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Jože Pozderec, župnik.
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EDEN IZMED NAS
Mladi se z Don Boskom srečujemo
pogosto. Na Don Boskovem dnevu, ki
je vsako leto in na oratoriju, saj je prav
on prvi prirejal oratorije za otroke.
Mislim, da vsak pozna njegovo
zgodbo, njegove sanje in ljubezen do
otrok. Danes je zgled mnogim animatorjem, ki se trudijo delati z otroki.
Njegovo življenje nam je predstavljeno skozi zgodbe in pesmi o njem,
ki jih pojemo pri oratoriju in sveti maši.
Nekaj let nazaj smo na Čarnem jezeru dobili „povšterček“ v obliki srca,
na katerem je bila slika Don Boskove
glave in misel: „Vzeli ste mi srce.“ Ker
sem bila še mlajša, tega stavka nisem
razumela. Veliko sem premišljevala o
njem. Šele ko sem prebrala več o Don
Boskovem življenju in delu, pa sem razumela, da s tem stavkom želi povedati, da je tako ljubil otroke in je za njih
naredil vse, celo dal jim je svoje srce.
Mislim, da je mladim, ki sodelujejo v Cerkvi na različne načine, prav
Don Bosko najbližji od vseh, tudi

meni osebno. Ker se je znal približati
mladim, njihovim težavam in jim ponuditi pomoč.
Na vprašanje, kako ga doživljamo
mladi, pa...hm, lahko rečem, da ga
jaz osebno ne doživljam kot duhovnika pa tudi ne kot resnega odraslega človeka, polnega skrbi in zagrenjenosti, ampak kot malo večjega in
starejšega otroka, ki skozi vsa leta, ki
so minila od njegove smrti, še vedno
prisostvuje pri oratoriju in na dogodkih, povezanih z mladimi. Ostaja nek
temelj vere, oziroma voditelj mladih
skozi vero.
Anka Grmek
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dELAVNICE MOLITVE

Znamo moliti?
Molitev je beseda, ki je povezana z
vero, z Bogom. V današnjem času nam
Bog ni več blizu, saj mislimo, da zmoremo
vse tudi brez njegove pomoči. In potem
doživimo nekaj, kar človek kljub vsem
znanstvenim dosežkom ne more obvladati ali spremeniti ( bolezen, naravne katastrofe... ) Tedaj se spet spomnimo na
Boga in se obrnemo nanj, da bi nam pomagal. Pa znamo moliti?
V otroški dobi in v mladosti se naučimo moliti od svojih staršev. Obisk verouka je za to premalo. Samo če starši molijo in se priporočajo Bogu, bodo s svojim
vzgledom naučili moliti tudi otroke. Molitev ni avtomatično ponavljanje naučenih
obrazcev, ki jih zmeraj niti ne razumemo,
niti se s srcem ne poglabljamo vanje. Glasna skupinska molitev ( morda v cerkvi )
ne sme biti edini način našega komuniciranja ( pogovarjanja ) z Bogom. Če beremo v Novi zavezi o Jezusovem življenju
in delovanju, opazimo, da tudi Jezus moli
na več načinov. Včasih skupaj s svojimi
učenci slavi Boga in se mu zahvaljuje. Velikokrat pa se prav potihoma odpravi na
samoten kraj in se tam, včasih celo noč,
pogovarja s svojim Nebeškim Očetom.
V evangelijih najdemo več stavkov, ki jih
Jezus spregovori svojemu Očetu. Pred
svojim trpljenjem mu reče: “Moj Oče, če
je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene,
vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor
ti.“ ( Mt 26, 39 ) Ob svojem trpljenju na

križu pa reče: “Moj Bog, moj Bog, zakaj
si me zapustil?“( Mt 27, 46 ) Pozneje beremo v evangeliju po Luku naslednje besede: “Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj
delajo.“ (Lk 23, 34 )
Tako se tudi mi lahko s svojim besedami obračamo na Boga.
Španski kapucin Ignacio Larranaga,
ustanovitelj Delavnic molitve in življenja,
je imel posebno izkušnjo Boga Očeta, ki
je popolnoma spremenila njegovo življenje. Svojo izkušnjo želi deliti tudi z drugimi
verniki, ki si tega želijo. V Svetem pismu
beremo: „Iščite moje obličje!“ Tako v Jezusovih časih, kot danes, je najhujša bolezen
pomanjkanje ljubezni. Do zdaj Cerkev ni poudarjala in vztrajno ponavljala nauk o zastonjski Božji ljubezni, ki je ne zaslužimo, si
je ne pridobimo, ampak jo preprosto prejmemo. Jezusovi sodobniki, pogosto veliki
grešniki, so zašli v težave, ker niso občutili ljubezni. In to se dogaja tudi današnjim
ljudem. Ljudje tudi danes živijo neko vero,
ki jo zaznamujejo strah, nagrada in kazen,
greh in krivda. Ustanovitelj omenjenih Delavnic molitve in življenja jih želi seznaniti s
tem, da je evangelij vesela novica, nauk o
Božji ljubezni in samo ljubezen dela čudeže spreobrnjenja in spremenjenja. Kdor si
želi takega osebnega odnosa z Bogom, bo
gotovo rad prišel na srečanja ( petnajst jih
je ), ki potekajo v Delavnicah in to trenutno
tudi pri nas na Igu v župnijski kapeli ( ob
torkih ob 19.30 h ).

dELAVNICE MOLITVE, ZGODILO SE JE
Rast v Bogu se ne zgodi čez noč,
treba je vztrajati v počasni hoji korak za
korakom. Če se duša resnično in iskreno prepusti temu Bogu, Bog tega človeka zgrabi in ga vrže v svet ljubezni.
In ko se enkrat zares čuti ljubljenega,
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izgine vsakršni strah, celo strah pred
smrtjo. Resnični Bog te osvobaja vseh
strahov in tesnob in ti da namesto tega
mir, globok notranji mir, ki si ga vsi tako
želimo.
Irena

DESET LET – ALI JE ŽE RES?
V hudem zimskem času roma Marijin
kip od hiše do hiše in prosi ljudi po toplih
hišah za prenočišče. Temu lepemu običaju,
ki smo ga tudi v Iški vasi obudili, pravimo
Marijo nosijo. V vasi so kip nosili še pred
vojno, po vojni pa se je ta običaj opustil.
Tretjega decembra leta 2002 so tudi v
Iški vasi ponovno obudili ta običaj. Od takrat je minilo deset let. Marijin kip so nosili
skoraj ves mesec, tako da je obiskal veliko
hiš. Molitve se je udeležilo veliko ljudi vseh
starosti. Zadnjih nekaj let nosimo Marijo
samo zadnjih devet dni pred Božičem. V
župnijski cerkvi vzamemo Marijo – Rožo
skrivnostno, oblečeno v bel plašč s tremi vrtnicami: belo, rdečo in zlato in rožnim vencem. Ta Marijin kip nam je najljubši in vsako leto se počutimo blagoslovljene, ko kip
priroma do naše hiše. Še vedno se ob Mariji
zbiramo častilci vseh starosti, nas je pa nekaj manj kot pred desetimi leti. Na začetku
preberemo besedilo ob sprejemu, nato postavimo kip na posebno mesto, v središče
naše družbe. Začnemo z uvodno molitvijo,
sledi veseli del rožnega venca, molimo tudi
za vse pokojne iz hiše in vasi, sledijo litanije Matere božje, molitve O Gospa moja, O

Jezus blagoslovi me in Sveti angel. Večkrat
preberemo kakšna razmišljanja ali besedilo iz adventnega koledarja. Nato obvezno
pojemo adventne, božične, najraje pa Marijine pesmi. Včasih je gospodinja obvezno
poskrbela za sladke dobrote in čaj. Zadnja
leta pa smo se dogovorili, da to ni potrebno, vendar častilci Matere božje vedno pri
vsaki gospodinji dobimo kaj dobrega. Na
koncu se dogovorimo, kam gre kip naslednji večer. Ko kip zapušča hišo, zmolimo in
preberemo besedilo Brezmadežni v pozdrav, nato v sprevodu in z lučkami pospremimo kip do druge hiše.
Ko po molitvi klepetamo, mlajši izvemo marsikaj iz življenja vaščanov »nekoč«,
lepe, dobre in tudi slabe in hude preizkušnje, ki so jih v preteklosti doživeli. Tako
se zgodbe prenašajo naprej. Ko pridemo
domov, nam ni žal, da nismo gledali televizije. Z nekim notranjim mirom in zadovoljstvom se pripravljamo na božič. Nekaj
Marijinih častilcev, ki so v teh desetih letih
spremljali Marijo, je že odšlo v večnost, na
srečo pa je med nami še vedno ostalo dovolj njenih častilcev.
mjg
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zGODILO SE JE

BOŽIČNI KONCERT

Božični čas je za premnoge čas, ko
nas prevzema nemir. Tako je vselej, ko je
nad nami beseda veselega oznanila Jezusovega rojstva. Ta čas ni srca, ki ne bi
veselo vztrepetalo. V premnogih krajih
pripravljajo koncerte, prireditve, razstave, in podobne dogodke, ki pripomorejo
k še lepšemu, poglobljenemu božičnemu vzdušju.
V naši župniji smo bili v petek, 28.decembra, povabljeni na koncert božičnih
pesmi, ki so ga za nas pripravili pevke in
pevci Mešanega cerkvenega pevskega
zbora župnije Ig, Mešani pevski zbor DU
Ig, Mešani cerkveni pevski zbor s Pijave
Gorice, Ženski pevski zbor DFG, glasbe-

na skupina BOROVNIČKE in mladinska
glasbena skupina ARCUS iz župnije Tomišelj.
Tako kot se v božičnem času duša razvnema v veselju, da bi zapela, so tudi ta
dan pevke in pevci z veseljem prepevali
za nas, z izbrano besedo pa je koncert
povezovala gospa Alenka Jeraj. Vzdušje
je bilo prijetno, nam poslušalcem pa je
mnogo pesmi, zapetih ta večer, pripovedovalo o skrivnostih Jezusovega rojstva.
Koncert so pevci skupno zaključili s
pesmijo Sveta noč, blažena noč… Po zaključku koncerta pa so se še zaustavili ob
druženju v župnišču.
Andreja

mladinska stran
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TRIKRALJEVSKA AKCIJA 2012/13

Kot vsako leto,tako je tudi letos v naši
župniji potekalo koledovanje. V času od
božiča do praznika Svetih treh kraljev so
naše domove obiskovali otroci – koledniki. Jaz sem jih vedno zelo vesela, saj
počastijo Jezusa s kadilom in lepo zapojejo božično pesem in pa predstavijo seMiha, Gašper in Boltežar. V naši župniji
je organiziral akcijo g. kaplan Janez Žerovnik, veliko so mu pomagali voditelji
skupin kolednikov: Tončka Strle, Luka
Šauer in Žan Debevec. Koledniki so bili
po vseh vaseh naše župnije, kjer so jih
organizirali prizadevni župljani, katerim
gre tudi zahvala za njihovo delo. Seveda
gre pa največja zahvala našim otrokom,
ki so kar precejšen del šolskih počitnic
preživeli v dobrodelni akciji. Zbrali so
3950 €, ki smo jih že poslali v Misijonsko

središče Slovenije. Zaključek trikaljevske akcije je bil z nedeljsko sv. mašo,
po maši pa so bili koledniki povabljeni na
pico v župnišče.
Denar smo darovali na Madagaskar,
kjer bodo zgradili otroški vrtec, cesto
in šolo, v Brazilijo, kjer se bo zgradil internat za odraščajoče, v Ruando za šolo
za otroke, katerih starši nimajo denarja
za plačilo privatne šole, v Beninu bodo
zgradili sirotišnico, v Kambodži pa
bodo zgradili šolo za dekleta.
Trikraljevska akcija se mi zdi lepa in
plemenita obenem in zato v župniji že
razmišljamo, da bi prihodnje leto ali pa
kasneje - odvisno od razmer, našim kolednikom priskrbeli nova ogrinjala, da
bodo ohranjali ta običaj.
Sonja

IŽANCI ZMAGALI NA DON BOSKOVEM TURNIRJU

V soboto, 19.1.2013 smo se udeležili
nogometnega turnirja v Šentvidu. Turnir
je bil posvečen v čast don Bosku. Sodelovalo je 9 ekip, med njimi tudi naša
ekipa, pod vodstvom kaplana Janeza

Žerovnika. Prebili smo se vse do finala, v
katerem smo z rezultatom 3:1 premagali ekipo Dobrove. Za zmago smo prejeli
prehodni pokal, za najboljšega igralca
turnirja pa je bil izbran Martin Kraševec.

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 delavnice, ki bodo v župnišču na
Igu, vsak torek ob 19.35. Dobrodošli!
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SPOROČILA

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2012
KRSTOV 46 - 32 iz naše župnije, 14 iz
drugih župnij (na Kureščku); 28 dečkov, 18
deklic; 18 iz cerkvenega zakona, 7 iz civilnega, 23 nezakonskih ali izven zakonske
skupnosti (krščeni v drugih župnijah: 3)
PRVOOBHAJANCEV 0 - Prvo obhajilo smo prenesli na 3. razred.
BIRMANCEV 16 (en razred) - 7 fantov,
9 deklet (birmal stiški opat Janez Novak)
POROK 13 - 8 ižanskih parov, 5 od
drugod (na Kureščku)
POGREBOV 22 - 20 domačih; 5 civilnih
MOŠKIH 14, najstarejši 86 let, najmlajši 56 let, povprečna starost 73,78
ŽENSK 8, najstarejša 95 let, najmlajša
68 let, povprečna starost 83,37
Na srečanje s Stvarnikom je bilo pripravljenih 7 umrlih. Še vedno obstaja
strah poklicati duhovnika, ko nekdo nevarno zboli. Zakrament svetega maziljenja ni dan za smrt, ampak za dušno
in telesno zdravje, za lajšanje bolečin,
za odpuščanje grehov ali vsaj za to, da
človek bolezen sprejme in z njo živi. (Za
Martinovo smo mazilili 25 ostarelih.)
Upam, da se bo naš odnos do zakramenta bolniškega maziljenja spremenil, ker je
to zakrament življenja in ne smrti.
V župniji je bilo v letu 2012 10 krstov
več kot umrlih.
OBHAJIL v župniji približno 49.000
(na Igu 19.000 in na Kureščku 30.000)

DOGODKI: duhovni seminar na
Kureščku (p. James Manjackal) - okrog
8.000 ljudi, tri dni je spovedovalo od 15
do 22 duhovnikov; enotedenski oratorij
- čez 70 otrok, 25 animatorjev; žegnanje
na Visokem in blagoslovitev vseh obnovitvenih del; žegnanje na Kureščku je
vodil murskosoboški škof, msgr. dr. Peter Štumpf; dan župnije 30. septembra
v Iški vasi (vodil dr. Janez Vodičar), blagoslovitev obnovljene kapelice Lurške
Marije pred Iško vasjo; praznovanje sv.
Martina: tridnevna priprava (ostareli,
mladi, celodnevno čaščenje in jubilanti),
v nedeljo je slovesnost vodil mag. Janez
Potočnik, salezijanski inšpektor, ki je blagoslovil na novo asfaltirano župnijsko
dvorišče; zelo lepe jaslice so pripravili
Blaž Jamnik in ekipa.
OPRAVLJENA DELA: DOBRAVICA
– obnovljeno elektronsko zvonjenje, na
novo prebarvana streha zvonika; IŠKA
VAS – obnovitev kapelice lurške Marije; KREMENICA – nov dostop do vhoda
cerkve, daritveni oltar in restavriran kip
sv. Urha; PIJAVA GORICA – nova slika sv.
Janeza Boska (Nikolaj Mašukov); ŽUPNIŠČE - asfaltirano dvorišče in narejen nadstrešek za oratorij in garažo
ŽEGNANJA do poletja 2013: Kremenica - 10. februar; Dobravica – 10. marec;
Pungart - 21. april; Iška vas – 28. april;
Matena – 7. julij

SPOROČILA
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – FEBRUAR
Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Robi Selan – 27. 1.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 3. 2.
Rok in Zinka Štefančič – 10. 2.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 17. 2.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 24. 2.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 3. 3.

Bralci na Pijavi Gorici:
Damjana Urbar in Olga Urbar – 27. 1.
Andreja Lunar in Eva Kramar – 3. 2.
Urška Pirc in Anže Globokar – 10. 2.
Klavdija Hočevar in Katarina Hočevar – 17. 2.
Jelka Tavčar in Tadeja Lunar – 24. 2.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 3. 3.

Pri maši ob 10. uri:
Manca in Aleš Hostnik – 27. 1.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 3. 2.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 10. 2.
Žan Debevec in Marinka Završnik – 17. 2.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 24. 2.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 3. 3.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
6. SKUPINA – 3. 2.
7. SKUPINA – 10. 2. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 17. 2. (Kot – Staje)
9. SKUPINA – 24. 2. (Matena)
1. SKUPINA – 3. 3.
2. SKUPINA – 10. 3.

•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA sta prejela: Dominik Kovačič, 26. 12. 2012, Barjanska ulica 16, Ig, na Igu; Lea Mrvar, 20. 1. 2013, Gasilska ulica 12, Pijava Gorica.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Jožef Smole, 26. 12. 2012, Govekarjeva 55, Ig, pokopan na Igu. V dober namen in za sv. maše so darovali: njegovi domači, hčerka Jožica, brat Janez z ženo
Mihelo, nečak Janez z družino, Podržajevi z Iga, Mila Podržaj, družina Ane Podržaj, družina Virant, Sabina Rautek, Franc Virant z družino, Hrenova 7, Ig; Mimi in
Tončka Cankar, Zabrv 23, Ig, pritrkovalci, Pečjakovi iz Staj, Cilka Juh, Janez Debevec z družino, Franc in Vida Debevec, sosedje Uršičevi.
+ Frančiška Juha r. Smolič, 22. 12. 2012, Banija 35, Ig, pokopana na Igu. Za sv.
maše in v dober namen so darovali: hčerka Magdi z družino, sin Rajko z družino iz
Avstralije, vnuk Miha, vnukinja Brigita z družino, vnuk Blaž Juha, sestri Ani in Pepi,
Sabina Rautek, Krčunovi, družina Comino iz Drage, družina Demšar iz Matene,
družina Vrhovnik z Iga, Ana Podržaj, sosedje Uršičevi.
+ Dušan Trifunović, 8. 1. 2013, Iška 104, Ig, pokopan na ljubljanskih Žalah.

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 27. 1. 3. MED LETOM – NEDELJA SV. PISMA – PRAZNOVANJE SV. JANEZA BOSKA, vzgojitelja mladih
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (31.1.) in petek (1.2.)
ob 15. uri, v soboto (2.2.) ob 10. uri.
Četrtek 31. 1. sv. Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev in hčera Marije Pomočnice
Petek 1. 2. prvi petek – pri maši pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, dopoldne obisk in
obhajilo bolnikov na domu
Sobota 2. 2. Gospodovo darovanje v templju ali svečnica – prva sobota - sv. maše: na
Igu ob 8. uri; na Pijavi Gorici ob 18. uri in na Kureščku ob 9. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 10. uri sv. maša in litanije
Nedelja 3. 2. 4. MED LETOM – blagoslov in darovanje sveč za potrebe cerkve, god sv.
Blaža, škofa – po maši Blažev blagoslov grla
Petek 8. 2. Prešernov dan - d. p. – Karitas nima uradnih ur
Nedelja 10. 2. 5. MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE PRI SV. VALENTINU NA KREMENICI – lepo vabljeni! Na Kureščku 23. obletnica prvega prikazanja Kraljice
miru – sv. maša ob 10. in 15. uri, obakrat eno uro prej čaščenje Najsvetejšega
Ponedeljek 11. 2. Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov – na Igu sv. maša ob 18. uri, sestanek za ŽPS ob 19. uri
Torek 12. 2. pust – ob 9. uri zaobljubljena sv. maša v Iški vasi		
Sreda 13. 2. PEPELNICA, strogi post – sv. maša in pepeljenje ob 18. uri – začetek štiridesetdnevnega postnega časa
Petek 15. 2. ob 17. uri križev pot in sv. maša pri sv. Križu v Iški vasi; ob 18. uri sv. maša na Igu
Četrtek 14. 2. sv. Valentin (Zdravko), ob 10. uri sv. maša na Kremenici
Nedelja 17. 2. 1. POSTNA – sv. maše ob običajnih urah; ob 14. uri križev pot, pripravijo
birmanci; na Kureščku molitev za ozdravitev notranjih ran in družinskega debla ob 15. uri
Ponedeljek 18. 2. Zimske počitnice za LJ in MB od 18. do 24. februarja
Nedelja 24. 2. 2. POSTNA – sv. maše ob običajnih urah; ob 14. uri
križev pot, pripravita zakonski skupini
Torek 26. 2. sestanek za starše birmancev ob 19. uri
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek
(28.2.) in petek (1.3.) ob 15. uri, v soboto (2.3.) ob 10. uri.
Četrtek 28. 2. sestanek za starše prvoobhajancev ob 19. uri

