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OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
IN ZAČETEK LETA VERE
Papež Benedikt XVI. je 11. oktobra 2011 predstavil apostolsko pismo
z naslovom Vrata vere, s katerim je
razglasil leto vere, ki bo potekalo
med 11. oktobrom 2012 in 24. novembrom 2013.
V tem letu smo vsi kristjani pozvani, naj prestopimo prag vrat vere, ki
vodijo v življenje v sožitju z Bogom in
omogočajo vstop v njegovo Cerkev,
saj so nam vedno odprta. Ne moremo
se sprijazniti s tem, da bi se sol pokvarila in bi luč ostala skrita, človeštvo pa
bi tavalo v temi. Tudi današnji človek
lahko doživi potrebo po tem, da se tako
kot Samarijanka odpravi k vodnjaku
poslušat Jezusa, ki vabi k veri Vanj in
k zajemanju iz njegovega vodnjaka, v
katerem teče živa voda. Znova moramo odkriti navdušenje nad tem, da se
hranimo z Božjo Besedo, ki jo zvesto
posreduje Cerkev in s Kruhom življenja, ki je dan v živež vsem njegovim
učencem. Verovati v Jezusa Kristusa

je pot, po kateri dokončno pridemo do
odrešenja. In zakaj datum 11. oktober
2012? Tega dne bo minilo 20 let od objave Katekizma katoliške Cerkve, ki ga
je dal objaviti blaženi Janez Pavel II. z
namenom pokazati vsem vernikom
moč in lepoto vere.
Katekizem ima štiri dele in sicer
prvi del ima naslov IZPOVEDOVANJE
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uvodnik, zgodilo se je

VERE, ki je razdeljen na dva oddelka. Prvi oddelek Katekizma ima naslov »VERUJEM - VERUJEMO«, drugi
pa IZPOVEDOVANJE KRŠČANSKE
VERE. Razlaga izpovedovanja vere
obsega kar 50 strani. Tu lahko najdete odgovore na pomisleke ob izpovedovanju vere. Drugi del govori o zakramentih in sicer o zakramentalnem
redu odrešenja in razlaga sedem zakramentov Cerkve. Tretji del ima naslov ŽIVLJENJE V KRISTUSU in govori
o človeku kristjanu, o udeleženosti v
družabnem življenju, o milosti in opravičenju ter razlaga 10 božjih zapovedi.
Četrti del ima naslov KRŠČANSKA
MOLITEV, kjer so razložena vprašanja o molitvah, nato pa je podrobno
razložena Gospodova molitev OČE
NAŠ. Seveda v dodatku splošnih molitev ne manjka rožni venec. To je zelo
lepa molitev, kjer priznavamo skrivnosti naše vere. Vera je življenjska spremljevalka, ki omogoča, da z vedno
novim pogledom opazimo čudovita
dela, ki jih Bog dela za nas, saj on ima
svoj odrešenjski načrt za človeštvo.
V tej številki smo se dotaknili bolj
notranjega doživljanja vere posameznika in v letu vere le stopimo skozi
vrata vere - tako nas vabi papež Benedikt XVI..
Sonja Dolinšek

v cerkvici sv. Jedrt, ki je najmanjša izmed vseh ižanskih podružničnih cerkva. Mašo je daroval g. župnik, cerkev
pa smo napolnili vaščani pa tudi nekaj
stalnih gostov iz okoliških vasi.
Prisluhnili smo Markovemu evangeliju, v katerem Jezus obsoja farizejska izročila o čistoči rok, posode in
hrane ter nam govori, da človeka ne
morejo omadeževati zunanje stvari,
pač pa ga omadežujejo le stvari, ki
pridejo iz človeka, iz njegovega srca,
če v njem dobi prostor zlo.
Med mašo smo v lepo okrašeni
cerkvi tudi skupaj zapeli in tako še
polepšali ta naš praznik.
Po maši smo se posladkali z dobrotami domačih gospodinj in poklepetali pod mogočno lipo.
Mihela

OB ŽIVLJENJSKEM
JUBILEJU

V sredo 12. septembra je bil za
našo župnijsko skupnost poseben
praznik, saj je ta dan naš župnik g.
Jože Pozderec praznoval svoj sedemdeseti rojstni dan. Pri sveti maši se je
Bogu zahvalil za vse prejete darove in
milosti. Somaševali so njegovi trije sobratje, salezijanci: g. kaplan, g. Košir
in g. Alojzij Slavko Snoj. Verniki smo
mu v zahvalo za njegovo dolgoletno
delovanje med nami podarili mašni
Na angelsko nedeljo, 2. septem- plašč, na katerem je upodobljen sveti
bra, smo imeli žegnanjsko mašo v Iški, Jožef, njegov zavetnik in simbol sve-

IŠKA

zgodilo se je
te Evharistije.
Pri tej daritvi
svete maše se
je zbralo veliko vernikov,
maša je bila
res slovesna,
saj so na koru
peli pevci cerkvenega pevskega zbora. Po maši in
skupnem fotografiranju je sledilo še
prijetno druženje ob pripravljenih dobrotah in veliki torti.
Isti dan zvečer se je rodil našemu
organistu Igorju in njegovi ženi Valentini sin Dominik, ki bo torej praznoval
svoj rojstni dan skupaj z gospodom
župnikom. Čestitamo in mu želimo,
da bi ga v življenju spremljal božji blagoslov in Marijino varstvo!
Irena

PRAZNIK NA
SARSKEM
V nedeljo 23.9.2012 so imeli na
Sarskem žegnanje. Proslavili so god
sv. Ruperta iz Salzburga, zavetnika
njihove podružnične cerkve. Slovesnost je vodil g. župnik Jože Pozderec.
Za vzgled nam je postavil sv. Ruperta, ki se je odpovedal posvetnemu bogastvu in misionaril po deželi.
Bil je mož globoke vere. Postal je prvi
salzburški škof. Po zgled pa nam ni
treba tako daleč v preteklost, saj na
isti dan goduje tudi naš blaženi Anton
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Martin Slomšek. Svetnika povezuje
Salzburg, saj je bil Slomšek prav tako
imenovan iz Salzburga. Skromen in
globoko veren, ni skrbel le za versko
vzgojo, ampak je močno zaznamoval tudi slovensko šolstvo. Imamo ga
lahko za svojega priprošnjika, uslišane prošnje pa lahko pripomorejo njegovi proglasitvi za svetnika.
Pri lepem praznovanju so s pesmijo sodelovali pevci iz Pijave Gorice
pod vodstvom Simona Hočevarja.
Ob koncu maše so se krajani spomnili
tudi župnikove okrogle obletnice in
ga obdarili z lepo štolo, nas pa povabili na prigrizek in pijačo.
Tončka Jeraj

PIJAVA GORICA
V ponedeljek 17. septembra smo
imeli sestanek za načrtovanje tega
pastoralnega, oziroma šolskega leta.
Navzoči so bili trije duhovniki in sedem pijavških vernikov. Letošnje leto
je papež Benedikt razglasil za leto
vere. Povabil nas je, da vstopimo skozi vrata vere. Da bi več molili (se naučili), saj ponekod ne znajo več moliti.
Vera naj doseže več družin, saj velikokrat ni staršev, niti otrok pri sv. maši.
Saj pri njih vera verjetno je, vendar ni
navdušenja in ni pripadnosti, ne spoznanja, da brez sv. maše ne moremo
živeti. Tako je ob četrtkih, ko pride na
Pijavi k maši od dveh do šest ljudi.

4

zgodilo se je

Gotovo so slabo vplivale vse afere
in pisanje o Cerkvi v zadnjih mesecih.
Veliko dela bo, da spet pridobimo zaupanje in se združimo.
Pogovor se je dotaknil načina
oznanjevanja. Pri verouku naj bi se
pripravili na sodelovanje pri sveti
maši, in tudi sicer naj bi bil bolj sodoben, zanimiv. Pridiga pri sv. maši naj
ne bo pretežka, potrebujemo preprost zgled ali pouk, ki se dotakne
našega življenja.
V letu vere nam je potrebna razlaga 'vere' po členih, morda tudi razlaga molitve očenaš in drugih delov sv.
maše, da bomo kaj razumeli. Predlagamo, da se v nedeljo po maši razdelijo listi z Božjo besedo prihodnje nedelje in se bomo lahko doma pripravili
in sledili. Liste izdaja založba Salve.
Pogovor se je dotaknil še finančnega stanja na Pijavi Gorici, ki je negativno – pomaga Ig. Župnik je predlagal ustanovitev npr. biblične skupine
za spoznavanje sv. pisma, potem pa
smo se lotili še nalog med pastoralnim letom in priprave praznikov.

IŠKA VAS
Danes, 30.9.2012, obhajamo Dan
župnije na naši podružnici pri Sv. Mihaelu v Iški vasi.
Domačini so se vneto pripravljali, da sprejmejo goste iz vse župnije
in okolice. Na začetku Iške vasi stoji

kapelica lurške
Matere Božje in
za današnji praznik so jo obnovili. Namesto
stenskih slik, ki
so razpadale,
je akademski
slikar Lojze Čemažar naslikal
dve freski. Na vzhodni strani je prizor
iz Razodetja, to je Marija z Jezusom,
zraven pa nadangel Mihael in zmaj,
na zahodni strani pa Jezus na križu in
pod križem Marija in apostol Janez.
Pred poslikavo so opravili druga
dela, ki sta jih vodila Pavle Petrovčič in Janez Rupert ter gradbeni odbor. Ivan Kramar je utrdil temelje,
akademski kipar, restavrator mag.
umetnosti Ljubo Zidar je utrdil omet,
kapelico prepleskal, pozlatil križ in
obnovil lurški kip. Streho je zamenjal
Tone Žagar, Roman Zdravje je naredil
nov orehov okvir in zasteklil prednjo
stran kapelice, še druga zidarska dela
je opravilo podjetje Salko, Pavle Petrovčič pa je obnovil vrata kapelice in
križ na strehi. Finančna sredstva so
prispevali vaščani Iške vasi.
Ko g. župnik Jože Pozderec blagoslavlja kip in kapelico, prosi za vse vaščane Iške, vasi da bi vse svoje poti prehodili v varstvu Božje Matere Marije.
J. Ž.

mladinska stran

STIČNA MLADIH
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mašo in nato sama sveta maša, ki jo
V soboto, 15.9.2012, smo se mla- popestri Stična bend, ki na koncu podi udeležili festivala Stična mladih, ki skrbi tudi za žur ob koncu dneva.
Tudi letos je bila
Stična zanimiva na
svoj način, kot vsako
leto. Zabavali smo se,
spoznali nove ljudi,
se napeli in naplesali in nato okoli petih
zapustili samostan
in njegovo okolico in
se utrujeni, vendar
polni novih doživetij
xxx
vsako leto poteka v Stični pri Cisterci- odpravili na vlak.
janskem samostanu.
Vsako leto se zbere med 5.000 in
8.000 mladih iz vse Slovenije.
Uskovnica je name naredila velik
Mladi iz Ljubljane in okolice se navadno pripeljejo z vlakom, ki je prav vtis. Imeli smo se zelo lepo. Mislim
posebej namenjen v Stično. Ljudje iz da smo se vsi zelo dobro pripravili na
malo bolj oddaljenih krajev pa pona- zakrament svete birme. Vsi skupaj bi
Živa
vadi pridejo z avtobusi, ki jih je iz leta si želeli ponoviti ta vikend:)
v leto več. Vsako leto
animatorji pripravijo
izviren sprejem. Na
razpolago imamo različne delavnice za različne interese in različne starostne skupine.
Ponavadi poteka tudi
zbor skavtov iz vse
Slovenije. Po času za
malico in kosilo je skupna priprava na sveto

BIRMANCI NA
USKOVNICI
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sporočila

SPORED BRALCEV
BOŽJE BESEDE –
OKTOBER

7. SKUPINA – 21. 10. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 28. 10. (Kot – Staje)
9. SKUPINA – 4. 11. (Matena)
1. SKUPINA – 11. 11.
2. SKUPINA – 18. 11.
Pri maši ob 8. uri:
•••
Helena Bevc in Miha Štefančič – 30. 9.
ZAKRAMENT SV. KRSTA so preFranci Orhini in Veronika Čuden – 7. 10. jeli: Matic Kastelic in Aljaž Kastelic,
Tina Založnik in Jernej Smole – 14. 10.
1. 9. 2012, Nova pot 7, Pijava Gorica,
Nataša in Boštjan Šteblaj – 21.10.
Ig; Filip Sebastien De L' Herbe, 1. 9.
Rok in Zinka Štefančič – 28. 10.
2012, Srednjevaška ul. 40, Lavrica,
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 1. 11. Lj.-Rudnik; Ožbej Gornik, 2. 9. 2012,
Helena Bevc in Miha Štefančič – 4. 11.
Mali vrh 50, Šmarje – Sap; Nik Mavec,
2. 9. 2012, Opekarna 4B, Trbovlje; Eva
Pri maši ob 10. uri:
Omejc Kos, 9. 9. 2012, Na hrib 30, PiMarija Poljanec in Janez Rupert
java Gorica, Ig; Jakob Globokar, 16. 9.
– 30. 9. (v Iški vasi ob 11. uri)
2012, Cesta na Drenik 6, Pijava Gorica,
Mojca Kus in Jure Podržaj – 7. 10.
Ig; Tibor Burnik, 22. 9. 2012, PolanIrena Uršič in Blaž Jamnik – 14. 10.
škova 18, Črnuče; Gašper Kačič, 29.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 21. 10.
9. 2012, Rogatec nad Želimljami 4, Ig.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 28. 10.
•••
Manca in Aleš Hostnik – 1. 11.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 1. 11. ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si
podelili: Gregor Janc in Tina Gojko(ob 14h)
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 4. 11. vič, 8. 9. 2012 na Igu; Marjan Kramar
in Nina Salobir, 15. 9. 2012, na Kureščku,
Ig; Marjan Debevec in MateBralci na Pijavi Gorici:
ja Pretnar, 15. 9. 2012, na Kureščku,
Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 7. 10.
Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 14. 10. Ig; Bojan Kačič in Katja Schwarzbartl, 29. 9. 2012, na Kureščku, Ig.
Eva Kramar in Urška Pirc – 21. 10.
Anže Globokar in Olga Urbar – 28. 10.
•••
Andreja Lunar in Anamarija Picek – 1. 11.
V VEČNO ŽIVLJENJE je odšel:
Damjana Urbar in Klavdija Hočevar – 4. 11. + Anton Sterle, 29. 8. 2012, Matena
13, pokopan na Igu. Namesto venca
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
na grob je daroval v dober namen sin
4. SKUPINA – 7. 10.
Franci z družino.
6. SKUPINA – 14. 10.
Bog plačaj!

sporočila
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NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 30. 9. 26. MED LETOM –- ŽEGNANJE V IŠKI VASI in DAN ŽUPNIJE – ob 10. uri blagoslovitev obnovljene kapele na začetku vasi, ob 11. uri slovesna sv. maša v šotoru na igrišču
– produ; slovesnost bo vodil dr. Janez Vodičar; ob 12.30
kosilo in srečelov; nastopili bodo domači godci, Ženski
pevski zbor Ig, mladi instrumentalisti, Olga Veisbaher; ob
15.30 sklep s petimi litanijami in evharističnim blagoslovom. Prisrčno vabljeni v Iško vas!
		 Na Rakovniku Majcnova nedelja
		 OKTOBER,
		 mesec rožnega venca – vsak dan 20 minut pred sv. mašo
molitev rožnega venca: za družine, za ljudi v stiski, za
naše bolne in ostarele, za mlade, za duhovne poklice, za
svetost duhovnikov in za domovino
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek
(4.10.) in v petek (5. 10.) ob 16. uri, v soboto (6. 10.) ob 10. uri.
Ponedeljek 1. 10. sestanek za ŽPS ob 20. uri
Torek 2. 10. Angeli varuhi – sestanek za starše birmancev ob 19. uri
Petek 5. 10. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu,
pri sv. maši pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, goduje sv.
Marija Favstina Kowalska
Sobota 6. 10. prva sobota – pobožnost v čast Marijinemu Srcu za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
Nedelja 7. 10. 27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA.- ob 9.
uri žegnanje v Tomišlju; na Kureščku molitev za družine;
začetek tedna za življenje: »prišel sem, da bi imeli življenje« (Jan 10, 10) - do 14. oktobra
Četrtek 11. 10. ZAČETEK LETA VERE – bo zaznamovan s slovesno sveto
mašo, ki jo bo daroval sv. oče, Benedikt XVI., na Trgu sv.
Petra V Rimu.
Petek 12. 10. ZAČETEK BIRMANSKE DEVETDNEVNICE – ob 18. uri srečanje z birmovalcem, patrom Janezom Novakom, opatom iz Stične, ob 19. uri sv. maša; srečanja z birmovalcem
so se dolžni udeležiti tudi starši in botri, ki morajo vsak
dan redno sodelovati tudi pri birmanski devetdnevnici.

Sobota 13. 10. birmanska devetdnevnica ob 19. uri
Nedelja 14. 10. 28. MED LETOM – ob 10. uri birmanska devetdnevnica sklep tedna za življenje
Ponedeljek 15. 10. birmanska devetdnevnica ob 18. uri
Torek 16. 10. birmanska devetdnevnica ob 18. uri
Sreda 17. 10. birmanska devetdnevnica ob 18. uri
Četrtek 18. 10. duhovna obnova za starše in botre ob 17. uri in ob 18. uri
birmanska devetdnevnica
Petek 19. 10. duhovna obnova za birmance ob 17. uri in ob 18. uri birmanska devetdnevnica
Sobota 20. 10. birmanska devetdnevnica ob 18. uri; v Mariboru koncert
RITEM DUHA
Nedelja 21. 10. MISIJONSKA – ob 10. uri SLOVESNOST SV. BIRME – 16
kandidatov bo prejelo zakrament sv. birme - birmovalec
bo pater Janez Novak, stiški opat - na Trgu sv. Petra v
Rimu bo prvi večji dogodek v letu vere: kanonizacija sedmih mučencev in pričevalcev vere; nabirka je za misijone.
Sobota 27. 10. prehod na zimski čas (pomakni uro (- 1h)
		 Večerne maše bodo ob 18. uri, na podružnicah ob 17. uri.
Nedelja 28. 10. 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA NEDELJA – ob 10. uri
ŽEGNANJE NA PIJAVI GORICI
Ponedeljek 29. 10. bl. Mihael Rua, duhovnik, salezijanec – jesenske počitnice
do 4. 11.
Sreda 31. 10. dan reformacije – državni praznik
Četrtek 1. 11. V S I S V E T I – zapovedani praznik – sv. maše ob 8., 10.,
13.35 litanije vseh svetnikov in 14. uri. sv. maša in procesija na pokopališče, kjer bo ob 15. uri molitev za rajne; ob
17. uri v cerkvi molitev rožnih vencev za verne rajne
Petek 2. 11. SPOMIN VSEH VERNIH DUŠ – sv. maše: ob 7. uri na pokopališču, ob 8. in 18. uri v farni cerkvi, na Pijavi Gorici ob
18. uri, na Kureščku ob 9. uri, ob 14.30 križev pot in ob 15.
uri sv. maša
V našem glasilu pišemo o dogodkih v župniji in bi večkrat radi objavili tudi fotografije. Priložnostne fotografe prosimo, da nam posredujete svoje posnetke (zupnija.ig@rkc.si ali
USB ključek), ki bodo objavljeni v glasilu ali pa na spletni strani.

