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

VELIKA LUČ
To je božič. Zgodovinski dogodek in skrivnost ljubezni,
ki že dva tisoč let izziva moške in ženske vseh časov in krajev. Je sveti dan, ki izžareva »veliko Kristusovo luč«, nosilko
miru! Prav gotovo: da bi jo lahko prepoznali, da bi jo sprejeli, potrebujemo vero, potrebujemo ponižnost. Ponižnost
Marije, ki je verovala Gospodovi besedi in je sklonjena nad
jasli prva častila Sad svojega telesa. Potrebujemo preprostost pastirjev, ko so namreč slišali angelovo oznanilo, so
rekli drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem /…/. Hitro
so odšli tja« (Lk 2, 15.16). Pohiteli so. Kar jim je bilo oznanjeno je bilo tako pomembno, da so morali nemudoma oditi. Gotovo, priganjala jih je tudi radovednost, predvsem pa
vznemirjenje zaradi velike stvari, ki je bila sporočena prav njim, malim in navidez
nepomembnim ljudem. Pohiteli so – brez odlašanja. V našem običajnem življenju
pa ni tako. Božje zadeve za večino ljudi niso tako pomembne, ne spravijo nas nemudoma na noge. In tako jih mi, ki smo v veliki večini, prav radi odlagamo na pozneje.
Ljudje na nek način čakamo Boga, njegovo bližino. Ko pa nastopi trenutek, zanj
nimamo prostora. Toliko se ukvarjamo samo s sabo, za svoje stvari potrebujemo
ves čas in prostor, da nič ne ostane za drugega – za bližnjega, za ubogega, za Boga.
In kolikor bogatejši so ljudje, tem bolj vse napolnijo sami s sabo, toliko manj lahko
vstopi drug. (misli papeža Benedikta XVI.)
Dragi verniki in vsi ljudje dobre volje želimo vam blagoslovljeno praznovanje rojstva našega Odrešenika Jezusa Kristusa! V Gospodovem letu 2015 pa mir in vse dobro!
Vaši duhovniki: Jože Pozderec, Anton Košir in Ivan Turk;
katehistinje s. Marta, s. Anica, gdč. Simona ter člani ŽPS in sodelavci ŽK.
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UVODNIK

Božično voščilo slovenskih škofov
Slovenski škofje v svojem božičnem
voščilu pišejo: »Božično sporočilo je za
nas kristjane povabilo, da tudi mi odidemo na obrobje, tja, kjer je človek, in
naredimo vse, da bo ta človek deležen
odrešenja, da bo deležen ljubezni. Najprej naj odrešenju in ljubezni odpre vsak
samega sebe, da bo sebe doživel v dostojanstvu, ki mu ga daje posinovljenje v
Jezusu Kristusu. Potem naj v istem duhu
začne srečevati ljudi, skrbeti za njihovo

dostojanstvo, jim pomagati k veselju ob
zavesti, da so tudi oni Božji otroci, sprejeti in ljubljeni. Božič nas spodbuja, naj postanemo dejavni sodelavci Besede pri prinašanju sporočila o dostojanstvu vsakega
človeka in odrešenosti človeškega rodu.«
Slovenski škofje vsem duhovnikom,
sodelavcem v pastorali, vsem mamam
in očetom pa tudi otrokom in mladim voščimo veselo praznovanje božične skrivnosti!

Božična molitev
Gospod Jezus Kristus,
ti, ki si se rodil v Betlehemu,
pridi k nam!
Vstopi vame, v mojo dušo.
Spremeni me. Prenovi me.
Daj, da vsi mi iz kamna in lesa
postanemo žive osebe,
v katerih bo navzoča tvoja ljubezen,
ki bo preoblikovala svet.
Amen. (Papež Benedikt XVI.)

Don Bosko
Mesec januar je posvečen don Bosku, ker je 31. januar dan njegove smrti
ali rojstva za nebesa. 16. avgusta 2015
bomo praznovali 200 letnico Don Boskovega rojstva.
Don Bosko, oče in učitelj mladine, je
zaradi svojega plemenitega vzgojnega

dela med mladimi, moral veliko trpeti.
Nasprotniki njegovega dela so mu grozili celo s smrtjo in ga večkrat tudi poskušali umoriti. Bog pa na različne načine
zaščiti svoje ljubljence in njihovo plemenito poslanstvo. Don Boska je ščitil tudi
na sledeči način.

UVODNIK – DUHOVNOST
»Sivi volčjak« se pojavi v noči
Don Bosko je za svojo varnost potreboval zvestega in dovolj strah vzbujajočega zaščitnika, da bi lahko preprečil še
tako nepredvidljive napade. Toliko bolj,
ker je moral, kadar se je vračal v Valdocco, prečkati prostrano nenaseljeno območje, zaraščeno z akacijami in grmičevjem ter pregrajeno z ogradami. Popolnoma je zaupal svojim fantom, toda nevarno bi bilo, če bi bilo nasprotnikov preveč
ali če ne bi pravočasno zavohali strelca v
zasedi. Besedo »zavohati« je tu potrebno vzeti dobesedno. Prav za to je namreč
šlo. Natančneje, šlo je za psa, ki se mu je
ponudil za osebnega stražarja. Nekega
večera, ko se je sam vračal domov, je k
njemu od neznano kod skočil gromozanski pes. Otrpel od presenečenja, je komaj
stopil korak nazaj. Po njegovem opisu
sodeč je šlo za skoraj meter visokega
nemškega ovčarja. Njegov kožuh je bil
večinoma siv, zato ga je spontano poimenoval »Sivec«. Ko si je opomogel od
začetnega strahu, je hitro dojel, da žival
še zdaleč ni nasilna, temveč da se mu do-
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brika, kakor da bi bil njen gospodar. Pes
mu je sledil do oratorija, in ko ga je malo
počohljal, izginil v noč. Skrivnostna žival,
ki je v tem predelu mesta ni nikoli nihče
videl, se je nenadoma pojavila ob njem
vedno, ko se je proti večeru kje zadržal in
se potem pozno vračal domov. Njegova
navzočnost ga je več kot enkrat rešila gotove smrti. Ob vsaki večji nevarnosti »se
pojavi sivi volčjak« …
(Povzeto po knjigi: Francoise
Bouscard, Don Bosko.
Z močjo srca, 2013, str. 195).

PET ZAPOREDNIH PRVIH SOBOT
NA FATIMSKI NAČIN
Z JANUARJEM 2015
Dragi otroci, mladi, posamezniki,
zakonci, družine in starejši. Za vse velja povabilo, da skupaj obhajamo pet
zaporednih prvih sobot na Fatimski na-

čin. Jezus je začel svoje javno delovanje
z besedami: « Spreobrnite se in verujte
evangeliju!« (Mr 1,15). Noben klic ni
tako pomemben kakor ta.
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DUHOVNOST - ZGODILO SE JE

Moramo se zavedati, kakšno možnost in priložnost nam je dala Marija
leta 1925 v Ponteverdi v Španiji, ko je
obljubila, da nam bo ob smrtni uri stala
ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih
sobot izpolnimo pet 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
Jezus je Luciji pojasnil, da tisti, ki
omenjenih pogojev ne bi mogli izpolniti
v soboto, jih lahko iz upravičenih razlo-

gov z duhovnikovim (npr. spovednikovim) dovoljenjem izpolnijo naslednjo
nedeljo. To dovoljenje bo marsikomu
koristno olajšanje. Kdor bo mogel, bo
prvosobotno pobožnost obhajal v cerkvi skupaj z drugimi. Duhovnik bo pred
sveto mašo na razpolago za spoved. Rožni venec s premišljevanjem se bo pričel
30 minut pred sveto mašo. Po maši pa
so pred izpostavljenim Najsvetejšim še
litanije Matere Božje, obnovitev izročitve Marijinemu brezmadežnemu Srcu
in blagoslov z Najsvetejšim. Bolnikom
in ostarelim bo duhovnik po možnosti
na razpolago prvi petek za zadostilno
spoved in sv. obhajilo na kraju njihovega
bivanja, rožni venec s premišljevanjem
ene ali več skrivnosti pa boste zmolili
sami.
Zato ste vsi župljani lepo povabljeni
na obhajanje zaporednih petih prvih sobot na fatimski način, ki jih bomo pričeli
v soboto 3.1. 2015 ob 7:30 uri v naši farni
cerkvi sv. Martina. Potrebujemo le nekaj
volje odločnosti in vztrajnosti, saj bomo
tako izvedeli, tudi več o sebi in o tem
kdo sploh smo in kakšna je naša drža.
Bernarda in Robi

Miklavž na Igu
Na predvečer godu sv. Miklavža, se
je zbralo v cerkvi veliko otrok in tudi
njihovih staršev, da so se srečali z Miklavžem. Najprej so mladinci in tudi
starejši otroci zaigrali kratko gledališko

igro. Ko je prišel Miklavž, se je srečal z
vsakim otrokom in ga obdaril. Darila je
prejelo 137 otrok. Prvič so se nam letos
pridružili tudi otroci s Pijave Gorice.

ŽUPNIJSKA KARITAS
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ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob koncu leta 2014 se Župnijska Karitas Ig iskreno zahvaljuje vsem dobrotnikom, za pomoč in dobroto, ki so jo bili deležni ljudje v stiski, posebej pa še ljudje
ob poplavah v naši občini.
Župnijska Karitas Ig

VOŠČILO ŽUPNIJSKE KARITAS
Želimo Vam blagoslovljen božič, v novem letu 2015 pa obilo
zdravja, sreče, zadovoljstva in božjega blagoslova.
Župnijska Karitas Ig
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.). Iskrena hvala vsem darovalcem in dobri Bog naj obilno poplača Vašo dobroto.

TRIJE KRALJI
Tudi letos bomo koledovali. Otroci bodo obiskali družine ali domove na praznik sv. Štefana, 26. 12. 2014, in v dnevih do 29. 12. 2014. Koledniki vam bodo
zaželeli blagoslova, zdravja v novem letu 2015. Darovi pa bodo za misijone.
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Spored bralcev Božje besede
Pri maši ob 8oo uri:
Franci Orhini in Veronika Čuden – 4. 1.
Bernarda in Robi Selan – 11. 1.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 18. 1.
Rok in Zinka Štefančič – 25. 1.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 1. 2.
Manca in Aleš Hostnik – 8. 2.

Bralci na Pijavi Gorici:
Anže Globokar in Olga Urbar – 4. 1.
Andreja Lunar in Anamarija Picek – 11. 1.
Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 18. 1.
Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 25. 1.
Eva Kramar in Urška Pirc – 1. 2.
Damjana Urbar in Anamarija Picek – 8. 2.

Pri maši ob 10oo uri:
Andreja in Roman Zdravje – 4. 1.
Cvetka Mihelič in Marija Poljanec – 11. 1.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 18. 1.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 25. 1.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 1. 2.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 8. 2.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
8. SKUPINA - 4. 1. (Kot-Staje)
9. SKUPINA - 11. 1. (Matena)
1. SKUPINA – 18. 1.
2. SKUPINA – 25. 1.
3. SKUPINA – 1. 2.
4. SKJUPINA – 8. 2.

VERSKI TISK 2015
Družina 93,60 €		
Misijonska obzorja 9 €

Ognjišče 28,50 €
Božje okolje 55,80 €

V VEČNOST je odšla:
+ Darinka Gabrijelčič, 27. 11. 2014, Jelenova ulica 1, Ig. Za sv. maše in v dober
namen so darovali: sestra Pepca Strelec, nečak Tone z družino, nečak Tine z družino, družini Kozin in Tomac, družini Štrumbelj in Pirnat, Mimi in Tončka Cankar,
Zabrv 23, Ig. Bog plačaj!

NAPOVEDNI KOLEDAR
Sreda 24. 12. SVETI VEČER – ob 18OO BOŽIČNICA ZA OTROKE, ob 21OO POLNOČNICA NA PIJAVI GORICI in ob 2330 – božična zgodba pred jaslicami,
ob 24OO uri POLNOČNICA na Igu in na Kureščku. Ne pozabimo na
blagoslov hiše in doma.
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Četrtek 25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: sv. maše ob 8OO zorna, ob 10OO
dnevna sv. maša, na Pijavi Gorici ob 9OO in na Kureščku ob 15OO.
Petek 26. 12 SV. ŠTEFAN, prvi diakon, mučenec: sv. maše ob 8OO in 10OO uri, na
Pijavi Gorici ob 9OO in na Kureščku ob 15OO uri. - Blagoslov soli in vode.
Dan samostojnosti. Ob 17oo BOŽIČNI KONCERT V ŽUPNIJSKI CERKVI.
ZAČETEK TRIKRALJEVSKE AKCIJE – KOLEDNIKI
Sobota 27. 12. Sv. Janez, apostol, evangelist, sv. maša ob 8OO uri.
Nedelja 28. 12. NEDELJA SV. DRUŽINE – bogoslužje pripravijo zakonske skupine

Sreda 31. 12. Drugi sveti večer - silvestrovo – staro leto –: ob 18OO na Igu – sv. maša
in zahvalna pesem. Na Kureščku ob 23OO molitvena ura za mir, pete
litanije, zahvalna pesem in opolnoči sv. maša.
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek in petek
ob 15oo, v soboto ob 10oo uri.
Četrtek 1. 1. 2015 MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – novo leto – dan miru – sv. maše ob
8oo in 10oo, na Pijavi Gorici ob 9oo in na Kureščku ob 15oo uri. Začetek
meseca verskega tiska.
Petek 2. 1. prvi petek – ob 18oo sv. maša in pobožnost v čast Jezusovemu Srcu.
Godujeta sv. Bazilij Veliki
Sobota 3. 1. Presveto Jezusovo ime – prva sobota - ob 730 rožni venec, ob 8oo
sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu Srcu.

Nedelja 4. 1. 2. NEDELJA PO BOŽIČU – sv. maše ob običajnih urah.
Ponedeljek 5. 1. - redni verouk – 3. sveti večer – ne pozabimo blagosloviti svojih domov
Torek 6. 1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji: Gašper, Melhior
(Miha) in Boltežar, sv. maše ob 8oo in 18oo – pri drugi sv. maši sklep koledovanja s sodelovanjem kolednikov. Po maši pogostitev zanje; na
Pijavi Gorici sv. maša ob 18oo in na Kureščku ob 15oo uri.
Nedelja 11. 1. NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – OTROŠKA MAŠA - obnovitev krstnih obljub. Goduje sv. Pavlin Oglejski, škof
Ponedeljek 12. 1. Sestanek za ŽPS ob 19oo uri. - Sv. Tatjana (Tanja), mučenka.
Sobota 17. 1. Sv. Anton (Zvonko), puščavnik, opat.
Nedelja 18. 1. 2. NEDELJA MED LETOM – pri maši ob 10oo uri bo pel mladinski pevski zbor iz Cerknice – v Tomišlju ob 9oo uri praznovanje sv. Antona Puščavnika -začetek molitvene osmine za edinost kristjanov – ob delavnikih posebno branje.
Četrtek 22. 1. Bl. Lavra Vikunja, devica, gojenka HMP. – Začetek devetdnevnice na
čast sv. Janezu Bosku.
Sobota 24. 1. Sv. Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj, zavetnik novinarjev – pri
maši molitev za sodelavce Naše župnije. – Spomin Marije Pomočnice.
Oratorijski dan za otroke – od 9oo do 12oo ure.
Nedelja 25. 1. 3. NEDELJA MED LETOM – praznovanje SV. JANEZA BOSKA - nedelja Svetega pisma – Spreobrnitev apostola Pavla.
Sobota 31. 1. SV. JANEZ BOSKO, duhovnik, ustanovitelj salezijancev in hčera Marije Pomočnice - oče in učitelj mladine, slovesni praznik.
Nedelja 1. 2. 4. NEDELJA MED LETOM – Otroški pevski zbori in praznovanje salezijanskega mladinskega gibanja na Rakovniku.
Ponedeljek 2. 2. SVEČNICA, praznik – sv. maše ob 8oo in 18oo uri, na Pijavi Gorici ob 18oo
in na Kureščku ob 15oo uri.
Torek 3. 2. Sestanek in predavanje za starše in botre birmancev ob 1830.
Udeležba je obvezna. Predavanje bo imela dr. Polona Vesel Mušič.
Nedelja 8. 2. 5. NEDELJA MED LETOM, pri mašah blagoslov in darovanje sveč za
potrebe cerkve.

