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

BOŽIČ - VIR VESELJA
Angeli so v skrivnostni sveti noči,
ko se je rodil Jezus, oznanjali »veliko
veselje, ki bo za vse ljudi« (Lk 2, 10).
In res, povsod, kjer se pojavi Otrok,
se razlije v duše resnični val radosti.
Devica Marija je na obisku pri Elizabeti zapela: »Moja duša poveličuje
Gospoda.«
Zaharija pa ob rojstvu sina Janeza
Krstnika: »Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov« …
Pastirji so polni radosti poiskali
novorojeno Dete, ga počastili in mu
darovali.
Ko sta Marija in Jožef prinesla
dete Jezusa v tempelj, ga je starček
Simeon vzel v naročje in veselo zapel:
»Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru« …, čeprav je pričakoval le še smrt.
Zanimivo, da se ob tem niso spremenile okoliščine zunanjega življenja
teh ljudi, temveč se je spremenila njihova notranja drža. Ko so ljudje začutili
bližino Boga, ki je izvir pravega življenja, so se spremenili in so na stvari in na

svet začeli gledati pozitivno. Kristus, ki
je prišel na svet, jih je za nekaj časa potegnil iz okvirja njihovega vsakdanjega
življenja. Potem pa so se spet vrnili v
svoje vsakdanje življenje: pastirji na
svoje poljane, k svojemu krutemu življenju; modri, čeprav po drugi poti, so
odšli nazaj v svojo domovino in sprejeli
prejšnje življenje; starček Simeon pa
še naprej, tokrat bolj veselo, čaka na
svojo smrt. Okoliščine so ostale enake.
Spremenila se je le njihova notranja
drža duha, ker jo je obsijala Božja svetloba, s pomočjo katere gledajo sedaj
na stvari in na življenje.
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duhovna misel

Dragi župljani! Odprimo svoja srca
Blagoslovljen božič in novo leto
za prihod Božjega Deteta in spremeni- 2013 Vam iz srca želijo: župnik Jože,
la se bo tudi naša notranja drža. Bog, ki g. kaplan Janez in g. Anton Košir in
drugi sodelavci.
je temelj in vir veselja, nam bo dal, da
bomo našli resnično veselje, ki bo izviralo tako iz velikih kakor tudi iz majhnih
stvari. Celo iz preizkušenj in trpljenja.

Marijo nosijo
Adventni čas naj bi nam pomagal,
da se pripravimo na božično praznovanje. Spomniti se moramo na to, da
je nekoč, pred mnogimi stoletji, prišel na svet Jezus, ki se je rodil v betlehemskem hlevcu kot nebogljen otrok
in bil Bog in človek.
Zato se v adventnem času po domovih zbiramo ob Marijinem kipu in
skupaj molimo. Ta običaj, imenovan
Marijo nosijo, je posebno živ v Stajah.
Enega teh srečanj ob Mariji sem se
udeležila tudi sama. Skupaj z otroki
se nas je zbralo petindvajset molilcev
in moliti v tako veliki skupini je nekaj
posebnega. Tokrat je bil med nami
tudi g. Miro Šlibar, dolgoletni bolniški duhovnik. Začeli smo z molitvijo
Angel Gospodov, zmolili veseli del
rožnega venca in litanije Matere Božje, med katerimi smo zapeli odpeve.
Sledilo je še nekaj molitvic večerne
molitve in zgodba o božičnem drevescu. Vas zanima, o čem govori?
Na duhovnih vajah, ki so bile ravno
v adventnem času, je neka udeleženka
takole razmišljala: „Bog prihaja k nam

v našo nepopolnost. In kaj delamo mi?
Iščemo in okrasimo najpopolnejšo božično drevo. In kaj je z drevesci, ki so
malo poševna in neenakomerno raščena?... Ali ta drevesca ne smejo postati
božična drevesca?“
Ta misel se je dotaknila ostalih.
Avtorica knjige Moj resnični božič je
prav nalašč iskala smrečico „ z napako“. Naletela je na čuden odziv prodajalca. Poslal jo je drevesce kupit
drugam, kjer imajo večjo izbiro. Drugi
prodajalec ji je pokazal nekaj drevesc
in pri četrtem rekel:“Tej smrekici pa
manjka veja in bi jo morali postaviti v
kot, da se to ne bi videlo.“ Vsa vesela
je vzela to drevesce in ob njem takole
premišljevala.
„Pa saj prav božič prinaša sporočilo, da nam ni treba, da bi bili
popolni. Bog nam prihaja naproti
v našo nepopolnost, rodi se celo v
hlevu – postane otrok, da mi ne bi
podlegli gonji za popolnostjo. Kajti
ljubi nas takšne kot smo. Ali pa včasih mogoče prav zato....“
Irena

zgodilo se je
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ADVENTNI VENČKI
Približno petnajst let že pletemo
adventne venčke v naši fari. Začeli smo
v času župnikovanja g. Petra Štumpfa, ko je bil denar namenjen obnovi
cerkve na Gornjem Igu. Nato pa se je
navada kar prijela in vsako leto denar
od venčkov namenimo v karitativne
namene naše župnije. Seveda pa to ni
glavni namen adventnih venčkov!
Venček je simbol adventnega
časa, ki pomeni začetek novega cerkvenega leta in pripravo na Božič. To
je le zunanje znamenje, ki nam katoličanom pomaga k notranji pripravi
na Kristusovo rojstvo. Štiri svečke
predstavljajo štiri adventne nedelje;
vsako nedeljo prižgemo novo svečko. Tako proti koncu adventa prihaja
vedno več svetlobe v naše prostore,
v duhovnem smislu pa več svetlobe v
naša življenja. Kolikor več vzpodbude
za molitev nam da adventni venček,
toliko več svetlobe bo v naših srcih.
Izdelujemo jih zadnje dni pred
prvo adventno nedeljo. Za prodajo jih
pletemo in krasimo odrasli, ob sobotah pa poteka vsako leto tudi izdelovanje venčkov za otroke. Letos je bilo
združeno s skavtsko akcijo izdelovanja voščilnic in svečk, tako da je vsak
udeleženec lahko izdelal vse troje.
Ob veselju z izdelovanjem so dobili
tudi vpogled v pomen teh izdelkov in,
seveda, izkušnjo prijetnega druženja.
Helena

Venčki na Pijavi Gorici
Tudi letos, dva dni pred prvo adventno nedeljo, smo na Pijavi Gorici spletli
prelepe adventne venčke. Ko smo prišli v učilnico, so bile tam že pripravljene
veje in obroči, ki nam jih je pripravil gospod Andrej Ciber. Ker se nas je zbralo
toliko, da je bila v učilnici »gužva«, smo
se morali dobro organizirati. Najmlajši
so strigli vejice, mladi in starejši pletli
vence, na koncu pa smo jih vsi skupaj
okrasili. Udeležilo se je tudi veliko mladih, ki so letos prvič pletli, in se odlično
izkazali. Med izdelovanjem nam res ni
manjkalo domišljije ter energije za druženje. Ko nam je vejic zmanjkalo, smo
venčke dokončali ter jih naslednji dan
še nekaj naredili z novimi vejicami. Vse
skupaj smo jih naredili okrog 30. Med
sveto mašo na prvo adventno nedeljo,
ko na venčku prižigamo prvo od štirih
sveč, je gospod župnik adventne venčke blagoslovil in tako so bili nared za
prodajo.
D.U.
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SVETI MIKLAVŽ
so vzklikali otroci in nestrpno pričakovali dobrega moža. Nekateri so
ga poznali od prej, drugi so si ga prvič vtisnili v spomin. V sredo, 5.12.,
smo se starši in otroci zbrali in čakala nas je zelo poučna igra, v kateri so
angeli in parkeljni združili svoje moči
in se strinjali, da je v tem svetu preveč materialnih želja že pri otrocih
in tako pozvali k skromnosti in deljenju stvari tudi drugim. Zborček je
zapel božično pesem, potem pa smo
skupaj priklicali dobrega moža, sv.
Miklavža. Otroci so komaj čakali, da
pokliče njihovo ime in jim tako podari
zaslužene darove, starši pa nismo bili
nič manj evforični, saj ko vidiš tisto
iskrico v očeh svojega otroka, ki si
jo nekoč imel ti sam, se spomniš, kaj
pomeni upanje in toplina. Da, vsi potrebujemo sv. Miklavža, ne le zaradi
priložnosti, da ljubljeni osebi podarimo nekaj lepega... Se tudi vi spomnite občutka, ki vas je spremljal, ko ste

vedeli da Miklavž peče piškote in moraš biti priden, da te parkelj ne vzame? Čista otroška ljubezen. Miklavž
nam nazaj prinese tudi to.
Neža
Na Pijavi Gorici je dne 6.12.2012
ob 17. uri potekala igrica z naslovom
Dobrinčica. V njej smo igrali bodoči
birmanci s Pijave Gorice. Pripravljati smo se začeli približno dva tedna
prej, ko smo dobili vloge. Predstava
je potekala v gasilnem domu na Pijavi Gorici, kjer je bil prostor poln gledalcev. Ko smo odigrali igrico pa je
prišel tudi Miklavž s svojima dvema
parkljema. Obdaril je vse otroke, pa
tudi nas igralce in organizatorko igrice Damjano Urbar in druge. Ko nam
je delil darila, pa je povedal, naj darila
delimo tudi z drugimi in naj bomo z
željami za tisti večer, ko je tudi po domovih nosil darove skromni, saj je to
pomen Miklavža.
Manca Milar

mladinska stran, o don boskU
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Teologija telesa
Obstaja še neka druga ljubezen.
Zakonca Polonca in Tomaž Sokol sta
nas na povabilo obiskala in predavala
našim mladincem o ljubezni. O telesni ljubezni sta govorila iz svoje izkušnje in sta zanjo pričevala. Ugotovili
smo, kako zelo se razlikujeta od naše
javne podobe o ljubezni. In uvideli
smo, da sta srečna. Veliko je v našem
razvitem svetu zlorabljanja ljubezni,

TRIKRALJEVSKA AKCIJA

za blagoslov in v podporo misijonarjem: od 26. - 31. 12. 2012
Otroci, prijavite se in z veseljem
sodelujte.

potvarjanja, zavajanja in stran poti,
kar vse ne pelje k sreči; to je javno
mnenje o predzakonski spolnosti,
pornografija in kontracepcija. O resnični in ne navidezni ljubezni vemo
in govorimo veliko premalo.
Rada se bosta še oglasila, če ju
bomo povabili, ker smo imeli le malo
časa za pogovor med njima in udeleženci.
J.Ž.

ORATORIJSKI DAN
za otroke
v soboto, 26. januar 2013
od 9.00 – 13.00

SVETNIK MED NAMI!
Romanje relikvij sv. Janeza Boska
po Sloveniji od 1. do 17. maja 2013
Od 25. aprila 2009 do 31. januarja 2015 potuje po svetu urna (žara) z
relikvijami sv. Janeza Boska. (Relikvije so posmrtni ostanki svetnika.)
V tem obdobju do praznovanja 200.
obletnice svetnikovega rojstva (16.
avgusta 2015) bodo relikvije obiskale 5 celin in na njih 130 držav, kjer je
na delu salezijanska karizma. Čaščenje relikvij izvira iz spomina na duše
umrlih in pripomore k zavedanju, da
se vsak človek enkrat sooči s smrtjo,

kar ne sme biti razlog strahu. Za kristjane smrt predstavlja trenutek rojstva za nebo in za svetnike je to dan
praznovanja. Obenem pa relikvije
spominjajo tudi na dejstvo, da so bili
svetniki človeška bitja in da lahko vsi
ljudje sledijo njihovemu zgledu.
V maju 2013 bo tako Slovenija
del velikega dogajanja, saj bo našo
deželo na poseben način obiskal
sv. Janez Bosko.
Relikvije bodo poromale v več salezijanskih ustanov in župnij, ki so v
upravi don Boskovih salezijancev, in

6

o don boskU

več skupnosti hčera Marije Pomočnice. V romanje relikvij bodo vključene
vse slovenske (nad)škofije.
To je milostni dogodek, ko sv.
Janez Bosko prihaja k nam, da bi nas
spodbudil in opomnil, da je naša domovina v nebesih. Da nam pomaga
razumeti Jezusovo besedo, kot jo je
razumel on sam: da nič ne pomaga,
če si človek ves svet pridobi, svojo dušo
pa zapravi, pogubi ... Ali ne more biti
prošnja v letu vere k temu velikemu
vzgojitelju mladih ta: naj zaradi njegovega zavzetega, zvestega in svetega krščanskega življenja Bog podari
našemu narodu, še zlasti mladim rodovom, trdno vero v troedinega Boga!
Kot je načrtovano, bo urna s
svetinjami v petek, 3. maja, ob 15.
uri prispela na Ig. Po pobožnosti in
sv. maši v cerkvi sv. Martina, bomo
peš pospremili urno na Kurešček
in noč prebedeli v molitvi; tam bo
ostala vse dopoldne prvo soboto,
4. maja.
V pripravi na obisk relikvij pod
geslom: »Svetnik med nami!« in v
pripravi na 70-letnico posvetitve slovenskega naroda Marijinemu brezmadežnemu srcu, bi s pobožnostjo
petih prvih sobot od januarja do maja
2013 radi poživili našo ljubezen do
evharistije (čaščenje Najsvetejšega
zakramenta in sv. maša z obhajilom)

in ljubezen do Marije (molitev rožnega venca in litanije Matere Božje).
Pobožnost petih sobot - pobuda
prikazovanj v Fatimi
Pobožnost petih prvih sobot je priporočala nebeška Mati Marija pastirčkom v Fatimi: Sestra Lucija je 1.11.1927
takole pisala svoji birmanski botri gospe Mariji Filomeni de Miranda: »Ne
vem, če že poznaš zadostilno pobožnost petih prvih sobot k Marijinemu
Brezmadežnemu Srcu. Ker je nova, bi
ti rada svetovala, da jo prakticiraš, ker
je zanjo prosila naša draga Nebeška
Mati in Jezus je razodel željo, da bi jo
prakticirali. Poleg tega se mi zdi, draga
botra, da bi bilo dobro, ne le, da jo spoznaš in nakloniš Jezusu tolažbo, s tem
da jo prakticiraš, ampak, da to pobožnost tudi širiš in spodbudiš k njenemu
prakticiranju še mnoge druge ljudi. Ta
pobožnost pa je v tem: da pet mesecev
na prvo soboto prejmeš sveto obhajilo,
zmoliš rožni venec in delaš 15 minut
družbo Marijinemu Brezmadežnemu
Srcu s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca in greš k spovedi. K spovedi greš lahko nekaj dni prej in če si
pri tej spovedi pozabila vključiti namen
zadoščevanja, lahko to storiš pri naslednji spovedi, pomembno je, da na prvo
soboto oseba prejme sveto obhajilo v
stanju milosti z namenom zadoščevanja za žalitve presvete Device Marije, ki
žalostijo njeno Brezmadežno Srce.«
(Povzeto po http://www.donbosko.si/relikvije)

mladinska stran
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ZAČELI SMO PRIPRAVE
NA PREJEM ZAKRAMENTA SV. BIRME
V tem tednu smo začeli z delom v birmanskih skupinah. V letošnjem letu
se v ižanski župniji pripravlja na prejem zakramenta sv. birme 18 birmancev. Birma bo 20. oktobra 2013. Birmanci so razdeljeni v 2 birmanski
skupini, eno na Igu in drugo na Pijavi gorici. Zaradi različne generacijske
animatorske sestave, pričakujemo veliko dobrih zamisli, hkrati pa so to
lahko učne ure na obeh straneh. mladi se učimo od življenjskih izkušenj
ter nekaj modrosti starejših, starejši pa od nadarjenosti in iskrivosti mladih, ter se tako medsebojno bogatimo.
Za to, da bo delo celo leto dobro potekalo in da to ne bo samo neka
obvezna priprava, se bomo z zaupanjem priporočali Sv. Duhu, da nad
vse nas razlije svoje darove: modrosti, umnosti, sveta, moči, vednosti,
pobožnosti, strahu božjega.
Vse farane, ki boste brali te vrstice prosimo, da se letošnjih birmancev
večkrat spominjate v molitvi s prošnjo, da bi postal zakrament sv. birme
za njih vstopnica v »krščansko polnoletnost« in jim pomagal odgovorno
živeti krščansko življenje.
Animatorji

Božič je vsakokrat, ko se nasmeješ bližnjemu in ponudiš roko.
Božič je vsakokrat, ko ostajaš v tišini, da poslušaš drugega.
Božič je vsakokrat, ko ne sprejmeš pojmovanja, ki postavlja
revnejše na rob družbe.
Božič je vsakokrat, ko upaš z obupanimi v gmotni in duhovni
revščini.
Božič je vsakokrat, ko ponižno priznaš svojo omejenost in pomanjkljivost.
Božič je vsakokrat, ko dovoliš Bogu, da se ponovno rodi, da ga
drugim daruješ.
							bl. Mati Terezija
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VABILO
Mladinska pevska skupina

MAGNIFICAT
VABI MEDSE NOVE
ČLANE.
Vsi, ki ste zainteresirani in navdušeni nad
petjem in veselim druženjem vas vabimo,
da se nam pridružite.
Vaje imamo ob sredah in
ob sobotah ob 20.00 v župnišču na Igu.
Lepo vabljeni!
O Bog, moje srce je pripravljeno, peti hočem in igrati: to je moja slava tebi.
(Ps 180,2)

sporočila
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LETO VERE

Smo v letu vere. Prosimo milosti,
iščimo Gospoda, da bomo ob koncu
leta vere z Mojco Kastelic rekli:
NAŠLA SEM
Našla sem lučko,
ki sveti v temi,
našla zaklad,
ki v jutru žari,

našla sem pesem,
ki v pticah živi,
našla svetlobo,
ki v rosi blešči,
našla sem sanje za praznične dni,
našla sem upanje jutrišnjih dni,
našla sem,
našla ljubezni sledi...
pripravila TJ

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – JANUAR
Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Robi Selan – polnočnica
Nataša in Boštjan Šteblaj – 25. 12.
Rok in Zinka Štefančič – 30. 12.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 6. 1.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 13. 1.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 20. 1.
Tina Založnik in Robi Selan – 27. 1.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 3. 2.
Rok in Zinka Štefančič – 10. 2.
Pri maši ob 10. uri:
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
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 13. 1.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 20. 1.
Manca in Aleš Hostnik – 27. 1.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 3. 2.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 10. 2.

Bralci na Pijavi Gorici:
Anamarija Picek in Damjana Urbar –
24. 12. ob 21h
Olga Urbar in Andreja Lunar – 25. 12.
Eva Kramar in Urška Pirc – 30. 12.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar –
6. 1. 2013
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 13. 1.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 20. 1.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 27. 1.
Andreja Lunar in Eva Kramar – 3. 2.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. SKUPINA – 30. 12. (Matena)
1. SKUPINA – 6. 1. 2013
2. SKUPINA – 13. 1.
3. SKUPINA – 20. 1.
4. SKUPINA – 27. 1.
6. SKUPINA – 3. 2.
7. SKUPINA – 10. 2. (Iška Loka)
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DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA:
namenjene župnijskim sodelavcem,
članom cerkvenih skupin, mladim nad
18 let, odraslim, upokojencem, samskim, zakoncem, od Cerkve oddaljenim… To je šola molitve. Vsi povabljeni
na uvodno srečanje delavnice, ki bo

v župnišču na Igu 15. 1. 2013 ob 19°°.
Dobrodošli!
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Žiga Klopčič, 9. 12. 2012, Prevoje, Pod hribom 14, župnija Brdo,
na Igu; Teo in Mark Habula, 16. 12.
2012, Banija 12, Ig, na Igu.

NAPOVEDNI KOLEDAR
Ponedeljek 24. 12. SVETI VEČER – na Igu ob 18°° BOŽIČNICA ZA OTROKE, na Pijavi Gorici ob 20.30 božična zgodba, ob 21°° POLNOČNICA in ob 23.30 na
Igu božična zgodba pred jaslicami, ob 24°° POLNOČNICA na Igu in
na Kureščku
Torek 25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: ob 8°° zorna, ob 10°° dnevna praznična sv. maša, ob 9°° na Pijavi Gorici in ob 15°° na Kureščku
Sreda 26. 12. SV. ŠTEFAN - sv. maše ob 8°° in 10°°, na Pijavi Gorici ob 9°° in na
Kureščku ob 15°° - blagoslov soli in vode; dan samostojnosti; začetek
trikraljevske akcije – koledniki
Petek 28. 12.	Nedolžni otroci - ob 19°°BOŽIČNI KONCERT v župnijski cerkvi na Igu
– narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje
	Nedelja 30. 12.	NEDELJA SV. DRUŽINE – blagoslov otrok; na Kureščku ob 14°° čaščenje Najsvetejšega, ob 15°° sv. maša
Ponedeljek 31. 12. silvestrovo, staro leto – ob 18°° sv. maša in zahvalna pesem; na Kureščku ob 23°° 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°°, na Pijavi Gorici ob 9°° in na Kureščku ob 15°°
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (3. 1.) in petek
(4. 1.) ob 15°°, v soboto pa ob 10°° uri.
Sreda 2. 1. začetek pouka
Petek 4. 1. prvi petek – ob 18°° sv. maša in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Sobota 5. 1. prva sobota – ob 8°° sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu Srcu
– začetek petih prvih sobot v pripravi na prihod don Boskovih relikvij
v župnijo
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	Nedelja 6. 1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji: Gašper, Melhior
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Molitev za dar vere
Gospod, z vsem srcem te prosim,
da bi bila moja vera celovita in brez pridržkov,
tista, ki jo oznanja in iz roda v rod predaja Cerkev,
da prodira v moje misli,
v moj način presojanja Božje in človeške resničnosti.
Gospod, daj, da bo moja vera svobodna;
da sprejema odpovedovanje in dolžnosti, ki jih nosi s seboj
in da izpove bistvo moje biti:
verujem vate, Gospod.
Gospod, podari mi trdno vero,
svetlobo, ki se v preizkušnjah krepi, pa tudi pomirja in nudi počitek.
Prosim te za veselo vero, ki razveseljuje srce in usmerja v molitev,
ki posvečuje vsak trenutek življenja,
vero, ki popolnoma zaupa tebi in tvoji besedi.
Gospod, daj, da bo moja vera polna dobrih del,
da bo prijateljstvo s teboj sad ljubezni v vsem, kar delam,
v sreči in v trpljenju.
Naj bo moja vera trajno pričevanje tvoje prisotnosti
in stalna hrana za življenje v upanju.
Gospod, daj, da bo moja vera ponižna,
taka, ki ne išče temeljev v človeški modrosti,
ampak v tvoji milosti in lepoti križa,
naslonjena na moč Svetega Duha, ki deluje v tvoji Cerkvi,
ki si ji podaril materinsko priprošnjo Marije, Žene globoke vere.
Pomnoži nam vsem vero ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
(Priredil p. dr. Silvin Krajnc)
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.

