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

ROŽNI VENEC V DRUŽINI

Začenja se mesec oktober, mesec
rožnega venca. Oktober je v pravem
pomenu mesec svetega rožnega
venca. 7. v mesecu namreč obhajamo praznik blažene Device Marije
presvetega rožnega venca, 13. pa se
spominjamo zadnjega prikazanja v
Fatimi, pri katerem se je sveta Devica
razodela kot rožnovenska Mati Božja.
Bog je v svojem usmiljenju podelil tej molitvi posebno učinkovitost,
tako za ohranitev vere kot za obrambo Cerkve pred sovražniki in tudi za
obvarovanje sveta pred vojnimi ka-

tastrofami. Rožni venec tako ponavzoča Marijo in je najmočnejše orožje
proti satanu.
Kraljica miru je poseben pomen
pripisala skupni molitvi rožnega venca v družini. V trenutku razbesnelega
napada peklenskih sil na družino ima
rožni venec moč zvezati zmaja in obvarovati družino pred njegovim zalezovanjem.
Spominjam se svojih prvih molitev rožnega venca s svojo babico.
Nisem vedel, zakaj je potrebno v
nedogled moliti stalno eno in isto, o
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UVODNIK, molitev

kako mi je bilo dolgočasno. V mojo
podzavest pa je babi vcepila neko
kodo, zaporedje molitve in sčasoma
sem pri molitvi občutil mir in spokojnost. Z leti, največkrat pred kakšnimi
preizkušnjami, pa so moje ustnice
avtomatsko same začele moliti rožni
venec. Vedno je bilo tako, da sem lažje molil takrat, ko mi je bilo hudo, ko
sem čutil, da sem nemočen in takrat
mi je Marija vedno podala roko.
Zdaj ko sem sam oče in prenašam
svojo vero na svoje hčere, vem, zakaj
sem moral moliti z babico, vem, zakaj
sem moral doživljati preizkušnje, vem
tudi, da sem neskončno hvaležen babici, pri kateri sem se naučil, kaj je vera
in zaupanje v Boga, Jezusa in Devico

Marijo. Babice ni več med nami, a njeno prisotnost čutim vedno ob molitvi.
Ob tem razmišljanju se mi na
ustnicah nariše nasmeh, v srcu čutim
mir, poraja se mi upanje, da ni prepozno. Nikoli ni prepozno, da svojim
otrokom podarimo milost molitve,
da jim vgradimo kompas, ki nas vodi
po pravi poti. Največja dota, ki jo
bodo moje hčere odnesle v svoje družine, bo vera, iz nje bodo lahko našle
odgovore na vsa vprašanja.
Poskušajmo v tem mesecu Materi Božji vsak dan podariti dar molitve
rožnega venca skupaj zbrane družine. Z nebes se bo na nas izlila ploha
milosti.
Leon Brkovič

ROŽNI VENEC
Ranljivo, tiho sklenem dlan z dlanjo v naročju
Obraz v jesenskem mraku nežno zažari.
Že zrejo proti večnosti sotočju
Nekoč nemirne misli in oči.
In iz srca prek jagod se molitev tke,
V večnost konec vpet je brez začetka.
En krog konča se in se spet začne
Naniza se življenja dni desetka.
Edinstven sem, da s svojimi dlanmi
Celoto sklepam in v njej si Ti.

Maja Zajc Kalar

ZGODILO SE JE
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ŽEGNANJE NA SARSKEM
V nedeljo 25. septembra so na
Sarskem praznovali god zavetnika
njihove cerkvice. Žegnanjsko mašo je
daroval gospod Anton Košir. V pridigi
je lepo osvetlil lik svetega Ruperta.
Bil je prvi salzburški škof in prav iz
Salzburga se je v slovenske kraje širila krščanska vera. Ni se širila nasilno,
kot mnogi očitajo Cerkvi, ampak s
pomočjo irskih menihov, ki so jo znali

s skromnostjo in v domačem jeziku
približati ljudem.
Poleg vaščanov, ki so zopet lepo
pripravili cerkev in sodelovali pri
maši, so se žegnajske slovesnosti
udeležili tudi cerkveni pevci. Po končani maši smo bili vsi povabljeni na
pogostitev.
Tončka Jeraj

ŽEGNANJE PRI SV MIHAELU V IŠKI VASI

V nedeljo, 29. septembra, smo v
Iški vasi praznovali žegnanjski dan.
Zavetnik sveti Mihael nas je znova
»opomnil«, da moramo biti borci
za Boga, tako kot je bil sam. V pridigi nas je nagovoril gospod župnik in
spomnil, da je Mihael nadangel, ki
se je skupaj z drugimi angeli bojeval
proti zmaju in tudi zmaj se je bojeval in njegovi angeli, toda ni zmagal,
tako da v nebesih ni bilo več prostora zanje. Veliki zmaj, stara kača, ki se
imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje
vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z
njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi
angeli. Gospod Pozderec je spomnil,
da je veliki zmaj v današnjem času
tako zagospodoval na zemlji, da je
ljudem lažje priznati, da hudiča sploh
ni, ker je potem s človeškimi očmi vse
dovoljeno. In veliko težje priznati, da
je edino Bog naš Gospod. Obnovimo

molitev k sv. Mihaelu in se mu priporočimo, da bomo vsi kristjani dobri
borci za Boga. Tako kot je povedal
Anton Martin Slomšek:« Kdor hoče
prav srečno živeti, mora modro glavo pa žlahtno srce imeti.“ V tej misli
je skrit ključ do tega, po čemer vsi
hrepenimo – sreči in dobrih odnosih
doma, v službi, v soseski in nenazadnje tudi v državi, kot je bilo omenjeno v pridigi.
Kljub deževni nedelji smo napolnili cerkvico sv. Mihaela. Po končani
sv. maši pa je bila pogostitev za vse
v kulturni dvorani, kjer so si lahko
ogledali še razstavo buč in kmetijskih
pridelkov. V prijetnem vzdušju ter ob
pecivu in kozarčku so tako vaščani
kot obiskovalci, ki so prišli na žegnanje, povedali, da je v Iški vasi vedno
prijetno.
Andreja Z.
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predavanje

ZA – UPANJE = VERA

V sredo, 25. 9. 2013, zvečer ob 20.
uri se nas je zbralo kar nekaj poslušalcev predavanja Benjamina Siterja v
župnijski učilnici na Igu. Gospod Siter
v okviru Dobrodelne dejavnosti obiskuje skupine ljudi v sklopu socialnega tedna, je pa zaposlen pri Društvu
Svetopisemska družba Slovenije.
V svoji predstavitvi nam je pripovedoval o svojem pogledu na Sveto
pismo. Iz svojih življenjskih izkušen
nam je predstavljal svoje zaupanje
oz. vero v Sveto pismo. Koliko kot
vernik zaupam v Sveto pismo? Ali
verjamem Svetemu pismu?
Tako kot predavatelj, se tudi mi
znajdemo na točkah svojega življenja, ko si postavimo vprašanje: »Pa je
to sploh res? Ali naj verjamem zapisom v Svetem pismu? Saj drugi pa ne
verjamejo!«
Gospod Benjamin je kljub verski
vzgoji, ki jo je bil deležen v družini,
zašel v takšne in drugačne težave v
življenju. Zlasti v obdobju mladostništva in odraščanja, je vero in zaupanje v Sveto pismo postavil na stranski
tir. Kljub temu, da je obiskoval mladinski verouk, ni čutil kakšne globlje
povezave s sovrstniki, kot je to, da so
se imeli »fajn«. Vendar je kasneje, v
nekem obdobju ugotovil, da zaupa,
da ima vero. Sam je ugotovil, da so
bile to neke preizkušnje na njegovi

življenjski poti, ki so ga pripeljale do
globljega zaupanja, do odstranitve
dvomov, ki se nam porajajo o Svetem
pismu. Vse te preizkušnje, težave,
odstopanja, spotikanja in tako naprej, zanje meni, da so mu pomagale
pri gradnji njegovega zaupanja v Sveto pismo.
Postavi se vprašanje v čem, v kom
je moje upanje? Mogoče v dragem
avtomobilu, lepi hiši, pridnih otrocih… Pa je res to vse k čemur oz. komur strmimo? Ali smo ljudje res tako
plitki in plehki? Na ta vprašanja si lahko odgovorimo samo sami.
»Upanje pa ne osramoti, ker je
Božja ljubezen izlita v naša srca po
Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Rim
5,5) »Je pa vera obstoj resničnosti, v
katere upamo, zagotovilo stvari, ki
jih ne vidimo.« (Heb 11,1). ZA – UPANJE = VERA »Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in
prazna tudi vaša vera.« (1 Kor 15,14)
In če je naša vera prazna?
Glavni namen Svetega pisma je,
kako po Jezusu Kristusu stopimo v
zaupen odnos z Bogom!
Jezus: »Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje,
a prav ta pričajo o meni.« (Jn 5,39)
Kdo neki je Jezus? Ima največji vpliv
na zgodovino. Živel je »Bogu za hrbtom«, pred 2000 leti, 2000 km proč.

predavanje, mladinska stran
Pojavi se naše osebno raziskovanje.
Zakaj je pomemben zame? Mu lahko
zaupam? Nova zaveza je bila zapisana že med leti 45 in 100 po Kr. Zelo
močna je bila tradicija ustnega izroči-
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la. Ohranjenih je preko 5.000 rokopisov, to so zunanji viri.
Predavatelj svoj odnos z Bogom
ohranja z rednim branjem Svetega
pisma. Ali ga bomo posnemali? mjg

STIČNA MLADIH 2013: »Pojdite in naredite
vse narode za moje učence«
V soboto, 21. septembra 2013, se
je pri cistercijanskem samostanu v
Stični, odvil že 32. festival Stična Mladih. Festival je namenjen predvsem
dijakom, študentom in mladim v poklicu, posebnost pa je, da ga pripravljajo mladi za mlade.
Letos se nas je v Stični zbralo več
kot 6. 000 mladih in mladih po srcu, ki
smo prihajali iz najrazličnejših koncev
Slovenije. Zanimivost Stične je vlak,
ki v jutranjih urah odrine iz Ljubljane
in je namenjen izključno mladim, ki
gredo v Stično. Po jutranji dobrodo-

šlici in ogledu stojnic so sledile delavnice, po njih pa sveta maša s čudovito pridigo. Po sveti maši je sledil
tradicionalni koncert Stična banda,
ob katerem je plesala vsa Stična. Še
prehitro je prišla ura, ko smo morali
nazaj proti Ivančni Gorici, tam pa na
vlak proti Ljubljani.
Čudovit dan je minil v znamenju
vere, glasbe in druženja s prijatelji.
Se vidimo naslednji september v
Stični!
M. P. & T. G.

BISER S PLANIN
Letos smo se birmanci odpravili
čez vikend od petka 20.9. pa do nedelje 22.9. na Uskovnico nad Bohinjem in smo se duhovno pripravljali
na prihajajočo birmo.
V petek smo se vsi zbrali na avtobusni postaji pred šolo in se dobre
dve uri vozili do parkirišča kakšnih
petsto metrov stran od Uskovniškega doma, zato smo se malce spreho-

dili. Ko smo kmalu prispeli do doma,
smo si vsi razpakirali naše nahrbtnike
in se namestili v sobe. Kmalu je bila
na mizi večerja. Sledil je še kar dolg
zabavni večer, saj je trajal kar do pol
enih zjutraj. Kmalu za tem smo vsi
zaspali v naših spalkah. Prišlo je novo
jutro, saj smo se zbudili že ob sedmih,
umili smo si zobe in nato smo imeli
telovadbo. Po zajtrku smo se zbrali

6 MLADINSKA STRAN
v kapeli in poslušali
zgodbo o Hinkotu,
vsak dan smo slišali
en del zgodbe. Hinko je z družino živel
sredi lepe narave, in
je bil žalosten, ker je
moral oditi od doma
in iti v šolo, ki je bila v
mestu, kjer sta živela
njegova bratranca. V
šoli so bili tudi nepridipravi in Hinko se jim je uprl, in se kasneje odločil, da postane duhovnik...
po zgodbi so sledile delavnice v treh
skupinah, tu smo raziskovali pomen
zgodbe, prijateljstva in nasploh poglobili svojo osebno vero. Popoldne je
pa sledilo pomivanje posode (za eno
skupino vsak dan), ostali pa so ta čas
imeli prosto in se zabavali (nepresta-

no smo se igrali igro Jungle Speed),
potem smo se zopet zbrali v kapeli in
imeli mašo. Po maši je sledila večerja
in nato podobno kot prvi dan, ko smo
prišli. Zadnji dan pa smo imeli kosilo
eno uro prej, ker so ob enih že prihajali starši. Skupaj smo imeli mašo in
nato z gorečo lučko v srcu odšli domov.
Erika

MLADINSKA STRAN, leto vere
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DUHOVNI POKLICI
V soboto smo se ob pol devetih odpravili na Brezje k maši za duhovne poklice, ki jo je daroval škof Jamnik . Ko
smo prišli, smo imeli eno uro časa za
ogled cerkve in samostana na Brezjah.
Pred mašo pa smo molili k Mariji. Nato

sva z Davidom ministrirala pri sveti
maši, gospod kaplan pa je somaševal.
Po koncu maše je škof imel predavanje
za ministrante, kjer jim je povedal, kaj je
potrebno za dobro sveto mašo. Kmalu
smo se odpravili domov. Miha Grmek

KAJ NAM PRAVI NAŠ PAPEŽ FRANČIŠEK?
V septembru je papež Frančišek kar
dva dneva posvetil svetovnemu miru.
V začetku septembra je bila celotna
svetovna javnost zgrožena nad uporabo kemičnega orožja v Siriji. Papež
je odredil nam katoličanom, naj bo 7.
september dan posta in molitve za izboljšanje razmer v Siriji. Moč molitve
in posta množic bo sčasoma obrodila
sadove in grozodejstva se bodo zmanjšala. Prav tako je 21. september svetovni dan miru, ko smo molili za mir
v svetu, molili smo k enotnosti v duhu.
Papež nas je ponovno pozval k molitvi.
Mir vsakega človeka se začne v njegovem srcu, da pa je naše srce mirno,
potrebujemo pogovor z Bogom - torej
molitev. In mir posameznika tvori tudi
mir v svetu. Tako preprosto nas nagovarja naš sveti oče Frančišek.
Preteklo nedeljo 29.9., ko godujejo nadangeli Mihael, Gabriel in Rafael pa je papež svaril pred obrekovanjem. Varujmo se obrekovanja in tudi
mi ne obrekujmo. Obrekovanje oziroma škodljivo govorjenje o nekom

povzroča razprtije, povzroča, da
skupnosti niso
več enotne, da
se začne razdor v
prej mirni in sožitni družbi. Obrekovanje je orožje modernega zla, ki
se zelo širi med ljudmi in varujmo se
ga. Rekel je celo, da je obrekovanje
satanov jezik, ki naj gre ven iz Vatikana. Pozval je vatikanske stražarje,
naj ne varujejo samo zgradb in ozemlja Vatikana, ampak naj bojo čuječi
pred obrekovanjem.
Nagovoril je tudi katehete, saj
imajo zelo pomembno vlogo v Cerkvi. Vzgoja mladih je odgovorno
delo, ki zahteva od katehetov posebne kvalitete: znati prisluhniti mlademu človeku, ga razumeti in usmeriti
na pravo pot.
To je bil kratek povzetek o delovanju našega papeža v preteklem
mesecu.
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ROŽNI VENEC NA INTERNETU
Jesenski čas je tu in z njim tudi daljši
večeri,ki jih lahko preživimo na mnogo
načinov. Ena takih možnosti je molitev
rožnega venca na računalniku. Priključimo se k molitvi s sledečo povezavo: http://www.comepraytherosary.
org/. Najprej lahko preberemo nekaj
o avtorju te spletne strani,potem pa
s klikom na ENTER vstopimo v portal
molitve. Izberemo možnost molitve v
angleščini ali v španščini. Molimo lahko individualno ali pa se priključimo

molivcem iz vsega sveta. Lahko napišemo tudi svoja priporočila in namen
molitve. Meni se zdi ta spletna stran
nekaj lepega, ko veš da moliš skupaj z
ljudmi iz celega sveta. Pogledaš lahko
namene molitev,vidiš kakšne težave
imajo ljudje po svetu in zakaj se priporočajo v molitev. Tukaj spoznaš, da nisi
sam v svojih težavah in nemoči. Ugotoviš, da nas je veliko sester in bratov
v Kristusu, ki nas združuje molitev rožnega venca.

ČESTITKA
V soboto, 13. julija 2013, sta praznovala zlato poroko Mira
in Metod Gantar, dolgoletna, zvesta župnijska sodelavca. Ob
njunem jubileju smo obhajali sveto mašo v župnijski cerkvi
na Igu. Želimo jima veliko Božjega blagoslova, varstva Božje
Matere Marije in še veliko skupnih let.

sporočila
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
OKTOBER
Pri maši ob 8. uri:
Helena Bevc in Miha Štefančič – 13. 10.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 20. 10.
Tina Založnik in Robi Selan – 27. 10.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 1. 11.
Rok in Zinka Štefančič – 3. 11.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 10. 11.
Manca in Aleš Hostnik – 17. 11.
Pri maši ob 10. uri:
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 13. 10.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 20. 10.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 27. 10.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 1. 11.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič –
1. 11. (ob 14h)
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 3. 11.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 10. 11.

Bralci na Pijavi Gorici:
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 13. 10.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 20. 10.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 27. 10.
Andreja Lunar in Amadeja Vidmar – 1. 11.
Eva Kramar in Urška Pirc – 3. 11.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 10. 11.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. SKUPINA – 13. 10. (Matena)
1. SKUPINA – 20. 10.
2. SKUPINA – 27. 10.
3. SKUPINA – 3. 11.
4. SKUPINA – 10. 11.
6. SKUPINA – 17. 11.

•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Ana Pintar, 7. 9. 2013, Strmca 11, iz župnije
Bloke, na Kureščku; Sara Ban, 8. 9. 2013, Draga 21, Ig; Rok Novak, 8. 9. 2013,
Visoko 175, Ig, na Kureščku; Loti Kavčnik, 15. 9. 2013, Matena 31, Ig, na Igu; Maks
Drnovšek, 22. 9. 2013, Ljubljanska c. 26, Ig, na Igu; Žan Kramar, 22. 9. 2013, Iška
vas 57, na Igu; Marko Zajc, 22. 9. 2013, Cesta na Drenik 4, Pijava Gorica, na Igu;
Tija Tegelj, 29. 9. 2013, Matena 27, na Igu.
•••
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Simon Konečnik in Melita Plešnik, 7. 9. 2013, na Kureščku, (iz župnije Št. Ilj pri Velenju); Robert Gorjup in
Katja Puppis, 14. 9. 2013, na Kureščku, (iz župnije Moravče); Merlin Domić
in Suzana Bijelić, 21. 9. 2013, v župniji sv. Antona Padovanskega, Otok, HR;
Peter Karlovšek in Ana Marija Picek, 5. 10. 2013, na Igu.
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•••
V VEČNO ŽIVLJENJE je odšla:
+ Jožefa Černič, 21. 9. 2013, Malova ul. 3, Ljubljana Rakovnik, pokopana na Igu. Za sv. maše in v dober namen so darovali: hčerka Petra z družino, hčerka Darja z družino, sin Slavko z družino, družina Kočnar iz Krškega,
Šola zdravja Ig, Slavka Rupert in družina Strle, družina Cipot, Kremenica 22,
družina Cipot, Novo polje, nečakinja Milena iz Krškega, Černičevi iz Matene,
Klobasovi z Viča, Križmanovi iz Staj, Slavko Župec z družino iz Iške Loke 47,
Karmen in Alojz Kerin iz Straže pri Krškem, nečakinja in nečak iz Mladja, Frančiška Žulič, Oštrc 12, Ana Sintič, Oštrc 33, nečakinji Irena in Jožica.
Vsem darovalcem naj Bog povrne!

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 6. 10. 27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA.- ob
9. uri žegnanje v Tomišlju; na Kureščku molitev za družine; začetek tedna za življenje
Ponedeljek 7. 10. sestanek za ŽPS ob 19.30
Torek 8. 10. sestanek za starše birmancev ob 19. uri
Četrtek 10. 10. priprava staršev in botrov na krst otroka ob 19. uri –
danes poteče eno leto od razglasitve LETA VERE, ki se
bo končalo na nedeljo Kristusa Kralja (24.11.)
Petek 11. 10. ZAČETEK BIRMANSKE DEVETDNEVNICE ob 19. uri
– vsak dan redno sodelovati tudi pri birmanski devetdnevnici
Sobota 12. 10. birmanska devetdnevnica ob 19. uri
Nedelja 13. 10. 28. MED LETOM – ob 10. uri birmanska devetdnevnica
- sklep tedna za življenje
Ponedeljek 14. 10. birmanska devetdnevnica ob 19. uri
Torek 15. 10. birmanska devetdnevnica ob 18. uri in srečanje z birmovalcem, patrom Janezom Novakom, opatom iz
Stične, ob 19. uri sv. maša, srečanja z birmovalcem se
morajo udeležiti tudi starši in botri
Sreda 16. 10. birmanska devetdnevnica ob 19. uri – popoldan starši
čistijo cerkev
Četrtek 17. 10. duhovna obnova za starše in botre ob 18. uri in ob 19.
uri birmanska devetdnevnica
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Petek 18. 10. duhovna obnova za birmance ob 18. uri in ob 19. uri
birmanska devetdnevnica
Sobota 19. 10. vaja za birmo ob 18. uri in birmanska devetdnevnica ob
19. uri
Nedelja 20. 10. MISIJONSKA NEDELJA – ob 10. uri SLOVESNOST SV.
BIRME – 17 kandidatov bo prejelo zakrament sv. birme; birmovalec bo pater Janez Novak, stiški opat; nabirka je za misijone
Sobota 26. 10. prehod na zimski čas (pomakni uro (- 1h) - večerne sv.
maše bodo odslej ob 18. uri, na podružnicah ob 17. uri
Nedelja 27. 10. 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA NEDELJA – ob 10. uri
ŽEGNANJE NA PIJAVI GORICI - Vabljeni!
Ponedeljek 28. 10. jesenske počitnice do 4. 11.
Četrtek 31. 10. obisk in obhajilo bolnikov na domu
Petek 1. 11. V S I S V E T I – zapovedani praznik – sv. maše na Igu ob
8., 10. in 14. uri; popoldne ob 13.40 litanije vseh svetnikov, po maši pa procesija na pokopališče in tam ob 15.
uri molitve za rajne; ob 17. uri v župnijski cerkvi molitev rožnih vencev za verne rajne. Lepo vabljeni tudi k
tej molitvi. Na Pijavi Gorici sv. maša ob 9. uri, na Kureščku ob 14.30 molitev za rajne na pokopališču, ob 15.
uri sv. maša v cerkvi.
Sobota 2. 11. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH - sv. maše ob 7. uri na
pokopališču, ob 8. uri v župnijski cerkvi; na Pijavi Gorici
sv. maša ob 18. uri, na Kureščku ob 10. uri.
		 Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav
tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah
1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, če
smo bili pri sv. spovedi in obhajilu ter molimo veroizpoved
ter po namenu sv. očeta (npr. očenaš).
		 Priložnost za spoved bo v tednu pred praznikom Vseh svetih vsak delavnik pred sv. mašo in tudi na sam praznik. Izkoristimo to možnost, ki nam jo naklanja sv. Cerkev in darujmo odpustke za naše drage rajne.
Nedelja 3. 11. 31. MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA - ob 11. uri
ŽEGNANJE NA GORNJEM IGU - Vabljeni na Gornji Ig!

Kraljica presvetega rožnega venca
Želimo moliti k Tebi, Marija.
Blagor nam, če bomo zvesto in skrbno molili
čudovito molitev svetega rožnega venca,
prisrčne zdihljaje
in vzklike: Ave, Marija; ave, Marija; ave, Marija…
Naše življenje bo srečno,
če se bo prepletalo v tem vencu rož,
v spletu hvalnic k Tebi, Marija,
v skrivnostih Tvojega Božjega Sina.
Nikoli ne bi smel miniti dan,
ne da bi se obrnili k Tebi in Te pozdravili,
in tako priklicali
žarek sonca in upanja v svoje življenje.
					

papež Pavel VI.

•••
Prva reakcija otroka, ko ga je strah ali je v težavah ali trpi, je klic: »Mama,
mama!« Ta beseda je za otroka vse. Prav tako se tudi ti navadi klicati svojo
Mater: »Mati! Ljubim te, zaupam vate, zame si vse.«
Kdor ljubi Marijo, ljubi tudi rožni venec. Le tisti, ki ljubijo njo, lahko
nenehno ponavljajo isto zgodbo in iste besede, ne da bi se dolgočasili.
F.X. Nguyen Van Thuan

