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NAŠ NOVI NADŠKOF METROPOLIT!

Foto: Jože Šenk

»Veselite se v Gospodu!« (Flp 4,4)
je pastirsko geslo novega ljubljanskega nadškofa in metropolita, Stanislava
Zoreta, frančiškana, ki je bil posvečen
v škofa v nedeljo Kristusa Kralja vesolj-

stva, v ljubljanski stolnici. Veselimo se
novega nadpastirja in smo hvaležni
Bogu in sv. očetu papežu Frančišku, da
nam ga je izbral iz reda manjših bratov
sv. Frančiška Asiškega. Tako bo, upamo, s to izbiro, zavel v naši slovenski
Cerkvi nov veter, ki bo prežet s preprostostjo in veselim optimizmom.
Sam pravi, da si je izbral za škofovsko geslo te besede apostola Pavla
zato, ker si iskreno želi, »da bi veselje
v Gospodu začelo v naših ljudeh razblinjati naveličanost, vseenost, razočaranost in obup. Bog prihaja k človeku, da
bi mu prinesel veselje. In naše veselje
je najbolj popolno, kadar živi v Bogu.
Skupaj z vami hočem narediti vse, da
bo to veselje našlo svoj prostor v srcu
vsakega človeka.«
Gospodu nadškofu metropolitu
Stanislavu iskreno čestitamo k izvolitvi
in Boga prosimo, naj dá tej njegovi besedi rast in naj ga blagoslavlja pri vseh
njegovih odločitvah!
Jože Pozderec, župnik
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ČISTA VSA BREZMADEŽNA
bila si spočeta, greh in pekel zmagala, v hipu prvem sveta.

Začenja se adventni čas, čas priprav
na praznovanje rojstva božjega sina
Jezusa. Pri rojstvu vsakega otroka pa
igra pomembno vlogo mati. In ta mati,
božja mati, je Marija. Po prvem grehu
in izgonu iz raja so ljudje dolga stoletja zaman pričakovali odrešenje. Naš
Stvarnik še ni našel primerne žene, ki
bi bila vredna postati mati odrešenika,

njegovega sina. Izbral je mlado Judinjo
iz Nazareta v Galileji, zaročeno z možem, ki mu je bilo ime Jožef. Devici pa
je bilo ime Marija. „Napolnil jo je z milostjo“ in jo od njenega spočetja dalje
obvaroval vsakega madeža izvirnega
greha. Po božji milosti je bila obvarovana tudi vsakega osebnega greha.
Kot svobodno bitje je morala dati božjemu načrtu odrešenja svoje privoljenje. In tako je ob angelovem oznanjenju rekla:“Glej, dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi.“ Jezusa je
spočela z močjo Svetega Duha in ostala devica. Izpolnile so se besede, izrečene po preroku Izaiji „Glej, devica bo
spočela in rodila Sina.“
V litanijah jo imenujemo mati prečista, brezmadežna, nedolžna, deviška.
Postala je vzornica vseh krščanskih
mater, ki pri njej iščejo pomoči in tolažbe. Pa se obrnimo nanjo s prošnjo:
O Marija, brez madeža spočeta,
prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.
Irena

NASTANEK DON BOSKOVIH ORATORIJEV
Pri svojih 20 letih, leta 1835 se je Janez Bosko odločil, da bo postal duhovnik. Zelo ga je vleklo v misijone. Mislil je
na frančiškane, toda njegov spovednik,
ki je poznal njegovo življenjsko pot,

ga je usmeril v duhovno semenišče v
mesto Chieri. Na dan preobleke mu je
mati rekla: »Ko si prišel na svet, sem te
posvetila Materi božji. Danes si sprejel
duhovniško oblačilo. Glej,da ga ne boš
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nikoli onečastil. In eno si zapomni: v revščini sem bila rojena, v pomanjkanju
sem doraščala in v bedi živela celo življenje. Če boš kot svetni duhovnik kdaj
postal bogat, vedi, nikdar ne bom prestopila praga tvoje hiše. To si za vedno
dobro zapomni.«
Šest let pozneje, leta 1841 je Janez
Bosko postal duhovnik. Odslej so ga povsod klicali za »DON«, kar po naše pomeni
gospod in tudi pomeni na splošno duhovnika. Na izbiro je imel več služb, tako za
hišnega vzgojitelja v neki bogati družini
v Genovi, ali pa za kaplana v večih krajih,
vendar se je po nasvetu matere odločil za
višjo bogoslovno šolo za dušnopastirske
vede v Turinu. Tu naj bi se po šestih letih
študija izpopolnil v dušnopastirskih metodah industrijskega velemesta.
Po vsem svetu se je na začetku 19.
stoletja začela razvijati industrija. Zidali
so tovarne in s podeželja je vrela množica revnih in dela ter plačila željnih ljudi
v mesta. Ni bilo še delavske zakonodaje
in podjetniki so izkoriščali mlade ljudi, ki
niso imeli ne stanovanja, ne dela in ne
beliča v svojem žepu. Če se niso podredili njihovim zahtevam, so jih vrgli na
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cesto. Tako je tedaj bilo po turinskih ulicah nešteto brezposelnih mladcev, ki so
samo zato, ker so bili lačni in brez strehe, kradli in uganjali druge hudobije.
Zato so prišli dostikrat zaradi prave človeške nuje v zapor in celo na vislice. Ker
je sv. Jožef Cafasso gojencem Pastoralnega inštituta svetoval, da bi za svoje
praktično znanje hodili v ječe, je tudi
don Bosko hodil dvakrat na teden v eno
izmed turinskih ječ in se tam seznanil s
človeško bedo. Še posebno pa je uvidel,
da je v dobi industrializacije moška mladina izpostavljena izrednim nevarnostim v verskem, nravnem in gospodarskem pogledu. Te fante je mogoče rešiti
samo tako, da jih duhovnik zbira ob nedeljah in praznikih okoli sebe in jim nudi
primerno razvedrilo, obenem pa jim priskrbi primerno vajensko mesto, naredi z
mojstrom ustrezno delovno pogodbo in
jim da priložnost, da morejo stanovati
in se vzgajati v posebnih zavodih, nalašč
zanje ustanovljenih. Don Bosko je imenoval take zavode ORATORIJE. (povzetek iz življenjepisa sv. Janeza Boska, dr.
Valter Dermota).
Sonja

PET ZAPOREDNIH PRVIH SOBOT
NA FATIMSKI NAČIN
Se kdaj vprašamo kdo smo? Kako
preživljamo svoj čas in kakšna je naša
pot? Kaj je tisto, kar je zares pomembno

in dragoceno v našem življenju? Situacija, v kateri danes živimo, jasno kaže, da
je prav zdaj spravna in zadostilna pobo-
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žnost še bolj potrebna kakor leta 1917
ali 1925, ko je vidkinja Lucija dobila naročilo o tej pobožnosti. Zato smo se tudi
v naši župniji odločili, da bomo z januarjem 2015 pričeli obhajati pet zaporednih
prvih sobot na fatimski način. Naj bo to
vzpodbuda in povabilo, ki velja za vsakega posameznika in družino.
Marijina vélika obljuba, da bo ob
smrtni uri stala ob strani z vsemi za
zveličanje potrebnimi milostmi, se nanaša na tiste, ki vsaj enkrat v življenju
pet zaporednih prvih sobot izpolnijo
vseh pet naštetih pogojev:
1. opravimo dobro spoved v duhu
zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu Srcu; spovemo se lahko že več
dni prej ali pozneje, a ob prejemu svetega obhajila na prvo soboto moramo
biti v posvečujoči milosti

2. prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot
3. zmolimo en del rožnega venca
4. petnajst minut delamo družbo
Marijinemu brezmadežnemu Srcu s
premišljevanjem ene ali več skrivnosti
rožnega venca; molimo in premišljujemo lahko doma;
5. vse štiri omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja Marijinemu Srcu.
Pri nas je prvosobotno pobožnost
razglasil in vneto pospeševal ljubljanski
škof dr. Gregorij Rožman, ki je fatimske
dogodke jemal zelo resno. Proti koncu
leta 1942 je določil, da se po vseh župnijah ljubljanske škofije pobožnost petih
prvih sobot začne na 1. soboto v januarju
1943 in se konča v maju, ko se bodo verniki 30. maja posvetili Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Ljudje so se odzvali
v zelo velikem številu. Nastalo je pravo
ljudsko gibanje. Cerkve so bile polne
in pred spovednicami zelo dolge vrste.
Če povzamemo Jezusove, Marijine in
Lucijine misli glede obhajanja prvosobotne pobožnosti, lahko rečemo: S to
pobožnostjo izpolnjujemo Jezusovo in
Marijino željo in obema prinašamo veliko tolažbo ter na odličen način častimo
Marijino brezmadežno Srce in mu zadoščujemo. Vodi nas v prisrčen otroški
odnos do naše nebeške Matere in nam
zagotavlja večno zveličanje. Hkrati je
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sredstvo za preprečitev vojn in s tem za
dosego svetovnega miru. Seveda so vsi
ti sadovi odvisni tudi od našega osebnega sodelovanja.
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Priredila in povzela iz knjižice: V šoli
najsvetejši Src
Bernarda in Robi

Srečanje članov ŽPS
Srečanje oz. usposabljanje članov
ŽPS je potekalo v Zavodu sv. Stanislava,
v soboto, 8. novembra 2014 za 1. in 3.
arhidiakonat, v katerega spada tudi na
župnija. Namen srečanja je bilo prepoznati, potrditi ter okrepiti poklicanost in
poslanstvo laika oz. duhovnika. Srečanje se je začelo z molitvijo in pozdravnimi besedami g. nadškofa msgr. Stanislava Zoreta. Poslušali smo predavanje
mag. Romana Starca o medsebojnem
dopolnjevanju poklicanosti duhovni-

kov in laikov. Sledil je duhovni pregled
prehojene poti (za laike)/Moja župnija
včeraj in jutri (za duhovnike). Praktično
delo, ki je potekalo v skupinah, je bilo
reševanje problemov, ki se pojavijo v
župnijah in kako to rešujejo člani ŽPS v
sodelovanju z župnikom. Ob zaključku
srečanja smo bili povabljeni na ogled
nekaterih pomembnejših prostorov v
Zavodu sv. Stanislava. Sproščen klepet
pa smo nadaljevali ob skupnem kosilu.
Ana P.

Žegnanje na Gornjem Igu
Kljub hudim poplavam, smo v nedeljo 9. novembra pri sv. Lenartu, na
Gornjem Igu, obhajali žegnanje. Zbralo
se je lepo število vernikov, ki so hoteli
počastiti sv. Lenarta in se seveda tudi
srečati s svojimi sorodniki in prijatelji.

Cerkev je okrasila ga. Marjana Likovič
s svojo družino z darovi zemlje, saj je
bila ta dan zahvalna nedelja. Slovesno
mašo je daroval g. Primož Korošec.
Dobre gospodinje pa so prinesle nekaj
dobrot tudi za druženje po sv. maši. J.

Žegnanje na Igu
V nedeljo 16. 11. 2014, smo praznovali farnega zavetnika sv. Martina.
Praznovanje se je začelo s predavanjem gdč. Maje Zupančič o cerkvi in
sv. Martinu. Nadaljevalo se je v četrtek,

ko so imeli srečanje bolni in ostareli.
Ob 17. uri jih je pri maši nagovoril dr.
Franc Maršič. Velikokrat slišimo, da na
mladih svet stoji. Mladi so pogumni,
vendar bi radi vse dosegli kar takoj.
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Starejši pa vedo, da je življenje sestavljeno iz uspehov in padcev in da se s
potrpežljivostjo in darovanjem trpljenja marsikaj doseže. V veliko pomoč
je tudi molitev. Mnogi so srečanje izkoristili za spoved in prejeli zakrament
bolniškega maziljenja. Po maši so se
zbrali v veroučni učilnici na pogostitvi
in družabnem srečanju.
V petek so imeli srečanje mladi, nagovoril jih je Janez Suhoveršnik SDB.
V soboto je bil za našo župnijo dan
celodnevnega češčenja Najsvetejšega, ki se je ob 16.45 zaključil z litanijami. Sledila je sveta maša za zakonske
jubilante. Udeležilo se jih je 21 parov.
Tudi oni so nadaljevali z družabnim
srečanjem.

Slovesnemu nedeljskemu vzdušju je
pripomoglo tudi lepo sončno vreme.
Maši ob 8.00 in 10.00 uri je daroval g.
Peter Končan SDB, ravnatelj salezijanske skupnosti v Želimljem. Ob osmih so
pri slovesnosti sodelovali člani župnijskega pevskega zbora pod vodstvom
organista Igorja Kovačiča s solisti gospo Nadjo Janežič, Igorjem Kovačičem,
Branko in Francijem Kristanom. Ob desetih pa je sodeloval mladinski pevski
zbor pod vodstvom Mirka Merzela.
Po obeh mašah so nas pogostili člani
župnijske Karitas in skavti. Dobrote so
prispevale ižanske gospodinje.

75 let g. Antona Koširja
V petek, 21.11.2014, smo z mašo,
ki jo je daroval slavljenec, počastili življenjski jubilej g. Antona Koširja. Praznovanje smo združili s praznovanjem
sv. Cecilije, zavetnice cerkvenega petja. Njej in njenemu zgledu je mašnik
namenil pridigo. Cerkvenim pevcem
pod vodstvom Igorja Kovačiča so se
pridružili še solisti gospa Pia Brodnik,
pater Vid Lisjak in Igor Kovačič. Za orglami je bil Jaka Jerina.
Ob koncu maše je slavljenca v imenu pevcev in ostalih župljanov nagovorila gospa Mira Gantar. Ugotovila je, da
je gospod Košir usodno povezan z našo
župnijo. K nam je prihajal že kot bogo-
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slovec, bil župnik v Tomišlju, kot salezijanski inšpektor je bil zadolžen tudi
za našo župnijo. Leta 1989 je postal
naš župnik, kasneje pa rektor romarske
cerkve na Kureščku. Torej je zadnjih 25
let neprekinjeno med nami. To ni ostalo neopaženo, saj je 2001 postal častni
občan občine Ig.
Po maši je bil še koncert Marijinih
pesmi. Spremno besedo je pripravila
Alenka Jeraj in jo tudi prebrala skupaj
z Boženo Števančec. Takole je napo-
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vedala pesem Pojoč se oglasimo: >S
svojim materinskim plaščem je ogrinjala uboge, prestrašene, žalostne, jim
podajala svojo roko in jih vodila k svojemu sinu, k Bogu. Vedno je bila navdih
za matere in žene. Marija, naša pomočnica, ki daješ mir naši duši. Marija, tolažnica, ki nam zvedriš obraz.
Praznovanje smo ob čestitkah, klepetu, pesmi zaključili s pogostitvijo v
župnišču.

Zahvala
Prisrčna hvala vsem, ki ste mi ob 75
rojstnem dnevu stisnili roko in zaželeli vse dobro. Posebej hvala g. Igorju
Kovačiču, vsem pevkam in pevcem
cerkvenega pevskega zbora za duhovno bogato doživetje pri sv. maši in
koncertu ob godu sv. Cecilije in za to
priložnost povabili tudi solista p. Vida
Lisjaka Ofm in prof. Pijo Brodnik. Hvala prof. Miri Gantar za prijazne besede
in lep spominski dar. Iskrena hvala g.
županu Janezu Cimpermanu za pozor-

nost in dobre želje, sobratoma župniku
Jožetu in Ivanu Turku in gospodinjam
v našem župnišču. Hvala tudi vsem, ki
ste se v tako velikem številu udeležili zahvalne mašne daritve. Bogu sem
hvaležen, da smem že toliko let živeti
med vami, dobrimi ljudmi. Pred oltarjem Kraljice miru, ki ima svoj dom v
naši župniji, vsak dan molim za vse, s
katerimi me je povezala, še posebej za
vse ižanske župljane. Bog vam povrni!
Anton Košir

»PRVA SVEČKA« otroških maš
Na prvo adventno nedeljo letos mineva eno leto, od kar enkrat mesečno
nedeljsko mašo ob 10. uri posvečamo
posebej otrokom. Od takrat dalje se na
pripravah na mašo animatorji zberemo
kar dvakrat. Prva priprava je v sredo
pred mašo, kjer preberemo evangelij in

ga pod vodstvom g. župnika (prej kaplana Janeza) »premeljemo«. Sledi načrt
dela. Izberemo temo, ki je povezana z
evangelijem in metodo dela za posamezno skupino. Razdelimo si sodelovanje
pri maši, izberemo skupno molitev, ki jo
bomo molili po skupinah, pesmi, dolo-
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čimo dva »ledolomilca« (animatorja, ki
vabita otroke v sprednje klopi), »krmarja«, ki bo usmerjal otroke in izbor simbola, ki ga bomo imeli pri maši (križ, vabilo,
darovi zahvalne nedelje…). Napišemo
zapisnik in se individualno pripravimo.
V soboto zvečer na sestanku preverimo
izvajanje nalog animatorskih skupin. In
pride nedelja, ki se za nas začne že s pripravami ob 9. uri. Pripravimo klopi, preverimo vse potrebno in podamo kratka
navodila pomočnikom animatorjev.
Začnejo se pevske priprave na mašo in
prihod otrok. Začne se maša. Po povabilu »krmarja« otroci odidejo v zakristijo
in sobo nad zakristijo. Posedejo po tleh
in z animatorji preberejo evangelij. Sledi delo po skupinah na temo evangelija,
priprava na mašne dele in molitev. Znak

visoko dvignjenega kazalca roke otroci
prepoznajo kot znak tišine in odhoda
v cerkev, kjer se vključijo v nadaljevanje svete maše. Vsi smo veseli, saj nam
je aktivno druženje pri maši z Jezusom
v veselje. Otroci spontano sodelujejo
in poskušajo pokazati, kaj so pripravili
pri delu po skupinah. Po maši sledi za
animatorje v učilnici evalvacija otroške
maše. Zadnji kazalci nam kažejo, da se
število otrok pri otroških mašah povečuje. Presegli smo celo število 60 otrok,
kar pa je v primerjavi s številom otrok,
ki obiskujejo verouk zelo malo. Animatorji si želimo pri nedeljskih mašah še
več otrok in staršev, da skupaj doživimo
Božji dotik, skupaj zapojemo Bogu in
smo veseli kristjani
Mirko Merzel

Pomoč ob poplavah v naši občini
Župnijska Karitas Ig je za prizadete
ob poplavah v naši občini s pomočjo
Škofijske Karitas Ljubljana ter
dobrotnikov iz naše občine zbrala ter
razdelila različne prehrambene in higienske pripomočke. V akcijo pomoči
smo se vključili takoj, ko nam je bil
omogočen dostop do poplavljenih ljudi. Da pa je bila pomoč hitra in uspešna, se moramo zahvaliti našim gasilcem, ki so nam pomagali pri prevozu

in razdeljevanju pomoči (voda, jabolka). Pomoč v hrani in higienskih pripomočkih ter ozimnici-jabolka, krompir,
smo prizadetim v poplavah peljali še
nekajkrat v teh dneh. Še naprej zbiramo hrano in higienske pripomočke
za pomoč prizadetim v poplavah. Zbiramo pa tudi denarna sredstva, ki jih
ljudje potrebujejo za pokritje najnujnejših stroškov. Svoj prispevek lahko nakažete na TRR Župnijske Karitas Ig šte-

ZGODILO SE JE
vilka: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB,
d.d.), s pripisom POPLAVE 2014.
Prizadetim v poplavah smo razdeljevali
poleg materialne pomoči tudi obrazec:
VLOGA ZA HUMANITARNO POMOČ:
POPLAVE 2014, ki ga izpolnijo in skupaj z zahtevanimi prilogami prinesejo
ali pošljejo po pošti na naslov: ŽUPNIJSKA KARITAS IG, Troštova ulica 12,
1292 IG. Vsi, ki tega obrazca mogoče
še niste dobili, se lahko oglasite v župnišču na Igu in vam ga bomo izročili.
Za vse dodatne informacije, tako z nudenjem pomoči kot tudi za pomoč, se
lahko oglasite v župnišču na Igu ali pa
v času uradnih ur, ki jih ima Župnijska
Karitas Ig vsak drugi petek v mesecu od
17. do 18. ure v učilnici župnišča na Igu.
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Vsem dobrotnikom, ki ste ali še boste prispevali svoj dar za pomoči potrebnim v poplavah, se iskreno zahvaljujemo in dobri Bog naj obilno poplača
Vašo dobroto.
Ana Podržaj, tajnica ŽK
Župnijska Karitas Ig bo v adventnem času v cerkvi sv. Martina na Igu
na vidno mesto postavila škatle z napisom “KARITAS” za zbiranje hrane in higienskih potrebščin za pomoč ljudem
v stiski v ižanskih župnijah. Z vašimi
darovi želimo tem ljudem polepšati prihajajoče blagoslovljene božične
praznike in novo leto 2015. Iskren Bog
plačaj za vaš dar.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

Zahvala
„Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, nag sem bil
in ste me oblekli.“
Ta prilika iz Evangelija po Mateju pride prav, ko se pogovarjamo o letošnjih
poplavah. Veliko občanov naše občine,
faranov naše župnije, nas je bilo v teh
poplavah prizadetih. Vendar smo občutili dobroto občanov, bratov ter sester
po veri. Pomagali ste nam s hrano, vodo,
ponudili pohištvo, denar... Vsem vam se
iz srca zahvaljujemo za vso pomoč, spodbudne besede in materialne dobrine.
Prvi so nam priskočili na pomoč gasilci prostovoljnih gasilskih društev na-

ših vasi, ki so več dni neprekinjeno prostovoljno pomagali. Hvala. Tudi sami
smo si med seboj pomagali, pozabili na
prepire in razprtije. Nekaj pozitivnega
je bilo tudi v poplavah. Ugotovili smo,
da smo le ljudje, ki potrebujemo drug
drugega, poplave so nas zbližale. Ali res
potrebujemo naravne nesreče, da se zavemo, da se moramo med seboj spoštovati? Hvala Župnijski karitas. Poskrbeli
ste za vodo, pakete hrane... Tudi sami
ste več dni neprekinjeno delali, vse za
nas. Kljub vsem vsakdanjim nesoglasjem smo dokazali, da smo dobri ljudje.
mjg
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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 stiki: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).
Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!

Spored bralcev božje besede: DECEMBER
Pri maši ob 8. uri:
Helena Bevc in Miha Štefančič – 7. 12.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 14. 12.
Bernarda in Robi Selan – 21. 12.
Nataša in Boštjan Šteblaj – polnočnica
Rok in Zinka Štefančič – 25. 12.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 26. 12.
Manca in Aleš Hostnik – 28. 12.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 1. 1. 2015
Pri maši ob 10. uri:
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 7. 12.
Andreja in Roman Zdravje – 14. 12.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 21. 12.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 24.12.,
ob 18. uri
Mojca Kus in Jure Podržaj – 25. 12.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 26. 12.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 28. 12.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 1. 1. 2015

Bralci na Pijavi Gorici:
Eva Kramar in Urška Pirc – 7. 12.
Anže Globokar in Olga Urbar – 14. 12.
Andreja Lunar in Anamarija Picek – 21. 12.
Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 24. 12.
Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 25. 12.
Damjana Urbar in Anamarija Picek – 28. 12.
Eva Kramar in Urška Pirc – 1. 1. 2015
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. SKUPINA – 7. 12.
4. SKUPINA – 14. 12.
6. SKUPINA – 21. 12.
7. SKUPINA – 28. 12.
8. SKUPINA – 4. 1. 2015
9. SKUPINA – 11. 1.

ZAKRAMENT SV. KRSTA sta prejeli: Marina Mićanović, 23. 11. 2014, Čevljarska ul. 12, Ig, na Igu; Matic Kristan, 23. 11. 2014, Zagorica 9, Ig, na Igu.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta si podelila: Peter Lenarčič in Nika Marn, 07.
11. 2014, na Kureščku.
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NAPOVEDNI KOLEDAR- december
Nedelja 30. 11. 1. ADVENTNA NEDELJA – sv. Andrej, apostol - sv. maše ob
običajnih urah. Pri mašah blagoslovitev adventnih venčkov.
Ob 17. uri srečanje ŽPS naše dekanije v Antonovem domu
na Viču – srečanje z novim nadškofom – Zvečer začetek že
ustaljene adventne pobožnosti: MARIJO NOSIJO (od hiše do
hiše). Pri družini, kjer je Marijin kip, se zvečer zbere družina in
soseska k molitvi rožnega venca– lahko tudi več večerov pri
eni družini, potem se Marija odnese k drugi družini.
		
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek
(4. 12.) in petek (5. 12.) ob 15. uri, sobota (6. 12.) ob 10. uri.
Petek 5. 12. prvi petek –dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu; ob
18. uri sv. maša in pobožnost prvega petka; – ob 16. uri – MIKLAVŽEVANJE ZA OTROKE, v cerkvi.
Sobota 6. 12. prva sobota – ob 8. uri sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu Srcu – goduje sv. Miklavž, škof
Nedelja 7. 12. 2. ADVENTNA NEDELJA – OTROŠKA MAŠA, goduje sv. Ambrož, škof, cerkveni učitelj

Ponedeljek 8. 12. BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE – sv. maše ob
8. in 18. uri, Pijava Gorica ob 18. uri in Kurešček ob 10. in 15.
uri – pred vsako mašo molitev pred Najsvetejšim.- ob 19.00
sestanek za ŽPS. G. Ivan Turk obhaja 75. rojstni dan.

Nedelja 14. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA – BIRMANSKA MAŠA, sv. Janez od
Križa, duhovnik cerkveni učitelj.
		
Ob 18.45 – dekanijsko srečanje župnijskih pevskih zborov na Viču.
SPOVED OTROK – v tednu od ponedeljka 15. do sobote 20. 12. 		 DUHOVNA OBNOVA ZA MLADINO – v petek (19. 12.) – ob 19. uri.
Torek 16. 12. Božična devetdnevnica: ob delavnikih vsak večer ob 18.00, v
nedeljo pri rednih nedeljskih mašah.
		 POSTAVLJANJE JASLIC v času božične devetdnevnice
Petek 19. 12. Spoved in obhajilo bolnikov na domu – prosimo, da jih prijavite
Nedelja 21. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA – mašo pripravijo s. Marta in skavti.
PRILOŽNOST ZA BOŽIČNO SPOVED.
		 SPREJEM LUČI MIRU IZ BETLEHEMA.
Božične počitnice
Sreda 24. 12. SVETI VEČER – ob 18. uri BOŽIČNICA ZA OTROKE, ob 21.
uri POLNOČNICA NA PIJAVI GORICI in ob 23.30 – božična
zgodba pred jaslicami, ob 24. uri POLNOČNICA na Igu in na
Kureščku.
Četrtek 25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: sv. maše ob 8. uri zorna,
ob 10. uri dnevna sv. maša, na Pijavi Gorici ob 9. uri in na
Kureščku ob 15. uri.
Petek 26. 12 SV. ŠTEFAN, prvi diakon, mučenec: 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. Blagoslov konj v Vrbljenu.
		 ZAČETEK TRIKRALJEVSKE AKCIJE – KOLEDNIKI
Sobota 27. 12. Sv. Janez, apostol, evangelist, sv. maša ob 8.uri.
Nedelja 28. 12. NEDELJA SV. DRUŽINE – bogoslužje pripravita zakonski skupini
Sreda 31. 12. Drugi sveti večer - silvestrovo – staro leto –: ob 18. uri na
Igu – sv. maša in zahvalna pesem. Na Kureščku ob 23. uri molitvena ura za mir, pete litanije, zahvalna pesem in opolnoči sv.
maša.

