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ADVENT
Kakor je bil november čas duhovnega dozorevanja, ko naj bi vse slabo
odpadlo in odmrlo, ko smo se zazrli
vase, se spomnili svoje zemeljske
minljivosti, je že tu december in adventni čas pričakovanja Jezusovega
rojstva. Adventni venec ima obliko
kroga, ki ponazarja neskončnost in
nam sporoča: Bog je večen, nima ne
začetka ne konca: Tudi božja ljube-

zen do nas nima konca. Venček je narejen iz zimzelenih vejic, ki jim mraz
ne more do živega in nam sporočajo,
da je Bog vedno z nami in nas ne bo
nikoli zapustil. Štiri adventne sveče
so znamenje štirih nedelj kot nekakšnih stopnic do božičnega praznika.
Vsako nedeljo gori ena sveča več, veselje in pričakovanje se stopnjuje, rojstvo Božjega Sina je vse bližje.
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uvodnik

MOLITEV OB ADVENTNEM VENCU
Dobri in usmiljeni Bog, blagoslovi naš adventni venec,
da nas bo spremljal v dneh pričakovanja in upanja.
Poživi ob njem našo vero in naše življenje usmerjaj k dobremu.
Na začetku tega bogoslužnega časa te prosimo:
Združi in ozdravi vse, kar je potrto in ranjeno.
Sveče tega adventnega venca naj razsvetljujejo
in ogrevajo ne samo našo hišo, ampak tudi naša srca.
V naših srcih sveti tvoja blaga luč
in iz njih prežene mraz, temo in obup.
Pred svetlobo sveč naj se iz našega doma umakneta
prepir in nemir.
Zažarita pa naj tvoja ljubezen in upanje.
Prosimo te v teh adventnih dneh, bodi z nami v našem domu,
da se bomo v njem počutili varne.
Sij sveč na adventnem vencu naj nas spominja
na tvojo navzočnost med nami.
Naš pravi dom je samo tam, kjer je prostor tudi za Skrivnost.
Če si ti z nami, če si v nas, smo sposobni dojeti,
da si neizmerna skrivnost.
Naredi iz naše hiše dom, v katerem bomo radi prebivali.
Blagoslovi torej ta adventni venec in z njim vse v našem domu,
ki ga razsvetljujejo njegove sveče.
Dobri in usmiljeni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh.
Amen

pridiga
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DEL PRIDIGE GOSPODA METODA OGOREVCA
Praznovanje sv. Martina nas lahko vedno postavi pred vprašanje, kaj
ali koga častimo? Ali gre tudi za zgled
neke osebe, ki nas vabi, da stopimo
za njim? Gotovo sv. Martin ne želi,
da bi ga le častili, ampak predvsem
stopali po njegovi poti svetosti. Sv.
Martin je kot vojak služil državi, kot
menih je vzpodbujal k duhovnemu in
molitvenemu življenju; kot škof predlaga ljubezen in služenje Cerkvi… V
današnjem času, času globalizacije,
modernega preseljevanja posameznikov, družin in narodov je pomembna
solidarnost in pozornost za stiske in
bedo ljudi. Čeprav je sv. Martin živel
pred 1700 leti, je presenetljivo sodoben. Večkrat je prepotoval takratno
Evropo in zaznal potrebe ljudi in jim
pomagal. Tudi škofovska čast ga ni
spremenila.
Prav je, da ste Ižanci ponosni na
svojega zavetnika. Tako nas spominja
na neke tudi naše, morda pozabljene
vrednote: mi vsi smo soodgovorni, da
ustvarjamo našo družbo, da iščemo
rešitve, ne pa da samo kritiziramo.
Druga pobuda, ki nam jo daje je kontemplativno, duhovno, molitveno življenje, ki nas postavi pred Stvarnika.
Slovenci smo bili vedno zelo globoko
povezani z Bogom in rastemo iz teh
korenin. In danes, kaj smo, kje smo in
kaj počnemo z našo vero in s Cerkvijo?

Zgodba sv. Martina je res primer
za verujoče in tudi neverujoče. Želel
bi, da bi po njegovem zgledu, ko je
prepotoval dežele zato, da bi oznanjal
evangelij in pospeševal solidarnost,
tudi mi pokazali malo več interesa pri
kulturnem, civilnem in verskem življenju našega kraja. Vsak kraj, tudi Ig,

ni le skupek cest in hiš, ampak
ima dušo, v sebi nosi osebnost. In

naša naloga je, da ta domači kraj ljubimo in smo ponosni nanj. Da mu vdihnemo dušo z iskrenimi odnosi in tudi
tako, da ustvarjamo prostor za kulturo in priložnosti za pravi dialog.
Želel bi vam priporočiti še tri drže,
ki so lahko tri vabila, da bi jih kot posnemovalci sv. Martina gojili kot resnične civilne in evangeljske kreposti.
Vsak od nas je poklican, da živi
kot odgovoren ustvarjalec, tako da
prevzame osebno in direktno odgovornost, da smo pripravljeni stopiti v
javnost in se pridružiti solidarnosti; da
ponudimo svoje sposobnosti, ideje,
čas. Čas je, da prenehamo prelagati
odgovornost le na druge.
Vsak od nas mora sprejeti tudi služenje, tudi če je ponižno in skrito v
skupnosti, v kateri živi. Evangelij nas
kliče k notranji drži, ki jo moramo gojiti: »Sin človekov ni prišel, da bi mu
služili, ampak da bi služil drugim in
dal življenje za rešitev vseh«. Gre za
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preseganje tekmovanja za častne sedeže, ambicij in preseganje lastnih
interesov. To je pravo sodelovanje z
drugimi za skupni blagor.
In končno: potruditi se moramo,
da bomo znali centi vsako osebo;
lotimo se kakšnega problema ali trpljenja nekoga v bližini; poskrbimo
za solidarnost do najbolj šibkih in
ubogih; ponudimo zastonj lastne
sposobnosti in poklicne kompetence,
da bi spremljali ljudi, ki so v težavah;
ponudimo kar moremo in kar imamo;
vključimo se brez strahu in predsod-

kov v kakšno prostovoljno skupino, ki
že deluje v kraju.
Gre torej pri vseh treh predlogih,
da naredimo nekaj več, kot moramo,
z navdušenjem in ustvarjalnostjo in
opravimo svojo dolžnost »poštenih
državljanov in dobrih kristjanov« kakor bi dejal don Bosko.
Sv. Martin, ki je bil človek civilnih
državljanskih vrlin in svetnik evangeljskih kreposti, naj vodi našo voljo,
da bi služili kot krajani in kot kristjani
temu skupnemu kraju bivanja.

PRI SV. LENARTU

Na nedeljo 3. novembra so na Gornjem Igu praznovali zahvalno nedeljo
in praznik sv. Lenarta, zavetnika tamkajšnje cerkve. Lepo so jo okrasili in
k maši se je zbralo vernikov, da so jo
napolnili. Pri pridigi je g. kaplan poklical k zahvali Bogu za sveto mašo,
ki nam jo on daje in za druge velike

dogodke preteklega leta, kot je bil
obisk don Boskovih relikvij in izvolitev novega papeža. Otroke je povabil k hvaležnosti do staršev, mlade
k zahvali za prijatelje, vsakogar pa k
zahvaljevanju kot načinu življenja.
Zahvala je govorica srca.
Janez

ŽPS

Člani župnijskih pastoralnih svetov celotne dekanije Ljubljana Vič-Rakovnik smo se zbrali v nedeljo, 3.
11. 2013, na Viču, kjer smo prisluhnili
našemu misijonarju Janezu Krmelju,
ki je doma iz Polhovega Gradca, torej iz naše dekanije, in je misijonar na
Madagaskarju.
Delo v teh krajih je drugačno kot
pri nas. Njihov teritorij obsega 31 žu-

pnij, delujejo pa na tem območju le
trije župniki. Imajo tudi svojo škofijo.
Njihovo delo je različno, saj zaobjema tako pastoralno kakor tudi socialno pomoč ljudem, pomagajo revnim
ljudem. Ceste so slabe in ko dežuje
so praktično neprevozne. Potujejo
peš, tudi po cel dan porabijo od enega kraja do drugega. Ko pripravljajo
ljudi za krst, jih povabijo večkrat na

ZGODILO SE JE
razgovor in vsak mora dati tudi neki
prispevek. Imajo pa nekje tarifo za
kilogram soli, ker je potem obred
ovrednoten in na ta način tudi bolj
pomemben. Imajo šolo, kjer se otroci izobražujejo in tudi bolnišnica je
na njihovem območju. Poznajo pa še
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veliko krvnega maščevanja.
Na koncu nas je misijonar še povabil, da darujemo prispevek, ki ga
bo on osebno odnesel s seboj. Srečanje smo zaključili ob prijetnem druženju.
Tončka Strle

BLAGOSLOVITEV NOVEGA VRTCA
Med dogodki preteklega meseca je gotovo treba omeniti otvoritev
novega ižanskega vrtca. V torek, 12.
novembra, se je zbralo v novem vrtcu veliko število ljudi. To so bili povabljeni gosti ( med njimi predsednik
republike g. Borut Pahor ), starši in
sorodniki otrok, pa tudi drugi radovedneži. Najprej je bil kratek kulturni
program. Nastopili so otroci vrtca in
Borovničke. Zvedeli smo tudi, zakaj in kako je prišlo do gradnje vrtca
– na pobudo gospoda župana - ki je

bil zgrajen v rekordno kratkem času.
Potem je g. Jože Pozderec, naš ižanski župnik, blagoslovil novi vrtec. V
blagoslov je vključil evangeljski odlomek, ki pripoveduje, kako je Jezus
kljub utrujenosti z veseljem polagal
roke na otroke, ki so jih starši prinesli
k njemu, in jih blagoslavljal.
Hvala dobremu Bogu za ta vrtec in
za vse otroke, ki ga bodo obiskovali.
Naj jih vedno spremlja božji blagoslov!
Irena

PRAZNOVALI SMO
God našega farnega zavetnika že
dolgo prav imenitno praznujemo.
Vsako leto že v četrtek pred slovesnim žegnanjem so k maši, zakramentom (spoved, obhajilo in bolniško maziljenje) in druženju po njih
povabljeni starejši, onemogli in invalidi. Maševal je gospod Ivan Turk,
duhovni pomočnik, ki ga največkrat
srečamo v Tomišlju. Starejše je nago-

voril s takim optimizmom, da je gotovo katerega vzpodbudil, da se ne bo,
seveda če mu bo zdravje dopuščalo
zapiral med štiri stene, pač pa stopil
do soseda in pozabil na osamljenost.
Starost je lahko tudi lepa, mnogo pa
je odvisno od vsakega posameznika.
V petek so imeli svoj dan mladi. Nagovoril jih je misijonar Janez
Krmelj, ki deluje na Madagaskarju.
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Revni prebivalci se za pomoč nimajo
kam obrniti, zaupajo lahko le v Božjo
pomoč.
V soboto je bilo po jutranji maši izpostavljeno najsvetejše za celodnevno čaščenje. Zvrstilo se je več skupin
častilcev: molitveni skupini, zakonski
skupini, veroučenci… Pred mašo za
zakonske jubilante so bile še litanije
in sklep čaščenja.
Mašo za zakonske jubilante je daroval župnik Jože Pozderec. Zakoncem se je zahvalil za zgled in odpovedovanja, ki so jih morali prestati,
da so dosegli te jubileje. Ob koncu
maše jim je podelil križce in plakete.
Po fotografiranju so nadaljevali z družabnim srečanjem v župnišču.
V nedeljo, na dan žegnanja, smo
imeli kar dve slovesni maši. Zjutraj
jo je daroval župnik Jože Pozderec.
Prepeval je mešani cerkveni zbor pod
vodstvom Igorja Kovačiča. Dodatno
pa je k slovesnosti prispevala profesorica solo petja gospa Pija Brodnik,

ki je odpela nekaj solo točk in solističnih vložkov z zborom ter duet z Igorjem Kovačičem.
Pred deseto mašo so strumno
prikorakali skavti v popolni 'bojni
opremi'. Prišli so tudi gasilci iz Iške
Loke. Voditelj slovesnosti pa je bil
naš nekdanji kaplan, sedaj pa vodja
salezijanskega centra v Celju Metod
Ogorevc. V pridigi nam je našega
zavetnika sv. Martina predstavil, kot
povsem sodobnega, saj je tudi danes
veliko materialne revščine in potrebujemo koga, ki bi plašč presekal na
dvoje. Lepo so se predstavili pevci
mladinskega zbora Magnifikat pod
vodstvom Mirka Merzela.
Zahvala gre članicam župnijske
Karitas, ki so že v četrtek lepo postregle starejše, v nedeljo po obeh mašah
pa, s pomočjo skavtov, vse nas. Prste
so imele vmes tudi gospodinje, ki so
del peke namenile pogostitvi.
Tončka Jerajj

Na polji znamenje stoji,
podoba krasna v njem žari... Simon Gregorčič
Od nekdaj so naši predniki postavljali znamenja, kapelice ob poljih in
poteh, kjer so hodili, da so jih opominjale in spominjale, da sta Bog in
nebeška mati Marija vedno z njimi. V
težkih trenutkih so se žene obrača-

li k Materi, ki je razumela stiske, saj
je tudi sama v bolečinah in v mrzlem
hlevčku rodila, po templju iskala izgubljenega sina in jokala pod križem ter
ob grobu, ko je umiral njen sin. Obračali so se k Očetu, ki je s toplo bese-
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do in močno roko pomiril vetrove in
viharje, dal sonce in dež, da so polja
obrodila, pravično razsojal. Veliko takih znamenj je v naši župniji in podobe spremljajo pohodnike, kolesarje,
vse ljudi, ki prihajajo mimo. Posebej
slovesno je bilo v nedeljo, ko smo
dve obnovljeni kapelici blagoslovili. V
prvi, ob cesti med Igom in Iško Loko,

posvečeni Mariji Pomočnici, je Marijin kip
s sinom v naročju. Kip
Matere, ki nas vabi pod
svoj plašč. Kadar nam
je težko, kadar nas tarejo skrbi, kadar ne vidimo izhoda. V drugi
kapeli, ki je nedaleč od
omenjene, pa nas pozdravi podoba križa in
Križanega. Ob njem je
njegova mati, Marija
Magdalena in učenci.
Ob straneh nas pozdravita blaženi učitelj,
duhovnik in izjemen
Slovenec Anton Martin Slomšek, na drugi
strani pa blaženi Alojzij Grozde, ki je zaradi
komunističnega nasilja
prezgodaj in nasilne
smrti končal zemeljsko
življenje.
Naj nas znamenja
opominjajo, za kaj vse smo lahko
hvaležni, kaj vse se je ob teh poteh
dogajalo v preteklosti; mnoge dobre
stvari, pa tudi preizkušnje, ki so nas
naredile bogate, in vztrajne.
Izjemne podobe in simbole je
ustvaril slikar Lojze Čemažar, za kar
smo mu hvaležni iz vsega srca.
Alenka Jeraj
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POSLIKAVA JUHOVE KAPELICE
SVETEGA KRIŽA
V dneh letošnje setve pšenice in
drugih ozimnih žit je na stenah obnovljene kapelice sv. Križa nastajala
nova fresko poslikava. Setev na tukajšnjem skrbno obdelanem polju
omenjam, ker je svetopisemski motiv setve, pšenice in kruha v teh slikah
navzoč kot simbol za evharistijo. Sveta evharistija, Jezusova in naša daritev, je osrednja vsebina novih podob
na stenah kapelice svetega Križa.
Na notranjem trikotniku nad vhodom v kapelico je simbolno naslikana
podoba svete mašne daritve: lik razlomljenega kruha, kelih s kapljami Jezu-

sove krvi in vzhajajočega sonca s podobo rane na Jezusovi prebodeni strani. Vsebino slike dopolnjujejo na levi
strani zoreče pšenično klasje, na desni
pa zrelo grozdje - prvini kruha in vina.
Svetlo ozadje naslikanih oseb in
prevladujoče tone v toplih barvah
moremo zaznati tudi na obeh portretnih slikah v zunanjih nišah. Škof
Anton Martin Slomšek in blaženi mučenec Alojzij Grozde sta bila človeka
evharistije. Podobo blaženega škofa
obdaja z ene strani pšenično polje na
brežinah pod cerkvico na hribu ter del
vinograda z druge strani. Bl. Anton
Martin, ki je med drugim
tudi zavetnik kmečkega
dela in življa, zre k nam in
nas blagoslavlja. Otrok ob
njem drži zvitek z napisom,
bl. Anton Martin Slomšek,
blagoslovi nas iz nebes.
Na levi strani kapelice
se nahaja slika bl. Alojzija
Grozdeta. Ob njegovem
obličju je podoba sonca
z razlomljeno hostijo in
kapljo krvi. On je namreč
zapisal v svoj zvezek: »Evharistija, sonce mojega
življenja«. V desnici ima
odprto knjigo, z levico pa
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kaže na kraj svojega odhoda k večnemu Duhovniku. Osmero zvončkov
predstavlja osem otrok, ki so v februarju 1943 ob nabiranju prvih zvončkov
našli mrtvo telo mladega mučenca.
Deček ob liku mučenca drži zvitek, na
katerem piše, bl. Alojzij Grozde, spremljaj naš mladi rod.
Ob pogledu v notranjščino kapelice nas želijo nagovoriti Gospodove
besede, ki so napisane na antipendiju: »Ko bom povzdignjen z zemlje,
bom vse pritegnil k sebi« (Jn 12, 32).
Središče kapelice in podobe v njej
predstavlja rezljan lesen korpus križanega Kristusa. Naslikane osebe ob
njem predstavljajo skupino tistih, ki
so s križanim Odrešenikom na Kalvariji vztrajali do konca. Z desne strani
je zazrta v njegovo obličje sveta mati
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Marija. Svojo žalost izražata Marija Magdalena in Marija Klopajeva.
Skrajno levo premišljuje o izjemnosti
Božjega Sina rimski stotnik s sulico v
roki. Na levi strani je upodobljen apostol sv. Janez, kasnejši evangelist, ki
motri Kristusovo rano, iz katere sta
pritekli kri in voda. Poleg njega sta
naslikana še Jožef iz Arimateje in Nikodem, ki sta Gospodovo telo skupaj
z dišavami povila s povoji in ga položila v grob.
Nov graniten tlak v notranjščini
kapelice sv. Križa je položil Stane Uršič. Lična dvokrilna kovinska vrata je
izdelal Jože Švigelj. Zidne površine
na zunanjščini in v notranjščini kapelice pa je obnovil Lojze Čemažar ml.
Lojze Čemažar, avtor slik

OB GODU SVETE CECILIJE
Kot vsako leto, smo tudi letos 22.
novembra praznovali god sv. Cecilije,
rimske mučenke, zavetnice cerkvenih pevcev, cerkvenih skladateljev,
organistov in izdelovalcev orgel. Petje spremlja človeka od rojstva do
smrti. Mamice prepevajo svojim najmlajšim uspavanke. Radi pojemo ob
različnih veselih dogodkih, na kulturnih prireditvah, pa tudi na pogrebih,
ko se poslavljamo od pokojnih svojcev in prijateljev.

Letos smo se cerkveni pevci z Iga
in s Pijave Gorice v velikem številu
zbrali na njen god na koru in pri maši
zapeli Bogu in njej v čast. Dan prej ( v
četrtek ) smo bili povabljeni v župnišče na večerjo in družabno srečanje.
Sveta Cecilija, izprosi nam mnogo
novih pevcev, takih, ki se nam bodo
z veseljem pridružili, vztrajno sodelovali v naših zborih in radi peli Bogu v
čast!
Irena
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PO ŽEGNANJU - ZAHVALA PEVCEM
Po slovesni sveti maši 10. 11. 2013
ob 8.00 uri v župnijski cerkvi svetega
Martina bi se rad zahvalil vsem nastopajočim pevcem: izredni profesorici
solopetja na Akademiji za glasbo Piji
Brodnik za odpete solistične pesmi
W. A. Mozart: Aleluja, V. Vodopivec:
Biser in solo parte Engelhart: Dajte
mi zlatih strun, C. Franck: Panis angelicus, Miri Gantar za korepeticije,
Luciji Podržaj za spremljanje pesmi
Biser, zboru za odlično odpeto Kovorsko mašo Janeza Močnika, psalm
A. Maroše: Mi smo božje ljudstvo, A.
Hribarja: Glejte svetega Martina, I.
Hladnika: Marija skoz življenje in Ko
zarja zlati nam gore, in sicer sopranistkam: Katarini Hočevar, Mihaeli
Janežič, Tončki Jeraj, Valentini Ko-

vačič Sever, Marinki Platnar, Tončki
Strle, Lojzki Švigelj, altistkam: Ani
Cimperman, Milanki Debevec, Miri
Gantar, Branki Kristan, Andreji Podržaj, Marini Štrumbelj, tenorjem: Metodu Gantarju, Anžetu Globokarju,
Franciju Kristanu, Franciju Platnarju,
basistom: Tonetu Balantu, Janezu
Debevcu, Simonu Hočevarju, Stanetu Jeraju, Branetu Jerebu in Radotu
Šteblaju.
Hkrati vabim nove pevce, ne glede
na starost, da se pridružijo mešanemu cerkvenemu zboru in pomagajo
pri njegovem poslanstvu, ki je služiti
Bogu. Pevske vaje imamo ob četrtkih
ob 19.00 v župnišču. Vabljeni!
Igor Kovačič

FRANČIŠEK ZAKLJUČUJE LETO VERE
Papež Frančišek ob sklepu leta
vere: za vernika je pomembno, da v
sebi goji odprtost do Jezusa Kristusa. Papež Frančišek je zelo dejaven,
v novembru je sprejel veliko različnih
ljudi, od politikov, športnikov, bolnikov do preprostih vernikov. Molil je
z redovnicami v samostanu, delil je
rožne vence, s katerimi lahko molimo rožni venec usmiljenja. Pozval je
k molitvi, saj molitev je temeljna drža
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vernikov, ko se pogovarjamo z Bogom. V večih pridigah je poudaril, naj
nas ne bo strah prihodnosti, saj smo
v Božjih rokah. Zaupajmo v Boga in v
našo priprošnjico Sveto Devico Marijo. In tudi večkrat pravi: MOLITE!
Ob sklepu leta vere je v nedeljo
24.11. v Vatikanu maševal pred množico okoli 60.000 ljudi. Pravi, naj kristjani sprejmemo Jezusa v svoje misli, besede in dejanja. Tako bo v nas
prebival Jezus in naša dejanja bodo
krščanska. Poleg tega je še dejal,
da v tihoti svojega srca večkrat lahko ponavljamo tale stavek: Spomni
se me Gospod, zdaj ko si v svojem

kraljestvu! Če se bomo poleg tega
še resnično kesali svojih slabih dejanj, bomo kmalu videli, da se nam
življenje spreminja na boljše. Božje
usmiljenje je neskončno in v največji
temačnosti v življenju je Božja prisotnost luč, ki prežene temo. Poleg
tega je bila nabirka za žrtve tajfunov
na Filipinih, naroča nam, naj molimo
za žrtve poplav na Sardiniji. Kristjani
smo velika skupnost in marsikdo, ki
je duhovno reven in brez volje, mu
drobna dejanja in majhne geste pomenijo zelo veliko, saj mu preženejo
temačnost življenja.
Sonja

MISIJONAR
V petek smo se zbrali v cerkvi z
namenom, da bi spremljali mašo duhovnika Janeza Krmelja. On ni čisto
navaden duhovnik, ampak prav poseben, saj je misijonar na Madagaskarju.
Med mašo in tudi po njej nam
je gospod Janez povedal o svojem
življenju v Afriki. Govoril je o tamkajšnjih ljudeh, njihovih običajih, o
njihovi prehrani, o odnosu belcev
in črncev. Povedal je, da so zelo po-

trebni pomoči, imajo veliko volje do
sprejemanja vere. Posebno to izkažejo pri mašah. Tam pokažejo vse svoje
znanje plesa in petja. Izvedeli smo,
da tam deluje tudi krščanska šola. V
kateri se otroci igrajo in učijo. Spodbujajo pa jih tudi k nadaljnjemu šolanju in izbiri dobrega poklica.
Poudaril je tudi, kako je v današnjem času pomembna molitev.
Luka Šauer

V petek 6. 12. ob 20. uri
bo mladinska maša v kapeli v župnišču – vabljeni!
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V sredo 3. 12. ob 19. uri
bo sestanek za vse starše veroukarjev, glede treh
kraljev, otroške maše in priprave na praznike.
V soboto 14. 12. ob 10. uri
bo delavnica za izdelovanje trikraljevskih kron.
V petek 20. 12. ob 19. uri
bo priprava mladih na božič – možnost za spoved.

ZAHVALA ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Vodstvu trgovine Blatnik-Mercator na Igu (pri gasilnem domu) se
župnijska Karitas Ig iskreno zahvaljuje, da nam je omogočilo postaviti na
vidno mesto voziček z napisom »KARITAS«, z namenom zbiranja prostovoljnih darov v obliki hrane in higi-

enskih potrebščin, za pomoč ljudem
v ižanskih župnijah, ki jih dobrotniki
kupijo v omenjeni trgovini. Ob tej priliki želimo vsem v omenjeni trgovini
blagoslovljene božične praznike in
srečno novo leto 2014.
Župnijska Karitas Ig

Jezus je rekel: kar storite bližnjemu, storite meni!
Župnijska Karitas Ig bo v adventnem času postavila v cerkvi sv. Martina na Igu na vidno mesto voziček
z napisom »KARITAS«, z namenom
zbiranja prostovoljnih darov v obliki

hrane in higienskih potrebščin, da
bi vsem posameznikom in ljudem v
stiski ižanskih župnij, ki jim nudimo
pomoč, z vašimi darovi še polepšali
prihajajoče blagoslovljene božične
praznike in novo leto 2014..
Ana Podržaj, tajnica ŽK
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Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi
petek v mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Župnijska Karitas Ig ima
TRR račun: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.)
pri NLB, d.d., PE Ig, na katerega lahko prispevate svoj
dar za pomoč ljudem v stiki. Hvala vsem darovalcem!

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – DECEMBER
Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Robi Selan – 8. 12.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 15. 12.
Rok in Zinka Štefančič – 22. 12.
Bernarda Selan in Nastja Strelec –
25. 12. (poln.)
Manca in Aleš Hostnik – 25. 12.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 29. 12.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 5. 1.
Pri maši ob 10. uri:
Andreja Zdravje in Marija Poljanec –
8. 12.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič –
15. 12.
Marija Pangrc in Marinka Završnik –
22. 12.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 24. 12.
(ob 18h)
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 25. 12.
Barbara Jamnik in Marija Kozin –
29. 12.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 5. 1.

Bralci na Pijavi Gorici:
Andreja Lunar in Amadeja Vidmar –
8. 12.
Eva Kramar in Urška Pirc – 15. 12.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar –
22. 12.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar –
24. 12. (poln.)
Tadeja Lunar in Anamarija Picek –
25. 12.
Damjana Urbar in Olga Urbar –
29. 12.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. SKUPINA – 8. 12. (Matena)
1. SKUPINA – 15. 12.
2. SKUPINA – 22. 12.
3. SKUPINA – 29. 12.
4. SKUPINA – 5. 1.
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VERSKI TISK
Družina
91 €
Ognjišče 27,50 € po pošti 28,25 €
Misijonska obzorja
9€
Mohorjeve knjige
45 €
Beseda med nami
20,40 €

Communio 		
Mavrica 		
Družinska pratika
Božje okolje		

34 €
35 €
5,20 €
26,40 €

•••
ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Zala Jamnik, 3. 11. 2013, Staje 15, na Igu;
Pavel Jamnik, 3. 11. 2013, Staje 15A, na Igu; Neža Ciber, 3. 11. 2013, Debevčeva ulica 11, Ig, na Kureščku; Jakob Šteblaj Cvetko, 17. 11. 2013, Ljubljanska
cesta 17, Ig, na Igu; Martina Šteblaj Gorenc, 17. 11. 2013, Ljubljanska cesta
88, Ig, na Igu.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta si podelila: Žiga Janželj in Saša (Aleksandra) Turšič, 16. 11. 2013, na Kureščku (iz župnije Cerknica).
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Angela Kukovica, 11. 11. 2013, Banija 1, Ig, pokopana na Igu. Za sv.
maše in v dober namen so darovali: hči Mari Bukovec z družino, hči Francka
z družino, hči Angela z družino, Martin Leskovec z družino, družina Rozman
iz Kota, družina Mirka Merzel, družina Pucihar, Kramarjeva ulica 15, Ig, Cirila
Virant z družino, sosedovi Žagarjevi, družina Pacher, družina Primc, družina
Bukovec, Juh Cecilija, Janez Debevec z družino, Franc in Vida Debevc, Ivan
Regina z družino, Dore Ambrož z družino, Tone Uršič z družino iz Iške Loke.
+ Anica Vajda, 12. 11. 2013, Ziherlova 4, Ljubljana Trnovo, pokopana na Igu.
•••
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NAPOVEDNI KOLEDAR
	Nedelja 1. 12. 1. ADVENTNA NEDELJA – sv. maše ob 8. in 10. uri, Pijava Gorica ob 9. uri, Kurešček ob 15. uri – blagoslovitev
adventnih venčkov, nabirka za Karitas
Začetek že ustaljene adventne pobožnosti: MARIJO NOSIJO v Stajah,
na Igu, v Iški vasi, Mateni, Iški Loki, Sarskem in na Pijavi
Gorici. Vsak večer se zberejo k molitvi rožnega venca pri
družini, kjer je Marijin kip ali nekaj večerov pri eni družini,
potem se Marija odnese k drugi družini.
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (5. 12.) in petek
(6. 12.) ob 15. uri, v soboto (7. 12.) ob 10. uri.
Četrtek 5. 12. OBISK MIKLAVŽA ob 17. uri v cerkvi
	Petek 6. 12. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu
– pri maši ob 18. uri pobožnost v čast Srcu Jezusovemu;
ob 17.00 OBISK MIKLAVŽA v gasilnem domu na Pijavi
Gorici
Sobota 7. 12. prva sobota – pobožnost v čast Srcu Marijinemu
	Nedelja 8.12. 2. ADVENTNA – BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE
MARIJE
	Nedelja 15.12. 3. ADVENTNA - priložnost za božično spoved
Ponedeljek 16. 12. začetek božične devetdnevnice: vsak večer ob 18. uri,
v nedeljo pri rednih sv. mašah - V pričakovanju našega
odrešenika pojemo: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!
POSTAVLJANJE JASLIC
SPOVED OTROK – v tednu od ponedeljka 16. do sobote 21. decembra
	Petek 20. 12. ob 19. uri DUHOVNA OBNOVA ZA MLADINO
	Nedelja 22. 12. 4. ADVENTNA – priložnost za božično spoved
	Ponedeljek 23. 12. dopoldne obisk bolnikov na domu
Torek: 24. 12. SVETI VEČER – ob 18. uri BOŽIČNICA ZA OTROKE, ob
21. uri POLNOČNICA NA PIJAVI GORICI; ob 23.30 božična zgodba pred jaslicami v župnijski cerkvi, ob 24.
uri POLNOČNICA na Igu in Kureščku

Sreda 25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: ob 8. uri zorna sv.
maša, ob 10. uri dnevna praznična sv. maša, ob 9. uri na
Pijavi Gorici in ob 15. uri na Kureščku
Četrtek 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; na
hipodromu v Vrbljenu blagoslov konj ob 10.30 - dan samostojnosti; začetek trikraljevske akcije – koledniki
	Nedelja 29. 12. NEDELJA SV. DRUŽINE – blagoslov otrok

Torek 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
Sreda 1. 1. 2014 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
Četrtek 2. 1. začetek šolskega pouka in verouka

