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VSI SVETI
Misel o praznovanju vseh svetnikov
(in ne več samo mučencev) je dobila
oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor
III. (731-741) pri sv. Petru v Rimu posvetil posebno kapelo v čast Odrešeniku,
njegovi Materi, vsem apostolom, mučencem in vsem svetnikom. Praznik so
najprej praznovali 13. maja, vse dokler
ni Papež Gregor IV. (827-844) praznik
izrecno s 13. maja preložil na 1. november in ukazal, naj se slovesno praznuje
v vesoljni Cerkvi. Prvo pričevanje, da so
v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali
1. novembra, pa imamo že iz časa pred
letom 800.
Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla praznik vseh svetih, nastajajo že kmalu po
uvedbi: število svetnikov je tako narastlo, da se ni bilo več mogoče spominjati vsakega posebej v bogoslužju.
Na praznik vseh svetih se spominjamo
predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a
pred Bogom in v resnici velike svetosti
nihče ni poznal in priznal. Morda so ži-

veli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v
njih ustvarila Božja milost. Ti so namreč
znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v življenju
ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40).
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe
in poguma vsem, ki so se podali na pot
Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad
svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami (prim C 8).
Bogoslužje potujoče Cerkve se na
ta praznik pridružuje nebeški Cerkvi
in z njo vred poveličuje Gospoda, ki je
vir svetosti in slava izvoljenih. To izraža
tudi praznični hvalospev:
Danes v duhu gledamo tvoje sveto mesto,
nebeški Jeruzalem, ki je naša domovina.
Tam te obdajajo množice naših srečnih
bratov in sester
in te vse veke slavijo.
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Radujemo se poveličanja vseh svetih
članov Cerkve
in ob njihovem zgledu in priprošnji
v veri potujemo obljubljeni sreči naproti.

stalnost in zato občutek varnosti. Občutek korenin, toplega gnezda družine,
pripadnosti in ljubezni. Na čisto poseben
način je vsako leto, vedno znova in znova, podoživljanje pripovedi o naši družiNekdo je nekoč zapisal o prazniku ni, o naših prednikih, dedih in pradedih,
vseh svetih: »Ta praznik je na poseben babicah in prababicah. In seveda srečanačin praznovanje družine, tradicije in nje z vsemi tistimi, ki so naše »daljno«
korenin. Tista vez, ki nas drži skupaj. Ni- sorodstvo…vedno 1. novembra, vedno
koli praznik »mrtvih«, ampak družine, na pokopališču«.
tistih, ki smo in tistih, ki jih ni več«. Daje
Primož K.
•••

Don Bosko, največji delavec 19. stoletja
Don Bosko (1815-1888) je bil razglašen za svetnika na velikonočno nedeljo 1. aprila 1934 in takrat je papež PIJ
XI. dejal: »Pri don Bosku se naravno ne
da razumeti brez nadnaravnega. Don
Bosko je svetnik, pri katerem je nadnaravno postalo nekaj naravnega in
vsakdanjega.« Kljub izrednim nadnaravnim darovom in včasih čudežnim
posegom božje previdnosti se je don
Bosko toliko trudil za vzgojo zapuščene
mladine in za duhovno rast krščanskega ljudstva,da je dolga leta spal samo
po štiri ure na dan ter je za uresničenje
božjih navdihov uporabil dnevno do
dvajset ur. Samo izredna božja pomoč,
posebni naravni darovi, ki dostikrat
mejijo na genialnost, in skoraj legendarna delavnost morejo razložiti izredna dela, ki jih je opravil Janez Bosko v
73 letih svojega življenja.

Na Brezmadežno (8. decembra) leta
1841 je don Bosko začel s prvim svojim
oratorijem. V cerkvi sv.Frančiška Saleškega je našel Jerneja Garellija, zidarskega vajenčka, ki je prišel brez beliča
v žepu, sirota, brez stanovanja in hrane
v Turin za zaslužkom. Kot zidarski vajenec dela v decembru ni mogel dobiti.
Bil je ves premražen, izstradan in raztrgan. Don Bosko ga je povabil k sebi na
stanovanje in mu naročil, naj privede s
seboj še druge fante, ki so v prav taki
stiski. To je bil začetek velikega dela,
don Boskovih oratorijev, ki še danes v
predmestjih velikih industrijskih mest
zbirajo na tisoče fantov brez doma in
prave zaposlitve in jih skušajo pripraviti za življenje. Videnja iz prvih sanj, ko
so se pred njegovimi očmi divje živali
spreminjale v krotka jagnjeta, so se začela uresničevati.

VZGOJA
Poleg skrbi za vzdrževanje gojencev
v številnih zavodih, ki jih je ustanovil v
naslednjih letih, gojence je sprejel skoraj brezplačno, se je posvetil tudi zidavi
novih cerkva. Posebno bazilika Marije
Pomočnice v Turinu in bazilika presvetega Srca Jezusovega v Rimu sta ga
stali veliko truda. Ustanovil je misijone
najprej v južni Ameriki v Patagoniji in
sčasoma na vseh celinah sveta. Ustanovil je dve redovni družini: salezijance
in skupaj z Dominiko Mazzarello družbo Hčera Marije Pomočnice. Napisal je
več učbenikov, osnovna načela svoje

vzgoje pa je predal vzgojiteljem v svojih zavodih v priročniku Uvod v preventivni sistem. Docela je izpolnil sanje iz
otroških let, ko mu je skrivnostna oseba naročila: »S ponižnostjo, krotkostjo
in ljubeznijo spreminjaj pod vodstvom
učiteljice, ki ti jo bom dal, volkove v
krotka jagnjeta.«
V letih priprave na 200-letnico don
Boskovega rojstva spoznavajmo don
Boska, spoznavajmo njegovo svetost
in vzgojno sposobnost za nas in naš čas.
Sonja

Sv. Martin, naš patron
Martin se je rodil okoli leta 316 v Sabariji v Panoniji (današnji Szombathely,
Madžarska). Njegov oče je bil častnik
rimske vojske. Družina se je že kmalu
po Martinovem rojstvu preselila v Ticinum (danes Pavia, Italija).
Čeprav njegova starša nista bila kristjana, je Martin že kot otrok spoznal
krščanstvo in se pri 10 letih odločil za
vstop v katehumenat (uvajanje v krščanstvo). Želel si je postati puščavnik.
Takrat pa mu je oče preskrbel vojaško
službo, zato se je Martin pridružil rimski vojski, ki je odhajala v Galijo (današnjo Francijo). Martin je kmalu postal
častnik. Iz tega časa je dogodek, ki je
dokončno začrtal Martinovo usodo.
V mrzlem zimskem jutru je pred me-
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stnimi vrati mesta Samarobriva (danes
Amiens - severno od Pariza, Francija)
srečal berača. Ker ni imel nič drugega,
kar bi mu lahko podaril, je prerezal na
pol svoj topli vojaški plašč in podaril
eno polovico beraču. To dejanje je bilo
zanj prvi korak spreobrnitve. Kmalu
po tem je bil krščen in je pustil vojaško
službo.
Leta 371 (ali po nekaterih virih 372)
so ga izvolili za škofa v Toursu (severno
od Poitiersa) - pri ljudeh je bil namreč
zelo priljubljen zaradi skromnosti. Legenda pripoveduje, da je v svoji skromnosti zavrnil škofovsko mesto in se
vernikom skril, njegovo skrivališče pa
so izdale goske z gaganjem. Tudi ko je
sprejel mesto škofa, je ostal neizmerno skromen. Ni se preselil v škofovsko
palačo, pač pa je živel z menihi v revnih kočah pred mestnimi vrati (iz teh
koč je pozneje nastal slavni samostan
Marmoutier). Do smrti je bil škof Martin znan zlasti po svojem zavzemanju
za reveže in po nasprotovanju pomehkuženi duhovščini, ki se je v tistem času
vedno bolj oddaljevala od Kristusovega
zgleda skromnosti.
Umrl je 8. novembra 397 v kraju
Candes (severno od Toursa). Njegov
pogreb je bil 11. novembra - obletnico
pogreba obhajamo kot godovni dan.
Na njegovem grobu so postavili kapelo
in kasneje baziliko, ki je bila ves srednji
vek znana romarska pot. Sprva je bilo

ohranjenih tudi veliko njegovih relikvij,
pozneje pa so jih večino uničili hugenoti. Martinov plašč je bil dolgo časa
francoska državna oziroma dvorna relikvija. Shranjen je bil v dvorni kapeli
Sainte Chapelle v Parizu. Današnje ime
te zgradbe pravzaprav izhaja iz latinske
besede za plašč (cappa, capella) in torej
pomeni »plaščarna«, pozneje pa se je
to ime začelo uporabljati tudi za druge
podobne stavbe - kapele.
Sveti Martin je tudi upodobljen na
doslej najstarejših najdenih freskah na
Slovenskem iz obdobja romanike, in sicer v cerkvi sv. Martina na Pohorju.
Zgodbo svetega Martina lahko prenesemo v današnji čas in prostor. Vsak
izmed nas ga lahko posnema, saj s svojimi dejanji in dobrimi deli, prispevamo k
življenju našega občestva, naše župnije.
Zavedati se moramo, da smo kot farani
ena skupnost in da mora za to skupnost
vsak izmed nas kaj prispevati. V župniji pevski zbor že lep čas vabi ljubitelje
petje naj se pridružijo, ker potrebujejo nove člane za delovanje. Mogoče bi
svoj kamenček dobrodelnosri, »košček
martinovega plašča« lahko prispevali
z aktivnim vključevanjem v molitveno
skupino. Mogoče imate veselje do krasitve cerkva. Nujno potrebujemo pritrkovalce, ker se je prejšnja skupina razšla.
Dečki se lahko vključijo med ministrante. V času obiska kolednikov so vedno
težave, da se poišč dovolj številčne eki-
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pe. Pri župnijskem glasilu bi bili veseli
Mogoče je ravno farno žegnanje
novih članov. Naslednje leto imamo lahko čas, ko razmislimo o svojem pribirmo, potrebuje se animatorje. Lahko spevku, o svojem koščku martinovega
bi še naštevali, za vsakega je delo tudi v plašča. Zadovoljstvo, ki ga občuti čloCerkvi in kot kristjani smo dolžni poma- vek, ko tudi sam prispeva k skupnosti,
gati tudi tu. Kako lahko bi teklo delo, če je neizmerljivo.
bi vsak izmed nas nekaj postoril. Tako pa
Praznovali bomo tako kot že tradisrečujemo večinoma iste obraze, ki se cionalno: srečanje starejših, mladih, začutijo dolžne, da pomagajo na vseh kon- koncev jubilantov, sobotno češčenje pri
cih, čeprav imajo, tako kot mi vsi ostali, sv. Martinu in nedeljska maša.
družino, službo, delo na kmetiji…
mjg
•••

Pet prvih sobot na fatimski način

Pred kratkim je po elektronski pošti
krožilo tole pričevanje:
»Ko sem na prvo soboto pri frizerki
čakala, da pridem na vrsto, sem pisala
SMS sporočila. Frizerka se je temu čudila in me vprašala, kaj pišem. Povedala
sem ji, da želim spomniti svoje prijatelje
na prvosobotno pobožnost, ki jo je Marija naročila v Fatimi. Hotela je vedeti
več. Ko sem ji razložila, da je Marija v
Fatimi prosila za posvetitev njenemu
brezmadežnemu Srcu in za zadostilno
pobožnost petih prvih sobot v mesecu, da bi nam pomagala ustaviti vojne
in zlo v svetu, se je temu zelo čudila in
me vprašala: ‚Ja, gospa, od kod pa vi to
veste? Res je, da ne hodim več v cerkev,
vendar sem hodila k verouku, prebrala
sem Sveto pismo in druge knjige z versko vsebino, pa tudi kakšno versko oddajo na radiu in TV tu in tam še ujamem,
vendar za to Marijino naročilo nisem še

nikoli slišala. Če bi ljudje vedeli zanj, še
zlasti sedaj, ko je tako hudo na svetu,
bi se prvosobotne pobožnosti gotovo
mnogi oklenili.‘«
Papež Benedikt XVI. je ob svojem
obisku v Fatimi maja 2010 dejal, da se je
leta 1917, ko se je trem preprostim pastirčkom prikazala Devica Marija, »nad
Portugalsko odprlo nebo kot okno upanja«. To okno upanja Bog odpre takrat,
ko mu človek zapre vrata. S tem hoče
naš Stvarnik v človeški skupnosti ozdraviti vezi bratske solidarnosti, ki temeljijo
na medsebojnem priznanju istega in edinega Očeta. V človeštvu se je ljubezen
ohladila in upanje na rešitev zameglilo.
Zato je prišla iz nebes Devica Marija, da
bi nas spomnila na evangeljske resnice,
ki so za človeštvo edini vir upanja.
K poglobitvi naše vernosti lahko znatno prispeva prav obhajanje prvih sobot,
kakor jih je naročila Mati Marija po sestri
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Luciji. Tako bo pod vodstvom ljubeče Ma- na tiste, ki vsaj enkrat v življenju pet zatere Marije pri nas zacvetelo poglobljeno povrstnih prvih sobot izpolnijo vseh pet
molitveno in zakramentalno življenje, naštetih pogojev, h katerim se bomo še
usmerjeno k služenju Bogu in ljudem.
vrnili in jih podrobneje predstavili v naTreba je razlikovati dvoje: pobožnost slednji številki glasila Naša župnija.
prvih sobot in pobožnost petih prvih soPovzeto iz knjižice: V šoli najsvetejbot. Marijina vélika obljuba, da bo ob ših Src
smrtni uri stala ob strani z vsemi za zvePripravila Bernarda in Robi
ličanje potrebnimi milostmi, se nanaša
•••

O izredni sinodi o družini
Papež Frančišek, ki je postal po vsem
svetu tako priljubljen zaradi svojega
povsem drugačnega vodenja katoliške
cerkve, je v mesecu oktobru prvič sklical
sinodo. Nanjo je povabil kardinale, škofe
in strokovnjake iz vsega sveta, da bi skupaj pogledali, kako je z družino danes.
Delovno gradivo je nastalo na podlagi
odgovorov na vatikanski vprašalnik o zakonu, družini in spolnosti, ki so ga poslali
po vsem svetu. Na sinodi je spregovorilo
tudi nekaj zakonskih parov. 17. in 18. oktobra so se sinodalni očetje posvetovali
o osnutku sklepnega dokumenta sinode.
Ta bo predstavljal osnovo za redno škofovsko sinodo o družini prihodnjo jesen.
V sinodalni dvorani so govorili o vnovič poročenih ločencih in njihovem prejemanju zakramentov, o ničnosti zakonske
zveze in o vprašanju istospolno usmerjenih oseb. Sinodo je zaznamoval duh odprtega soočanja argumentov za in proti.
V večini stvari so dosegli veliko stopnjo

soglasja, v dveh vprašanjih pa jim to ni
uspelo. In sicer v vprašanju ločenih in
znova poročenih ter njihove zakramentalne prakse in v vprašanju istospolno
usmerjenih oseb.
V svojem sklepnem nagovoru je
papež Frančišek povedal, da ekstremi
(skušnjave) nimajo mesta v Cerkvi kot
božjemu vinogradu. Vzemimo prispodobo, ki je izražena v Jezusovih skušnjavah
ob začetku javnega delovanja. Prva želi
spremeniti kamen v kruh, kar pomeni izogniti se postu, samoti, duhovnemu boju,
preprosto križu. Druga pa pomeni, da bi
se kruh spremenil v kamen,s katerim bi
kamnali grešnike, nepopolne, tiste, ki ne
ustrezajo predpisom in okvirom, ki jih postavlja cerkvena skupnost.
Torej ta vprašanja so ostala odprta.
Do naslednjega oktobra je čas za predah
in vnovični razmislek. Papež Frančišek
je za sinodalni sklep izbral beatifikacijo
svojega prednika Pavla VI.
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Pavel VI. - naš novi blaženi

V nedeljo, 19. oktobra, je papež Frančišek na Trgu sv. Petra v Vatikanu papeža
Pavla VI. razglasil za blaženega. Papež
Pavel VI. je kot 262. papež nasledil Papeža
Janeza XXIII. Morda je nam, starejšim,ki
se spominjamo obeh, bolj ostal v spominu Janez XXIII., ki je bil tako sproščen in
neposreden v stiku z ljudmi, papež Pavel
VI. pa je ostal bolj v ozadju. Pa vendar je
bil tudi on velik človek in velik papež.
Njegov predhodnik je sicer sklical 2.
vatikanski koncil, smernice zanj pa je napisal prav Pavel VI. ki je bil takrat kardinal
in član glavne komisije za pripravo koncila. In prav po zaslugi koncila so uvedli od
takrat dalje narodni jezik v obrede rimskokatoliške cerkve. In pri nas je slovenščina zamenjala latinska besedila. Njegovo delovanje pa zavzema tudi mnoga
druga področja. Napisal je več poslanic,
ki so govorile o aktualnih problemih kristjanov. Najbolj znana je verjetno poslanica Humanae vitae, ki govori o družini
in naravnem uravnavanju rojstev. Razen
tega se je Pavel VI. zavzemal za socialno
pravičnost in bil ganjen, ko je na svojih
potovanjih ( n.pr. na Filipinih in v Indiji )
srečal toliko revščine. Zavzemal se je za
zedinjenje vseh kristjanov ( ekumenizem) in se srečal s carigrajskim patriarhom Atenagorom. Bil je dejaven tudi na
političnem področju. Govoril je na skupščini Organizacije Združenih narodov v
New Yorku. Skušal je doseči več svobode
za kristjane v komunističnih deželah in je
navezal stike s sovjetskimi politiki. Tako

sta ga obiskala v Vatikanu sovjetski zunanji minister Andrej Gromiko in tudi jugoslovanski predsednik Tito. In še bi lahko
naštevali. Umrl je 6. avgusta 1978 po 15
letih svojega papeževanja.
Na njegovo priprošnjo se je zgodil čudež, s katerim je tudi Bog potrdil njegovo
svetost in omogočil beatifikacijo papeža
Pavla VI. Bilo je takole. V Kaliforniji so
neki ženi med nosečnostjo ugotovili hude
nepravilnosti nerojenega otroka, katere
posledice naj bi bile možganske okvare.
Predlagali so ji splav. Ta ga je zavrnila in
svojega nerojenega otroka zaupala priprošnji papeža Pavla VI. Otrok se je rodil
zdrav, posledice nepravilnosti se niso pokazale niti z leti. Ta čudež je sedanji papež
Frančišek uradno potrdil 9. maja 2014 in
sledila je omenjena beatifikacija.
(Povzeto po Družini)
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Svetopisemski maraton
Svetopisemski maraton se je letos
odvijal v duhovnem središču sv. Jožefa
od 12.10. do 19.10.2014 in je nosil naslov >Učite se od mene<. Sveto pismo
berejo skupine in posamezniki 7 dni neprekinjeno, dan in noč.
Naša molitvena skupina se je maratona udeležila že šestič. Branje Svetega pisma smo začeli v ponedeljek
13.10.1014 ob 6h in končali ob 8h. Brali
smo poglavja iz Apostolskih del. Prej-

šnja leta smo brali začetna poglavja iz
Stare zaveze, kjer je bilo vse polno zapletenih imen ljudi in krajev, ki smo jih
komaj znali izgovoriti. Apostolska dela
pa sodijo že v Novo zavezo in so lažje
berljiva in razumljiva.
Dve uri sta se hitro minili, mi pa smo
bili veseli, da smo bili del velikega občestva, ki jih nagovarja knjiga vseh knjig.
Tončka Jeraj

Postati ministrant
Kakšna je maša brez petja? Pusta in
prazna. Kakšna pa brez ministrantov?
Ravno takšna. Za pravo bogoslužje so
potrebni tudi bogoslužni sodelavci; tako
so lahko ljudje vseh starosti dejavno
vključeni v obhajanje svetih skrivnosti.
Ko sem ministrante nagovarjal pri vaji,
sem jim povedal zgodbo o Jonu, ki je bil
kraljev strežnik na dvoru. Imel je posebno nalogo in ljudje so to vedeli, in ga za
to spoštovali. S ponosom in veseljem je
stregel kralju. Tako so tudi ministranti
povabljeni, da »strežejo« Jezusu (Kralju)
pri sveti maši. Obenem pa »strežejo«
tudi duhovniku, kot mašni pomočniki, in
tudi vsem ljudem, saj je ministrant ogledalo zglednega kristjana.
Ker je pa je bogoslužje najlepše, če
pri njem sodeluje veliko sodelavcev,
VABIM NOVE MINISTRANTE! Sreča-

nja imamo ob SOBOTAH, OB 15.00, V
ŽUPNIŠČU. Ministrant lahko postane
vsak fant, ki se pripravljala na prvo obhajilo ali je že bil pri prvem svetem obhajilu. Poleg »mašnih zadev« se igramo
razne igre, gremo na izlet, razna tekmovanja itd. PRIDI ŽE TO SOBOTO!
Gregor Markelc, bogoslovec
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Žegnanje na Pijavi Gorice:
Ljubiti bližnjega in biti ljubljen.
Praznovanje naših dveh zavetnikov,
sv. Simona in Juda Tadeja, je minilo v
znamenju lepih misli g. župnika Jožeta.
Kako naj živim polno življenje, če pa v
meni ni ljubezni? Kako naj zvečer mirno
zaspim, ko pa ne znam odpustiti? Kako
– ko pa ne znam? Ali nočem?
Življenje nam med drugim krojijo tudi
zakoni, pravila. Zakaj si dovolimo, da ta
način prenašamo tudi v svoje družine,
odnose? Kajti družina je tisti kraj, kjer je
ljubezen, iz nje jo črpamo in jo podajamo

naprej. Živeti polno življenje si ne razlagajmo v smislu materialnih dobrin, vendar v smislu širšega pojmovanja. Živeti
Ljubezen ne da bi gledali ob tem na korist, pa je trdo delo vsakega iz med nas.
Lepo je pogledati Pijavčane, kako
kramljajo skupaj, si kaj lepega povedo
in vesele volje odidejo domov. Ob tem
me prešine misel, da v vseh nas pa le
obstaja ta gorečnost Ljubezni. – In lepo
jo je čutiti.
Klavdija Hočevar

Nova zakonska skupina
v naši župniji je bila ustanovljena
nova zakonska skupina in sicer že tretja. To je bil tudi eden od ciljev pastoralnega načrta, ki ga pripravlja župnijski pastoralni svet. Zakonski pari, ki
smo poročeni šele nekaj let, smo bili
povabljeni na predstavitev zakonskih
srečanj, ki potekajo po programu Družina in življenje. Pred kratkim smo imeli

prvo srečanje. Bili smo presenečeni, saj
se nas je udeležilo kar 7 parov. Naš voditeljski par sta postala Vinko in Lucia
Maria Pestotnik iz Ljubljane. Bog daj,
da bi nova zakonska skupina zaživela. S
pomočjo mesečnih srečanj bomo okrepili odnose v zakonu in družini ter gradili nova prijateljstva.
Blaž Jamnik

Vabilo ŽPS
Člani ŽPS so v soboto 8. novembra
vabljeni v Zavod sv. Stanislava v
Šentvidu nad Ljubljano. Namen srečanja je prepoznavati, potrditi ter okrepiti poklicanost in poslanstvo laika.
Program srečanja: ob 9.00 - molitev
in pozdrav g. nadškofa, ob 9.15 – pre-

davanje mag. Romana Starca o medsebojnem dopolnjevanju poklicanosti
duhovnikov in laikov, ob 9.45 - duhovni
pregled prehojene poti, 10.30 – odmor,
11.00 – praktično delo po skupinah,
12.40 – evalvacija in sklep, 13.00 – skupno kosilo.
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Vabilo

Ste se kdaj vprašali zakaj so Ižanci
za zavetnika cerkve in župnije izbrali
sv. Martina, čeprav v teh krajih ni vina?
Želite izvedeti kaj več o umetninah župnijske cerkve na Igu?

Pridružite se umetnostni zgodovinarki Maji Zupančič, ki vam bo v torek,
11. 11. 2014, po končani večerni maši
(začetek maše ob 18. uri) predstavila zaklade naše župnijske cerkve ter njenega
zavetnika sv. Martina.

Vabilo
Spoštovani starši birmancev, botri,
animatorji in župljani!
V pripravi na zakrament svete birme
so predvidena tri srečanja, ki jih bo vodila dr. Polona Vesel Mušič, teologinja in
mama petih otrok. Prvo srečanje bo 25.
novembra 2014 od 18.30 do 20. ure na
Igu in nosi naslov: »Naši otroci odraščajo in kaj ima sveta birma s tem«. Prinaša
nam veliko spodbudnih misli o pripravi na
zakrament svete birme, dotika se vsebinskih poudarkov odraščanja mladostnikov
in nas povabi v razmislek o pomenu vere,
Svetega Duha in birme v življenju kristjana (v družinah, pri botrstvu in v župniji).
Na srečanju boste dobili temeljno informacijo, kdo je dober birmanski boter/a in
kaj pomeni botrstvo. Ob izbranih svetopisemskih odlomkih, predavanju, pogovoru in pričevanju bomo razmišljali, kako
v življenje povabiti in sprejeti Gospoda
Svetega Duha, ki prihaja, da nas obdari s
svojo Ljubeznijo, močjo, veseljem … ter
kako z Njim najbolje sodelovati.
Na srečanju bo mogoče dobiti tudi
dve knjigi (zaželen dar za izvod je 10 eur):

- Birma – pečat Svetega Duha, priročnik, kjer starši, botri in vsi drugi lahko najdemo nekaj misli za spodbudo v pripravi
na zakrament svete birme. Naslov nas
uvede v samo bistvo zakramenta birme.
Najpomembnejši pri zakramentu birme
je namreč Sveti Duh, skriti Bog, ki po ma-
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ziljenju s sveto krizmo vtisne v dušo kristjana duhovno – neizbrisno znamenje,
Gospodov pečat, da smo Božji otroci,
zaznamovani z njegovo ljubeznijo, zato
smo povabljeni, da bi o tem pričali.
- Tobija, Sara in angel Rafael – o poročni ljubezni in botrstvu; Kdo je dober

birmanski boter in kako ga izbrati – knjiga obravnava temeljna vprašanja glede
botrstva in priprave na življenje (boter ne
pripravlja le na birmo, ampak tudi na odraslo življenje oz. na kakovostne odnose).
Vljudno vabljeni!

Vabilo za zakonske jubilante
V soboto 15. novembra vabimo vse
zakonske pare - jubilante, ki ste letos
obhajali ali še boste obhajali 5., 10., 15.,
20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., itd.
obletnico poroke, k sveti maši ob 17. uri,
ki se bo darovala prav za vas. Vsak par bo

dobil tudi spominsko plaketo. Prosimo,
da se nam vsaj do torka 10. 11. prijavite,
posebej tisti, ki morda niste dobili pisnega vabila, ker nimamo vaših podatkov.
Hvala!

Aktivnosti župnijske Karitas Ig
župnijska Karitas Ig aktivno deluje
vse od ustanovitve. Vseskozi pomagamo ljudem v stiski z zbrano hrano in
higienskimi artikli, ki jih prispevate v
voziček v trgovini Blatnik-Mercator in v
župnišču na Igu. Prav tako pomagamo s
hrano, ki jo dobimo iz Škofijske Karitas
Ljubljana. Pomagamo tudi z zbranimi
oblačili. Pred novim šolskim letom smo
se vključili v Akcijo šolske potrebščine
2014, ki jo je izvedla Škofijska Karitas
Ljubljana ter tako pomagali nekaterim
šoloobveznim otrokom. Za ozimnico

smo zbrali nekaj krompirja ter ga razdelili. Sedaj smo vključeni v Akcijo družina
2014 za pomoč pri nakupu kurjave, ki
poteka preko Škofijske Karitas Ljubljana. Nekaj prosilcem smo pomagali pri
plačilu položnic za osnovne življenjske
stroške (električna energija, komunala,
vodarina, zdravstveno zavarovanje). Da
pa lahko pomagamo pri plačilu položnic
in nakupom nekaterih prehrambenih
artiklov (mleko, prašek, olje), pa se moramo zahvaliti našim donatorjem. Nekaj
sredstev smo pridobili s prostovoljnimi
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prispevki za podarjene sveče. Tudi letos
se bomo vključili v izdelovanje adventnih venčkov in zbrane prostovoljne prispevke namenili za pomoč ljudem v stiski. Prostovoljne prispevke bomo zbirali
tudi s podarjanjem božičnih voščilnic.
Sodelovali bomo pri srečanju starejših
v okviru praznovanja zavetnika farne
cerkve, sv. Martina. Pomagali bomo pri
obdarovanju otrok za sv. Miklavža. Za
božične praznike bomo obiskali starejše
po domovih in še naprej pomagali prosilcem, ki se obračajo na nas za pomoč.
Seveda pa brez vaše pomoči in dobrote
ne bi mogli v taki meri pomagati ljudem,
zato se vsem dobrotnikom iskreno zahvaljujemo in prosimo Boga, da obilno
poplača njihovo dobroto.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

Dohodnina

Spoštovani, v lanskem letu smo skupaj s Slovensko Karitas pričeli z akcijo
zbiranja namenitve dela dohodnine za
župnijske Karitas. Tudi v naši Župnijski
Karitas se Vas je nekaj vključilo v to
akcijo. Za vsakega lani pridobljenega
namenitelja bo naša Karitas prejemala vsakoletno povprečno donacijo še

v naslednjih štirih letih. Z akcijo nadaljujemo tudi letos in vabimo vse, ki bi
se odločili nameniti del dohodnine za
našo Karitas, da se oglasijo v župnišču,
kjer bodo lahko podpisali obrazec za ta
namen. Rok za oddajo obrazca je do 10.
decembra 2014. Hvala vsem, ki se boste vključili v to akcijo in dobri Bog naj
Vam poplača vašo dobroto.
Ana Podržaj, tajnica ŽK
Obvestilo! Spoštovane sodelavke
in sodelavci Župnijske Karitas Ig vljudno vabljeni, da se v ponedeljek, 3.
novembra 2014, ob 18. uri, zberemo v
župnijski cerkvi Vseh svetih na Žalah,
pri sv. maši za vse pokojne sodelavce
in dobrotnike Karitas.
Ana Podržaj, tajnica ŽK
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 stiski:
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).
Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!

Celodnevno češčenje Najsvetejšega (sobota 15. 11. 2014) - urnik: 8.00
– sv. maša; 9.00 – molitvena skupina, čistilke in krasilke cerkve; 10.00 – veroučenci 6., 7., 8. in 9. razreda; 11.00 – veroučenci 1., 2., 3. 4., in 5. razreda;
12.00 – zakonski skupini; 14.00 – mladinska skupina; 15.00 - člani ŽPS; 16.00
– molitvena skupina in pevci; 16.40 – litanije, zahvalna pesem in evharistični
blagoslov; 17.00 – sv. maša za zakonce jubilante.
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Spored bralcev božje besede: NOVEMBER
Pri maši ob 8. uri:
Franc Orhini in Veronika Čuden – 1. 11.
Bernarda in Robi Selan - 2. 11.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 9. 11.
Rok in Zinka Štefančič – 16. 11.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 23. 11.
Manca in Aleš Hostnik – 30. 11.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 7. 12.
Pri maši ob 10. uri:
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 1. 11.
Anka Virant Dornik in Marija Poljanec –
1. 11., ob 14. uri
Andreja in Roman Zdravje – 2. 11.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 9. 11.
Irena Uršič in Blaž Jamnik - 16. 11.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 23. 11.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 30. 11.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 7. 12.

Bralci na Pijavi Gorici:
Tadeja Lunar in Eva Kramar – 1. 11.
Urška Pirc in Anže Globokar – 2. 11.
Olga Urbar in Andreja Lunar – 9. 11.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 16.
11.
Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 23. 11.
Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 30. 11.
Eva Kramar in Urška Pirc – 7. 12.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. SKUPINA – 9. 11.
VSE SKUPINE–za 16. 11. (sreda)
SKUPINA – 23. 11.
SKUPINA – 30. 11.
SKUPINA – 7. 12.

•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Lila Elena Ranfl, 05. 10. 2014, Zagoriška
25, Pijava Gorica, Ig, na Pijavi Gorici; Ana Balant, 05. 10. 2014, Zabrv 93, Ig, na
Igu; Nace Kumše, 19. 10. 2014, Iška Loka 3, na Igu; Veronika Kavčič, 19. 10. 2014,
Iška vas 11, na Igu; Maks Malalan, 19. 10. 2014, Tacenska cesta 121, Ljubljana, na
Kureščku.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Mojca Marija Jeršin, 06. 10. 2014, Gasilska 17, Pijava Gorica. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: Trije sinovi in Majnikovi, teta Minka Jeršin, stric Jože
Jeršin z družino, stric Ivan Jeršin z družino, sestrična Polona z družino, bratranec
Andrej z družino, družina Mikolčevič Jazbec, Ambroževi iz Matene, družina Pirc,
družina Dolenc, družina Jakič, sosedje Urbarjevi, vaščani Pijave Gorice.
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+ Mihaela Platnar, 09. 10. 2014, Na Pungart 9, Ig. Za sv. maše in v dober namen so darovali: družina Pikovnik iz Strahomera, Virant Franc z družino, Hrenova
7, Ig; družina Žmuc, družina Janežič z Iga, družina Božnar, družina Jeraj.
+ Janez Mrkun, 19. 10. 2014, Matena 22. Za sv. maše in v dober namen so
darovali: žena Angela, hčerka Danica z družino, sestra Štefka, soseda Ana Ciber,
Matija Ciber z družino, družina Strle, Matena 14, družina Bokša iz Matene, družina
Cankar, Ljubljanska c. 43, Ig, družina Škrjanc iz Matene 54, družina Tegelj, Matena
27, Franc Mavec, iz Strahomera 26, Ambroževi in Kozamernikovi, Vlado Kumše,
Matena 2, sosedje Černičevi, Platnarjevi iz Kota, Modicevi iz Kota, Tomaž Modic z
družino, Matena 1, Franc Uršič, Matena 30, Jože Strle z družino, Matena 3.
Bog plačaj vsem darovalcem!

•••

NAPOVEDNI KOLEDAR – november 2014
Sobota 1. 11. VSI SVETI – sv maše na Igu ob 8.00, 10.00 in 14.00 uri
– po maši procesija na ižansko pokopališče in ob 15.00
tam molitev za rajne, ob 17.00 molitev rožnih vencev
za rajne. Pijava Gorica: sv. maša ob 9.00, Kurešček: ob
14.30: molitev za rajne na pokopališču, 15.00 – maša v
cerkvi.
Nedelja 2. 11. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – sv. maše: ob 8.00 in
10.00, ob 9.00 na Pijavi Gorici in ob 15.00 na Kureščku
Ponedeljek 3. 11. redni verouk; ob 19.00 sestanek za ŽPS.
		 Tridnevna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (6. 11.)
in petek (7. 11.) ob 15.00, v soboto (8. 11.) ob 10.00 uri.
Četrtek 6. 11. Sv. Lenart, opat, zavetnik cerkve na Gornjem Igu
Sobota 8. 11. Srečanje za vse člane ŽPS V ZAVODU SV. STANISLAVA. Začetek ob 9.00.
Nedelja 9. 11. Posvetitev lateranske bazilike; zahvalna nedelja – OB
11.00 ŽEGNANJE NA GORNJEM IGU.
Torek 11. 11. SV. MARTIN, škof, zavetnik naše župnijske cerkve. Sv.
maša ob 18.00 - takoj po maši kratko predavanje o cerkvi in sv. Martinu. Vabljeni!
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Tridnevna priprava na praznovanje župnijskega zavetnika.
Četrtek 13. 11. SREČANJE ZA BOLNE IN OSTARELE: Ob 16.30 – priložnost za spoved, ob 17.00 sv. maša in podelitev zakramenta bolniškega maziljenja, po maši pogostitev
in družabno srečanje v veroučni učilnici. Maša in nagovor: dr. Franc Maršič
Petek 14. 11. Dopoldan obisk in obhajilo bolnikov in ostarelih na
domu. Ob 18.00 SV. MAŠA ZA MLADE IN SREČANJE
ZANJE.

Sobota 15. 11. CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: Ob 8.00
– sv. maša z nagovorom in izpostavitev Najsvetejšega.
Češčenje: od 9.00 do 16.45, ob 17.00 – sv. maša za ZAKONCE JUBILANTE – po sv. maši družabno srečanje v
učilnici.
Nedelja 16. 11. 33. NAVADNA NEDELJA: SLOVESNO PRAZNOVANJE
ŽUPNIJSKEGA ZAVETNIKA SV. MARTINA. Maše bodo
ob 8.00 in 10.00. Slovesnosti bo vodil g. Peter Končan
SDB, ravnatelj salezijanske skupnosti v Želimljem. Ob
9.00 bo maša na Pijavi Gorici in ob 15.00 na Kureščku.
Četrtek 20. 11. Sestanek za starše prvoobhajancev ob 19.00.
Petek 21. 11. Darovanje Device Marije
Sobota 22. 11. sv. Cecilija – zavetnica cerkvene glasbe in pevcev. Sv.
maša ob 18.00. Mašo bo vodil g. Anton Košir, ki v nedeljo (23. 11.) praznuje 75. rojstni dan. Po maši pogostitev v zgornji veroučni učilnici in čestitka jubilantu.

Nedelja 23. 11. KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, sv. Klemen I., papež,
mučenec;
Torek 25. 11. Sestanek in predavanje za starše in botre birmancev
ob 18.30, v cerkvi na Igu. Udeležba je obvezna. Predavanje bo imela ga. dr. Polona Vesel Mušič.
Sobota 29. 11. Začetek devetdnevnice v čast Brezmadežni.– od 9.00
do 12.00 otroci pletejo adventne venčke.
Nedelja 30. 11. 1. ADVENTNA NEDELJA – BLAGOSLOVITEV ADVENTNIH VENČKOV - sv. Andrej, apostol;; sv. maše ob 8.00
in 10.00, Pijava Gorica ob 9.00, Kurešček ob 15.00. Začetek adventne pobožnosti: MARIJO NOSIJO. Vsak večer se soseska zbere k molitvi pri družini, kjer je Marijin
kip, potem se Marijin kip odnese k drugi družini.
		 Tridnevna pobožnost na Kureščku v četrtek (4.12.) in
petek (5.12.) ob 15. uri, v soboto (6.12.) ob 10. uri.
Petek 5. 12. MIKLAVŽEVANJE ob 16.00 uri. Obdarovani bodo predšolski otroci in otroci 1., 2. in 3. razreda. Prosimo, da
otroke prijavite do 25. novembra.

