začetek
trikraljevske akcije – koledniki
Petek 28. 12. BOŽIČNI KONCERT v župnijski cerkvi na Igu ob 19. uri
28. 12. – 2.1. 35. evropsko srečanja mladih v Rimu
	Nedelja 30. 12. NEDELJA SV. DRUŽINE – blagoslov otrok
Ponedeljek 31. 12. silvestrovo, staro leto – ob 18. uri sv. maša in zahvalna pesem; na Kureščku ob 23. uri molitvena ura za mir in zahvalna pesem, opolnoči sv.
maša
Torek 1. 1. 2013 Marija, sveta Božja Mati , novo leto, dan miru – sv. maše ob 8. in 10.
uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri in na Kureščku ob 15. uri
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (3. 1.) in petek
(4. 1.) ob 15. uri, v soboto ob 10. uri
Četrtek 3. 1. začetek pouka in verouka
Nedelja 6. 1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
ali Sveti trije kralji: Gašper,
Melhior (Miha) in Boltežar, sv.
maše ob 8. in 10. uri – pri drugi sv. maši sklep koledovanja
s sodelovanjem kolednikov, po
maši pogostitev zanje, na Pijavi Gorici sv. maša ob 9. uri in na
Kureščku ob 15. uri

V našem glasilu pišemo o dogodkih v župniji in bi večkrat radi objavili tudi fotografije. Priložnostne fotografe prosimo, da nam posredujete svoje posnetke (zupnija.ig@rkc.si ali
USB ključek), ki bodo objavljeni v glasilu ali pa na spletni strani.

