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

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi verniki in vsi ljudje dobre volje!
»Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč;
nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba«
(Iz 9, 1).
Ta stavek preroka Izaija je tako preprost, a po drugi
strani nosijo te besede v sebi osrednje sporočilo skrivnosti
božičnega praznika. Misel preroka nam razodeva veliko
resnico, da je Bog kot otrok po svojemu Sinu stopil v naš
svet in nas je po njem obsijala Božja slava (prim. Lk 2,9).
Božično skrivnost tako doživljamo kot vstopanje luči
v naše življenje, ki je tolikokrat zaznamovano s sencami ali kdaj doživljamo tudi
temo. Kako drugačen je prostor, ko ga osvetli luč. Tudi naše življenje je svetlo in
lepše, ko vanj posije Božja luč.
Smo v jubilejnem svetem letu usmiljenja, ki želi na poseben način poglobiti v
nas Božje usmiljenje, ki se kaže predvsem v sklanjanju Boga k nam. Ljudje nikoli
ne bi našli Boga, če ne bi on naredil prvega koraka in bi ne prišel med nas.
Želimo vam, da bi Luč, ki sije po Božjem Detetu, trajno sijala! Božje Dete nam
pomaga preseči nas same, da smo sposobni živeti v ljubezni do vseh ljudi. Naj
božična Luč radosti in miru zasije v nas, da bomo kot kresničke, sposobni svetiti v
temi in kazati pot dobrete in ljubezni.
V novem letu 2016 vam želimo, da bi bili vaši dnevi zaznamovani z mirom,
dobroto, ljubeznijo, medsebojnim razumevanjem … Tako bo z naših obrazov odseval dobrohotni Božji pogled.
Vaši škofje
K temu voščilu se pridružujemo tudi vaši duhovniki,
katehistinji, ŽPS, ključarji, ŽK in drugi sodelavci.
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DUHOVNA MISEL

TRETJI MILOSTNI OBISK
FATIMSKE MARIJE V SLOVENIJI
Leta 2017 se bomo pridružili praznovanju stoletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi. V ta namen
bo po slovenskih župnijah od 13. maja do 13. oktobra 2016 romal milostni kip fatimske Matere
božje, ko se ji bomo zahvalili za prejete milosti in
jo prosili za nove.
Tudi v naši župniji smo se odločili, da se pripravimo na ta tako pomemben obisk. Kot pripravo
na Marijo romarico bomo obhajali pet prvih sobot začenši z 2. januarjem 2016 ob 730 uri v duhu
z vsemi zamejskimi Slovenci. Naj bo to povabilo
in spodbuda za vsakega posameznika in družino.
Kako jih opravljamo?
Obhajanje pet prvih sobot ob upoštevanju
pet pogojev:

1. dobro opravljena spoved,
2. prejetje svetega obhajila,
3. molitev rožnega venca,
4. vsaj 15 minut premišljevanje ob rožnem vencu
5. vse to izvršujemo z namenom zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Sporočilo fatimske Gospe, čeprav je tako materinsko, je hkrati močno in odločno. Zdi se strogo. Vabi k pokori in opozarja. Jezus trka na vrata. Kljuka je na
naši - notranji strani. Če ne odpremo vrat, gre Gospod mimo. Tukaj pa je Marija
kot okno upanja.
Bratje in sestre - odprimo to okno!
Bernarda in Robi

DIAKONSKO POSVEČENJE
MATILDA DOMIĆA
Torek, 15.12.2015, je bil za župnijo Ig velik dan, saj je naš bodoči novomašnik
Matild Domić v župnijski cerkvi svetega Vida v Želimljem prejel prvo stopnjo svetega reda ali diakonat. Iz rok ljubljanskega pomožnega škofa msgr. dr. Franca

DOGODKI
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Šuštarja je ob navzočnosti salezijanskega inšpektorja Janeza Potočnika, sobratov
salezijancev in letošnjih diakonov sprejel diakonsko službo, ki je predvsem služba služenja, saj diakoni lahko berejo in oznanjajo Božjo besedo, prisostvujejo pri
sklenitvi zakramenta sv. zakona, delijo blagoslove ter vodijo krščanski pogreb.
Mašne slovesnosti smo se udeležili starši, brat in sorodniki, župljani s Pijave
Gorice, Iga in Rakovnika ter dijakinje in dijaki doma sv. Janeza Boska, ki so s petjem in inštrumenti polepšali slavje.
Matild si je za geslo izbral svetopisemski stavek »Vina nimajo«, ki ga je Marija rekla Jezusu na svatbi v Kani Galilejski in ki smo ga prebrali v evangeliju med
mašo. V pridigi nas je škof med drugim opomnil na strežnike iz evangelijskega
odlomka, ki so ubogali Jezusa in nalili v vrče vodo, da jo je Jezus s čudežem spremenil v vino. Škof nam je nato zastavil vprašanje, s čim bomo mi napolnili svoje
vrče, da bo Jezus lahko naredil čudež v našem življenju.
Slavje se je po sveti maši nadaljevalo s pogostitvijo na hodniku gimnazije Želimlje, kjer smo Matildu čestitali in se skupaj poveselili ob začetku njegove poti v
služenju Cerkvi.
Barbara Jamnik
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MIKLAVŽ – IG, 2015
OBISK SV. MIKLAVŽA NA IGU IN PIJAVI GORICI
Skrivnostni mož, dobrotnik in prijatelj vseh ljudi, zlasti otrok, se je tudi letos, kljub
finančni krizi, podal na pot na
predvečer svojega godu, in na
željo otrok, obiskal župnijo Ig,
v spremstvu angelov in parkeljnov, zaustavil se je tudi na Pijavi Gorici. Na Igu ga je pričakalo
v cerkvi sv. Martina več kot 100
radovednih otrok v spremstvu
svojih staršev, na Pijavi Gorici
pa 35 otrok v dvorani gasilskega doma. Na Igu in na Pijavi
Gorici smo Miklavža dočakali
z lepim programom, ki so ga
pripravili animatorji in prostovoljci, prijatelji sv. Miklavža …
Miklavž je spodbudil starše, naj
bodo med seboj ljubeči možje in žene ter dobri vzgojitelji
svojih otrok, z besedo in zgledom…Spodbudil je otroke, naj
ubogajo svoje starše, se pridno
učijo, da bodo lahko postali
dobri kristjani in pošteni državljani, kakor je govoril sv. Janez Bosko. Da bi pa to
dosegli, nam je potrebna pomoč od zgoraj… Za to pomoč pa je potrebno prositi
v molitvi in pri nedeljski sveti maši … Otroci so obljubili, da se bodo teh nasvetov
tudi držali. Lepo bi bilo, da bi se te obljube tudi držali, skupaj s svojimi starši.
Na koncu je Miklavž ob pomoči angelov in dobrotnikov podelil pripravljena darila. Ob slovesu je sledila še zahvala Bogu, Miklavžu in vse sodelujočim za lepo pripravljen in doživet Miklavžev obisk… Miklavž je bil očitno zadovoljen z obiskom,
zato je obljubil, da bo, če bomo želeli, drugo leto zopet prišel med nas …
Župnijska Karitas

DOGODKI
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Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od
17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun Župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate
svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d. )
Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!
•••

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Maša ob 800 uri:
Helena Bevc in Blaž Jamnik – polnočnica
Bernarda in Robi Selan – 25. 12.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 26. 12.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 27. 12.
Rok in Zinka Štefančič – 1. 1. 2016
Nataša in Boštjan Šteblaj – 3. 1. 2016
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 10. 1.
Bernarda in Robi Selan – 17. 1.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 24. 1.
Rok in Zinka Štefančič – 31. 1.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 7. 2.
Maša ob 1000 uri:
Marija Pangrc in Marinka Završnik-25. 12.
Irena Uršič in Vlasta Merzel- 26. 12.
Barbara Jamnik in Marija Kozin - 27. 12.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 1. 1. 2016
Andreja in Roman Zdravje-3. 1.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj -10. 1.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 17. 1.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 24. 1.
Andreja in Roman Zdravje- 31. 1.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 7. 2.

Bralci na Pijavi Gorici:
Eva Kramar in Urška Pirc – 25. 12.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar-26. 12.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar-27. 12.
Anamarija Picek in Damjana Urbar3. 1. 2016
Anže Globokar in Olga Urbar- 10. 1.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar- 17. 1.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar-24. 1.
Anamarija Picek in Damjana Urbar-31. 1.
Anže Globokar in Olga Urbar-7. 2.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
7. SKUPINA – 25. 12. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 3. 1. 2016 (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 10. 1. (Matena)
1. SKUPINA – 17. 1.
2. SKUPINA – 24. 1.
3. SKUPINA – 31. 1.
4. SKUPINA – 7. 2.
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SPOROČILA, NAPOVEDNIK

ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Eva Čelan, 6. 12. 2015, Iška Loka 68, na Igu;
Pika Flajnik, 12. 12. 2015, Velike Češnjice 68, Šentvid pri Stični, na Kureščku.
V VEČNO ŽIVLJENJE sta odšla:
+ Franc Platnar, 25. 11. 2015, Iška vas 19, pokopan na Igu. Za sv. maše in v
dober namen so darovali: hčerka Vida z družino, hčerka Jelka z družino, sin Franci
z ženo, Marija Kraškovic z družino, Strletovi iz Iške, družina Žučko iz Iške, sosedje
Kramarjevi, sosedje Stražišarjevi, sosedje Hacinovi, družina Platnar iz Kota, družina Vamplin, Žagarjevi iz Iške vasi 28.
+ Matej Hokman, mlajši, 12. 12. 2015, Čevljarska ulica 9, Ig, pokopan na Igu.
Za sv. maše in v dober namen so darovali: iče in mama, sestri Jelka in Zlatka.
Bog povrni vsem darovalcem!

NAPOVEDNIK – BOŽIČ 2015
Nedelja 20. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA – pri obeh mašah božična devetdnevnica, tudi priložnost za božično spoved.

Ponedeljek: 21. 12. Božična devetdnevnica ob 1800 uri.
Sreda 23. 12. Dopoldne obisk in božično obhajilo bolnikov na domu.
Četrtek 24. 12. SVETI VEČER – ob 1800 BOŽIČNICA ZA OTROKE, ob 2100
POLNOČNICA NA PIJAVI GORICI in ob 2330 – božična zgodba
pred jaslicami, ob 2400POLNOČNICA na Igu in na Kureščku.

NAPOVEDNIK
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Petek 25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: ob 800 zorna, ob 1000 dnevna praznična sv. maša, ob 900 na Pijavi Gorici in ob 1500 na Kureščku.
Sobota 26. 12. SV. ŠTEFAN: sv. maše ob 800 in 1000, na Pijavi Gorici ob 900 in
na Kureščku ob 1500 - Blagoslov soli in vode. DAN SAMOSTOJNOSTI. - . Začetek trikraljevske akcije – koledniki.
Nedelja 27. 12. NEDELJA SV. DRUŽINE – sv. mašo ob 1000 pripravijo družine, med mašo tudi blagoslov otrok, na Pijavi Gorici sv. maša
ob 900, na Kureščku ob 1400 češčenje Najsvetejšega, ob 1500sv.
maša. God: sv. Janez, apostol, evangelist; ob 1730 - BOŽIČNI
KONCERT v župnijski cerkvi na Igu. Vabljeni!
Ponedeljek 28. 12. Nedolžni otroci –sv. maša ob 1800.
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (31. 12.)
in petek (1. 1.) ob 1500, v soboto (2. 1.) ob 1000 uri.
Četrtek 31. 12. Silvestrovo, staro leto – ob 1800 sv. maša in zahvalna pesem;
na Kureščku ob 2300 molitvena ura za mir in zahvalna pesem,
opolnoči sv. maša.
Petek 1. 1. 2016 MARIJA, BOŽJA MATI , NOVO LETO – DAN MIRU – prvi petek - sv. maše ob 800 in 1000, na Pijavi Gorici ob 900 in na Kureščku ob 1500.
Sobota 2. 1. Prva sobota – 730 molitev rožnega venca, ob 800 sv. maša in
pobožnost v čast Marijinemu srcu.
Nedelja 3. 1. 2. nedelja po božiču- Presveto Jezusovo ime. God: Genovefa
Pariška, devica
Ponedeljek 4. 1. začetek šolskega pouka in verouka
Sreda 6. 1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI: Gašper, Melhior (Miha) in Boltežar, sv. maše ob 800 in 1800 – ko
bo sklep koledovanja s sodelovanjem kolednikov, po maši pogostitev zanje, na Pijavi Gorici sv. maša ob 1800 uri in na Kureščku ob 1500 uri.
Nedelja 10. 1. NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – sv. maše na Igu ob 800 in
1000, na Pijavi Gorici ob 900 uri in na Kureščku ob 1500. Obnovitev krstnih obljub.
Ponedeljek 11. 1. Sv. Pavlin Oglejski, škof - Sestanek za ŽPS ob 1900 uri.
Nedelja 17. 1. 2. NEDELJA MED LETOM – nedelja verskega tiska. V Tomišlju
ob 900 praznovanje sv. Antona Puščavnika.

Ponedeljek 18. 1. Začetek molitvene osmine za edinost kristjanov – pri maši posebno branje.
Petek 22. 1. Sv. Vincencij (Vinko), diakon, muč.; bl. Laura Vicuña, devica,
gojenka HMP.
Nedelja 24. 1. 3. NEDELJA MED LETOM - goduje sv. Frančišek Saleški,
škof, cerkveni učitelj, zavetnik novinarjev.
Ponedeljek 25. 1. Spreobrnitev apostola Pavla, praznik - sklep molitvene
osmine za edinost kristjanov.
Nedelja 31. 1. 4. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA SVETI JANEZ BOSKO, ustanovitelj salezijancev, hčera Marije Pomočnice, salezijanskih sotrudnikov. Pri maši ob 1000
sprejem novih ministrantov.
Tridnevna mesečna pobožnost v četrtek (4.2.) in petek (5.2.) ob 1500, v soboto (6.2.) ob 1000.
Torek 2. 2. JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU – sv. maše ob 800 in 1800.
Sreda 3.2. Sv. Blaž, škof mučenec. Pri maši blagoslov grla na priprošnjo sv. Blaža.
Petek 5. 2. Prvi petek – ob 1730 – molitev rožnega venca, ob 1800 sv. maša
in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu; - dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu. Sv. Agata, devica, mučenka
Sobota 6. 2. Prva sobota, ob 730 molitev rožnega venca, ob 800 sv. maša in
pobožnost na čast Marijinemu srcu ; na Kureščku ob 900 češčenje Najsvetejšega in rožnoi venec, ob 1000 sv. maša.
Nedelja 7. 2. 5. NEDELJA MED LETOM – pri mašah blagoslov in darovanje sveč za cerkev.
•••

TRIJE KRALJI
Tudi letos bomo koledovali. Otroci bodo obiskali družine ali domove na
praznik sv. Štefana 26.12.2015 in v dnevih do 30.12.2015. Koledniki vam bodo
zaželeli blagoslova in zdravja v novem letu 2016. Darovi bodo za misijone.
•••

