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Posvetitev (izročitev) Jezusovemu
in Marijinemu brezmadežnemu Srcu
Ali veste, zakaj je 30. maj 1943 za
Slovence nekaj posebnega? In zakaj
bo nekaj posebnega tudi letošnji 15.
avgust? In kaj imata ta dva datuma
skupnega? Naj vam pomagam. Marija, naša božja Mati bo povezala verne
Slovence v izročitvi njenemu presvetemu Srcu.
Čeprav od leta 1992 naprej Slovenci vsako leto na praznik vnebovzetja
Device Marije obnovimo izročitev Materi Božji, pa smo letos, v letu vere in
ob 70. obletnici posvetitve slovenskega naroda Marijinemu brezmadežnemu Srcu, še posebej vabljeni, da se na
posvetitev bolj duhovno poglobljeno
pripravimo z obhajanjem petih prvih
sobot. Mogoče se bo kdo vprašal, zakaj takšno posvetitev danes sploh potrebujemo? Če kdaj, potem človeštvo
danes bolj kot kdajkoli prej potrebuje
Božje dobrote, ljubezni in usmiljenja,

saj s premnogimi slabimi mislimi,
besedami in dejanji žalimo našega
nebeškega Očeta in nebeško Mater.
In prav te Božje dobrote, usmiljenja
in ljubezni smo deležni pri posvetitvi
Jezusovemu in Marijinemu Srcu in pri
življenju iz te posvetitve. Jezus je namreč sv. Marjeti Alakok zagotovil, da
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uvodnik

bodo mlačni kristjani, če bodo častili
Jezusovo (in Marijino) Srce in se mu
posvetili, postali goreči, in tako bodo
hitro dospeli do velike popolnosti.
O tem nam govorijo tudi fatimska
sporočila. Treba je verovati v njuno ljubezen in jima zaupati ter se jima popolnoma izročiti. Prenovila bosta naša
srca, da bomo začeli misliti, govoriti,
delati in ljubiti kakor onadva. Ali si ne
želimo kristjani tega bolj kot vse? Ali
nam nista Jezus in Marija ideal, ki se
ga trudimo doseči? Zakaj potem ne bi
izkoristili milosti posvetitve, ki nam to
pot k svetosti olajšata, saj ko se podarimo Jezusu in Mariji, smo njuna last
in onadva bosta skrbela za nas kot za
svojo lastnino. S posvetitvijo po Mariji izročimo Jezusu svojo dušo in telo,
svoje molitve, žrtve in dobra dela, različne križe, zdravstveno stanje, svojo
družino, znance in prijatelje, svoj poklic in materialne dobrine, pravzaprav
vse kar smo in kar imamo. Ali mislite,
da Božji Sin in Nebeška Mati slabo skrbita za svojo lastnino?

Seveda pa se je potrebno na posvetitev dobro pripraviti – kako, ste
lahko brali že v prejšnjih glasilih.
Vendar pa posvetitev ni le enkratno
dejanje. S svojim življenjem jo moramo vsak dan znova potrjevati in
obnavljati. Posvetitev nas usmeri v
ljubezen do bližnjega. Naš apostolat
je najprej apostolat molitve in žrtve
ter zglednega krščanskega življenja,
v izpolnjevanju Božjih in cerkvenih
zapovedi. Tudi v tem, da bomo vsak
dan voljno nosili svoj križ ter tako zadoščevali Jezusovemu in Marijinemu
Srcu za svoje grehe in grehe vsega
človeštva.
Zato vas vabim, naj posvetitev
ne bo samo neka formalnost, pač
pa zavestna osebna izročitev Mariji in Jezusu. Izročitev naj postane
del našega življenja, saj nas Jezus in
Marija z izkazovanjem svoje ljubezni
hočeta pripeljati k nesebični ljubezni
do Boga in do bližnjega, kar je bistvo
svetosti, h kateri smo vsi poklicani.
Barbara Jamnik

Dan župnije:
Iška Loka 16. junija 2013,
ob 11.00 sveta maša pod šotorom v Šenožetki,
kosilo za vse, srečelov, družabni spored, ob 15.30 litanije.
Vabljeni vsi župljani!

ZGODILO SE JE
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MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
27. aprila 2013 je bila na Kureščku
molitev naše dekanije za duhovne
poklice. Zbralo se nas je malo. Mogoče je bil kriv državni praznik, da je
bila udeležba slaba. Molitveno uro je
pripravil naš kaplan Janez Žerovnik,
pri izvedbi pa so sodelovale članice
molitvene skupine.
Mašo je daroval dekan Marjan
Čuden, ki je v pridigi poudaril, da pri
molitvi za duhovne poklice molimo

za močno vero, saj le taka vera rodi
duhovne in redovne poklice. Redovnice ga spominjajo na Marijo, ki se je
bila pripravljena žrtvovati za božji načrt. Tudi redovnice so se odpovedale
zasebnemu življenju v korist bolnih in
drugih pomoči potrebnih. Moliti pa je
treba tudi za stanovitnost že posvečenih.
Tončka Jeraj

ŽEGNANJE PRI SV. KRIŽU V IŠKI VASI
Zadnjo nedeljo v aprilu smo že
tradicionalno praznovali v cerkvici Sv.
Križa. Sveto mašo je daroval gospod
župnik Jože Pozderec. Ta dan je bilo
še posebej slovesno, saj je sv. krst
prejela ena najmlajših vaščank, Eva
Stanešič. Pri maši smo blagoslovili
sliko žalostne Matere božje, olje na
platnu. Sodeloval je ižanski cerkve-

ni pevski zbor z organistom Igorjem
Kovačičem. Ker je bilo vreme lepo, a
le vetrovno, smo se lahko zadržali ob
sladkih dobrotah domačih gospodinj.
Tako kot vsako leto se vaščani zahvaljujemo ge. Marjeti Šteblaj (Zajčevi
mami), ki skrbi za cerkvico in zvonjenje v vasi.
mjg

GASILSKI PRAZNIK
Kot vsako leto v spomladanskem
času, se je tudi letos opravila maša za
gasilce! Florjanova nedelja je za nas
poseben dan. Letos je evharistija potekala v župnijski cerkvi sv. Martina na
Igu. Evharistija, ki sta jo vodila ižanski
župnik g. Jože Pozderec in kaplan g.
Janez Žerovnik, predstavlja blagoslov

našega poslanstva in priporočilo Bogu.
Gasilci iz celotne Gasilske zveze Ig
smo se zbrali na šolskem Igrišču pred
občino Ig. Zbralo se nas je zavidljivo
število in sicer približno 120. Po začetnem blagoslovu na prostem smo v gasilskem ešalonu odšli v cerkev. Ešalon
praporov in kipec zavetnika gasilcev sv.
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Florjana, so vseskozi nakazovali poseb- Franci Orhini, drugo pa Nastja Strelec.
Po sv. maši smo se zbrali v prostonost nedelje, okrasitev cerkve pa prazničnost. Glede na namen bogoslužja rih PGD Ig, kjer smo imeli skupno kosmo gasilci aktivno sodelovali in sicer silo ob prijetnih pogovorih in druženju.
pri berilih in prošnjah. Prvo berilo je bral
Tomaž Strle

PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo, 26. maja 2013, je v župnijski cerkvi Sv. Martina na Igu, obhajilo prvič prejelo 32 prvoobhajancev.
Z veliko predanostjo in ljubeznijo
so jih k temu dogodku tri leta pripravljali gospod župnik Jože Pozderec,
kaplan Janez Žerovnik in katehistinja
sestra Marta. V mesecu maju so pridno
obiskovali šmarnice in se priporočili k
Mariji. Skupaj s starši so se udeležili
devetdnevnice. V pripravi na prvo obhajilo je starše še posebej nagovoril
gospod Anton Košir in poudaril, kakšno duhovno darilo je prejem prvega
svetega obhajila ne samo za prvoob-

hajanca, temveč za celo družino.
Na dan slovesnosti so se otroci
v belih oblačilih, polni pričakovanj,
zbrali pred cerkvijo. Sprevod otrok
skupaj s starši je za nameček pospremilo toplo sonce. Slavnostno sveto
mašo je daroval gospod župnik Jože
ob somaševanju kaplana Janeza. Prvoobhajance je nagovoril z besedami
o veliki Jezusovi ljubezni do otrok in
jih navdihnil z dvema zgledoma: otroštvom blaženega Alojzija Grozdeta in
Don Boska, ki sta bila že kot otroka
prežeta s Kristusovim duhom in s pobožnostjo do Božje Matere Marije.

ZGODILO SE JE
Ob samem prejemu zakramenta
prvega svetega obhajila je bilo med
otroci čutiti mir in globoko spoštovanje do Jezusa. Pri sveti maši so sodelovali prav vsi prvoobhajanci tako
s prošnjami, zahvalami, mislimi, kot
tudi s prečudovitim petjem pod vod-
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stvom sestre Marte. Ubrano je pel
mladinski zbor Magnificat, dve pesmi
vokalna skupina Borovničke, na koncu pa so prvoobhajanci skupaj s starši radostno zapeli: »Poglejte kakšno
ljubezen nam je izkazal dobri Bog...«.
A.L.

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA
Na četrtek po prazniku svete Trojice obhaja Cerkev od 13. stoletja dalje praznik v čast svetemu Rešnjemu
telesu. Prvotni in najslovesnejši praznik svetega Rešnjega telesa je pravzaprav veliki četrtek, dan postavitve
najsvetejšega zakramenta, imenovan tudi rojstni dan keliha. Toda spomin na Kristusovo trpljenje in neposredna bližina velikega petka nam ne
dovoljujeta, da bi se tedaj prepustili
veselemu, bleščečemu praznovanju
in kar najbolj radostnim izrazom hvaležnosti za Kristusov največji dar svoji
Cerkvi. Ker je na veliki četrtek misel
na Kristusovo trpljenje tako živa, je
praznovanje in veselje na četrtek po
končanem velikonočnem petdeseterodnevju še toliko večje. Na ta dan
se Jezusu zahvaljujemo za vse, kar je
storil za nas.
Pri nas je v navadi praznična procesija, ki se vije med polji. Sprevod se
ustavi pri štirih oltarjih, kjer je vsakokrat oznanilo evangelija ter blagoslov
z Najsvetejšim. Misel tega obreda je:

blagoslov z Najsvetejšim na vse štiri
strani neba naj bi pod mogočno in
dobrotljivo varstvo Kristusa v najsvetejšem zakramentu postavil vso
pokrajino. Procesija naj bi bila hkrati
tudi živa občestvena prošnja, naj nebeški blagoslov blagoslavlja, varuje
in ohranja ta kraj in vse, ki v njem prebivajo ter tudi polja in sadove zemlje.
Tako se na ta dan veselimo darov, ki
nam jih daje Jezus, obenem se mu
zahvaljujemo za njegovo darovanje
na križu za nas, nato pa ga prosimo
za varstvo in blagoslov.
Letos imamo zelo deževno pomlad, zato smo procesijo imeli kar v
naši cerkvi, kjer smo imeli blagoslove
z Najsvetejšim pri stranskih oltarjih.
Procesijo so spremljali prvoobhajanci
v belih oblekah in s košaricami polnih cvetja. Prosili smo za blagoslov in
božje varstvo. Ob koncu slovesnega
obreda pa je v cerkvi glasno zadonela zahvalna pesem in veliko vernikov
nas jo je zapelo iz vsega srca.
Sonja
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SVETNIK MED NAMI
Petek 3.5.2013 je
bil za župnijo Ig velik
dan. Obiskal nas je
zavetnik naših dušnih pastirjev don
Bosko. Ob 15. uri smo
se zbrali na dvorišču
med župniščem in
cerkvijo. Prišli so gasilci, narodne noše,
skavti,
mladinska
pevska zbora Magnifikat in Arcus, mešani župnijski pevski
zbor in ostali farani. Prvi so vozilo s
sarkofagom z don Boskom in njegovimi relikvijami veselo pozdravili naši
zvonovi. Vozilo se je počasi, med špalirjem gasilcev in ostalih pričakujočih,
pomikalo do križa. Ko so sarkofag pripeljali iz vozila je župnik povedal nekaj
pozdravnih besed, mladinci so zapeli,
potem smo vsi skupaj odšli v cerkev.
Oglasil se je tudi mešani župnijski
pevski zbor, ki se je za to priliko naučil nekaj novih pesmi. Otroci in mladi
so se odpravili v priložnostni oratorij, ostali pa smo prisluhnili nagovoru
prof. Toneta Ciglarja.
Pozdravil je:'Pozdravljen don Bosko ponovno med nami.' Zvedeli
smo, da je don Bosko leta 1883 potoval na Dunaj, seveda čez naše kraje.
Gospod Ciglar je osvetlil nekatere
pomembne mejnike v don Boskovem

življenju. Pomen njegove matere, nebeške matere Marije in sledenje njegovim sanjam, ki jih je z božjo pomočjo uspešno uresničeval.
Uro pred mašo, ki je bila ob 19. uri,
so se k molitvi ob don Bosku zbrali
molitvena skupina in zakonski skupini. Odlomki iz svetnikovega življenja
so se prepletali s pesmijo in molitvijo.
Mašo je daroval župnik Jože Pozderec. Seveda je tudi on govoril o liku
svetnika. Don Boska nam je prikazal
kot sanjača, ljubitelja in vzgojitelja
zapuščene mladine. Zbiral jih je in jim
postregel z materialnim in duhovnim
kruhom. Njegovo delo je ogromno,
saj je poleg salezijancev ustanovil tudi
ženski red Hčera Marije pomočnice.
To je zmogel kot človek globoke vere,
ljubitelj Cerkve, učitelj svetosti, vzgojitelj svetnikov, na kratko SVETNIK.
Po maši je bil čas za molitev ob don

ZGODILO SE JE
Bosku. Mnogi so ga
počastili, se dotaknili sarkofaga, kjer so
bile poleg kipa svetnika njegove relikvije (desna roka).
Prav tako po
maši se je skupina
pohodnikov, nekaj
čez 20, odpravila
na Kurešček, da bi
pričakali don Boska, kamor so ga pripeljali ob 23. uri.
Po poti smo zmolili dva rožna venca
pod vodstvom tomišeljskega župnika Srečka Goloba. Poskrbel je tudi za
bakle, da nismo v temi kam zašli. Na
Kurešček pred Dom smo prišli že nekaj pred dogovorjeno uro. Tako je don
Boska, kljub pozni uri, pričakal špalir
gasilcev z Golega, pohodnikov in še
nekaj drugih vernikov. Pri Domu so
raztovorili sarkofag in ga s pomočjo
romarjev ročno popeljali do cerkve.
Zmolili smo litanije in se odpravili
domov. Nekaj mladih pa je ostalo ob
svetniku na celonočnem bedenju.
V soboto je bila ob 9. uri molitvena
ura, ob 10. uri pa slovesna maša, ki jo
je daroval bivši inšpektor salezijancev
dr. Alojzij Slavko Snoj. Predstavil nam
je nekaj čudovitih del (čudežev), ki jih
je pripravil don Bosko, in svojo pridigo podkrepil z anekdoto. Ko je veroučitelj vprašal učence, kdo je svetnik,
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mu je eden od njih odgovoril: Svetnik
je tisti, skozi katerega nam sije sonce.
Gledal je namreč barvna okna, kjer so
bili upodobljeni svetniki. In skozi don
Boska je prihajala luč, predvsem mnogim mladim, ki bi se sicer v vrvežu industrijskega mesta (Torina) izgubili.
Vzgled nam je tudi danes, je pa tudi
velik priprošnjik pri vzgoji. Tudi naša
literatura omenja, da so dva prestopnika iz romana Frana Milčinskega,
Ptički brez gnezda, poslali v Torino,
da bi se izučila poklica.
Maše se je udeležilo veliko romarjev. Vsi niso mogli v cerkev, več kot v
cerkvi jih je bilo zunaj. Po maši so se
potrudili, da so se v mimohodu poklonili svetniku. Molitev in pesem je
spremljala zadnje trenutke 'svetnika
med nami'. Hvaležno smo ga pospremili, saj so ga po dveh dnevih v naši
župniji čakali še v drugih krajih.
Tončka Jeraj
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»ŽIVETI Z VERO JE DRUGAČE.«
Končala se je šmarnična pobožnost, ki je potekala na Igu, v Mateni,
Iški vasi, na Dobravici, Pijavi Gorici in
na Sarskem. Tako kot vsako leto so tudi
letos voditelji po vaseh poskrbeli za to
lepo majsko pobožnost. V nekaterih
vaseh se žal vsako leto manjša obisk
pri šmarnicah. Starši kar ne pošiljamo
otrok k tej pobožnosti. Vedno najdemo
kakšne razloge, tako da se tudi odrasli
ne udeležujemo šmarnic.
V celotni župniji je obiskovalo šmarnice nekaj čez osemdeset otrok, nekateri zelo vztrajno, na zadnji dan maja
pa smo se iz vseh vasi zbrali v župnijski
cerkvi in skupaj počastili Marijo. Peli
smo pri maši, potem so otroci dobili za
spomin rožni venec in pohvalo, na koncu pa še okusen Čotov sladoled.
»Živeti z vero je drugače« je naslov
letošnje knjige oz. šmarničnega branja, avtorja sta Urška Smerkolj in Peter Žakelj. To je povabilo naše nebeške
matere Marije, to je povabilo letošnjih
šmarnic. Predstavijo se vprašanja vere,
s katerimi se srečuje verna družina danes. Govori o družini Praznik, ki ima
tri otroke: Ivana, Luka, Jakoba, očeta
Jožeta in mamo Mojco. V družini sklenejo, da se bodo v mesecu maju vsak
večer pogovorili o kakem vidiku vere,
ki ga ne razumejo, ali pa se o njem
preprosto želijo pogovoriti. Tako naj bi
spodbudili družine, da se o temi tistega

dne pogovorijo še doma.
V prvih dneh maja so se Praznikovi
ustavljali ob pomenu molitve. Dan, ki ga
začnemo in končamo z molitvijo, je drugačen. Molitev rožnega venca ni preživeta. V tej čudoviti molitvi se umirimo,
postajamo duhovno bogatejši in svobodnejši. Veliko lepega pa tudi težkega se
je ta mesec zgodilo v Praznikovi družini.
Praznikovi so poskušali prepoznavati milost zakramentov v vseh svojih
doživetjih. Naučili so nas, da krst dviga dostojanstvo, obhajilo ga utrjuje,
birma pa nas vabi, da v Svetem Duhu
potrjeni v svet vstopamo kot Jezusove priče. Zakrament zakona je resna
obljuba. Tudi v bolezni potrebujemo
pomoč. Zato bolniško maziljenje ni
za smrt, ampak za življenje, da vrača
zdravje in daje pogum. Kako hitro se
v naše življenje prikrade greh. Praznikovega družinskega miru tudi greh ni
uspel zrušiti. Prepoznali so sovražnika,
zato so ga lahko tudi premagali.
Pomembno je, da opazimo greh v
svojem življenju in ga premagamo. Lenobo, napuh, jezo, lakomnost, požrešnost, nevoščljivost moramo neprestano premagovati s krepostmi: skromnostjo in pozornostjo za stisko bližnjega.
Živeti z vero je drugače, to so dokazali Praznikovi v letošnjem šmarničnem branju.
mjg

mladinska stran
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DON BOSKOVE RELIKVIJE IN
ORATORIJSKO POPOLDNE
Na tretji dan
romanja relikvij
sv. Janeza Boska
po Sloveniji, so
relikvije dospele
tudi k nam, na Ig.
Malo po petnajsti
uri jih je na Igu
pričakala velika
skupina vernikov.
Gasilska brigada
v svečanem postroju s prapori,
narodne noše in skavti v uniformah
so že na zunaj izražali, da gre za pomemben dogodek, kakršnemu ne
more biti priča vsaka generacija.
Naša župnijska cerkev sv. Martina
je nato nudila prostor, kamor so lahko skupine in posamezniki poromali
in se priporočili svetniku, ki je nekoč
bil o sebi dejal, da smo mu mladi
ukradli srce.
Ker je bil don Bosko z nami celo popoldne in smo se pri čaščenju izmenjavali po skupinah, smo v Martinovem
gaju, na župnijskem dvorišču animatorji in skavti izvajali vesel oratorijski
program za otroke in mladino. Imeli
smo pet delavnic, v katerih je vsak lahko našel nekaj zase. Nekateri so brcali
žogo na nogometnem igrišču, drugi

so se igrali skavtske igre skupaj s skavti, tretji risali po igrišču s kredami in se
igrali z baloni, najmlajši pa so barvali
don Boskove pobarvanke ali pa posipali z lepilom porisane papirnate krožnike z različnimi materiali.
Nekje na sredi popoldneva smo imeli tudi malico, vendar pa nam tudi med
ostalim popoldnevom ni primanjkovalo
sladkih poslastic, saj so naše mame in
animatorke ob prazniku prihoda svetnika mladih napekle za nas veliko sladkega peciva in okusnih piškotov.
Tako je praznični dan minil veselo,
v duhu oratorija, predvsem pa v duhu
don Boska, ki je svoje življenje odkritosrčno, s požrtvovalnostjo in veseljem daroval za mlade.
Ana Merzel
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ČARNO JEZERO
V soboto 11. 5. 2013 smo se ob 9.
uri otroci iz župnije Ig zbrali v župnišču. Ko smo se zbrali, smo se z avtomobili odpeljali na Rakovnik. Tam
so nam razdelili kartice z imenom,
na katero smo potem lepili nalepke.
Nato smo skozi stranski vhod cerkve
odšli do don Boskovih relikvij (posmrtnih ostankov). Potem smo imeli različne igre. Mi smo imeli veliko igro.

Tam smo spoznali vse štiri (?) naravne
enote Slovenije. Potem smo končno
imeli malico. Po malici smo ponovno
imeli igre. Šli smo gledat klovne, ki so
izvajali zanimive trike. Čarno jezero
smo zaključili s sveto mašo, pri kateri
smo veliko peli. Ta dan mi je bil zelo
všeč, ker sem se imela 'fajn'.
Mirta Dolinšek

SKAVTSKE OBLJUBE V IŠKI
25. 5. 2013 so v Iški v cerkvici sv.
Jedrt potekale skavtske obljube. Vsi
skavti smo se zjutraj ob 8. uri zbrali na
parkirišču v Iški za odcep na Gornji Ig.
Tam smo se najprej malo zabavali potem pa smo kmalu peš, po skupinah,
odšli do Gornjega Iga. Naš cilj je bil,
da pridemo do gore »Sinaj«, tako kot
je to storil Mojzes in takrat prejel deset božjih zapovedi, smo enako storili
tudi mi. Po poti smo iskali točke in se
spoprijemali z raznimi preizkusi. Čeprav je padal dež, se nismo dali zmotiti in smo vztrajali. Kmalu smo se odpravili nazaj, saj nas je v Iškem vintgarju že čakalo toplo kosilo. Po kosilu

smo vse pospravili in se odpravili do
cerkvice v Iški, do sv. Jedrti. Tam smo
prepevali in se pogovarjali. Ob petih
pa se je začela sveta maša. Takrat so
prišli tudi naši starši. Po evangeliju
smo novi skavti dali obljubo in dobili
skavtske rutke. Bilo me je malo strah,
a sem se kmalu pomirila. Ko sem dobila rutko, sem se počutila odlično,
bila sem zelo zadovoljna, da sem bila
sprejeta med skavte tako kot drugi.
Po maši smo se vsi skupaj posladkali s sladkimi dobrotami, ki so jih naši
starši z veseljem spekli.
Nežka Grmek

ORATORIJ 2013: 1. – 7. julij
BOG JE Z NAMI: zgodbe iz Narnije
Prijavite se!
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OBVESTILA ŽUPNIJSKE KARITAS IG
V trgovini Blatnik-Mercator na Igu
(pri gasilnem domu) je župnijska Karitas Ig postavila na vidno mesto voziček
z napisom »KARITAS« z namenom zbiranja prostovoljnih darov v obliki hrane

in higienskih potrebščin, ki jih kupite v
omenjeni trgovini. Z vašimi darovi bomo
pomagali pomoči potrebnim posameznikom in družinam. Hvala za vaš dar.
Ana Podržaj

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek
v mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Akcija pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 2013 (Za družine, ki imajo
otroke v šolah.) – rok prijave do petka 14. 6. 2013. Dodatne informacije v
župnišču v petek 14. 6. 2013 od 17h – 18h.

ŽPS
Spregovorili smo o obisku don Boskovih relikvij, nato pa še: o pripravi
procesije Svetega Rešnjega telesa in o
potrebni obnovi kapele na pokopališču.
Gospod župnik je predhodno že opravil
pogovor z arhitektom, ki mu je predložil
grob načrt možne obnove kapele in izdelave nadstreška pred vhodom vanjo. Predlog nekaterih članov ŽPS je, da se o obnovi spregovori tudi na občinskem svetu;
naj k obnovi pristopi tudi Občina Ig.
Dan župnije bo letos v Iški Loki,
16. junija 2013, ob 11.00; povabljeni so
tudi skavti. Vso organizacijo in pripravo
so prevzeli vaščani Iške Loke. Vaščani
bodo pripravili tudi srečelov in prosijo
za pomoč pri dobitkih. Ob 15.30 bi se
srečanje končalo z litanijami. Nabirka
župnijskega dne gre v župnijski sklad za

obnove cerkva in kapelic. Vaščani Iške
Loke predlagajo, da bi se obnovila poljska kapelica.
V okviru pastoralnega načrtovanja
v naši župniji, smo kot prvi izziv sprejeli POGLOBITI MOLITEV. Določili smo
si cilj, da se oblikuje ŽIVI ROŽNI VENEC - prostovoljno zbranih naj bi bilo
vsaj 20 ljudi. V ta namen bo g. župnik v
Naši župniji preprosto predstavil in razložil namen take ustanovitve in način delovanja, ter tudi povabil farane,
k pridružitvi.
Za PASTORALNI IZZIV je bil podan predlog, da se organizira otroška sv. maša. Prvič naj bi bila že na 1.
adventno nedeljo letos.
Andreja

12 molitev

KAJ SO ROŽE ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA
(Rože ŽRV)?
V mnogih župnijah v Sloveniji so
Rože ŽRV že prava zgodovina in tradicija. Člani teh skupin so izmolili že veliko duhovnih poklicev v svojih župnijah.
Roža ŽRV je skupina dvajsetih ljudi, katere člani vsak dan zmolijo 1 očenaš, 10 zdravamarij in določeno skrivnost, npr. '1. ki si ga Devica od Svetega
Duha spočela' ter slava Očetu. Drugi
molijo enako, le da doda vsak svojo
skrivnost. In tako vsaka skupina zmoli
vsak dan štiri rožne vence. Molitev pa
naj ima vsakokrat določen namen.
Tako povezovanje v molitvi ima pa še
druge pozitivne vidike glede članov samih. Duhovnik Lojze Kozar piše o tem:
»Zaradi članstva v roži se človek počuti
varnejšega, z drugimi bolj domačega,
povezanega. Član rože samega sebe potrjuje s tem, da svoji skupini nekaj daje,
daje svoj prispevek v vsakdanji molitvi in
tako bogati skupnost članov, po njej pa
vso župnijsko skupnost, Cerkev in človeško skupnost sploh, tako ni več brezimen, nepomemben človek, temveč pomemben člen v veliki množici ljudi.«
Člani ne grešijo, če kdaj iz opravičenega razloga opustijo molitev. Molitev
skrivnosti spodbuja k notranjemu oblikovanju, zato naj si člani s pomočjo
molitve posebno prizadevajo za to:
1. da bodo svojo skrivnost molili
vsak dan,

2. da bodo v družini živeli v miru in
ljubezni,
3. da bodo radi pomagali drugim, kadar bodo pomoči potrebni,
4. da bodo obiskali bolnega člana rože,
5. da se bodo udeležili pogreba pokojnega člana in maše za pokojnega,
6. da bodo vsako leto poskrbeli za
mašo za svojo rožo,
7. da najdejo za svojo rožo novega člana
8. da se udeležijo srečanja rož, ki ga
župnija pripravi vsaj enkrat letno.
Pred drugo svetovno vojno je bilo delovanje Rože ŽRV najbolj živo v Prekmurju.
Povezale so se v Bratovščino Živega rožnega venca. V kroniki ene od župnij beremo,
da je bilo pri njih polnih 134 Rož ŽRV. Če
si morda prikličemo v spomin, da je v vsakem delu rožnega venca pet molivcev in
da so takrat Rože ŽRV sestavljali trije deli
rožnega venca, potem lahko zapišemo, da
se je vsak dan zmolilo 402 rožna venca in
da je molilo rožni venec čez dva tisoč ljudi.
Takšna organizirana molitev je imela med
verniki posebno moč za krepitev krščanske vere in za rast duhovnih poklicev. Iz tistega obdobja je izšlo veliko duhovnih poklicev, tudi božji služabnik Danijel Halas.
Vabimo župljane, da se vključijo v Rožo
ŽRV.
Jože Pozderec, župnik
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
OD JUNIJA DO AVGUSTA
Pri maši ob 8. uri:
Nataša in Boštjan Šteblaj – 16. 6.
Rok in Zinka Štefančič – 23. 6.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 30. 6.
Manca in Aleš Hostnik – 7. 7.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 14. 7.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 21. 7.
Tina Založnik in Robi Selan – 28. 7.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 4. 8.
Rok in Zinka Štefančič – 11. 8.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 15. 8.
Manca in Aleš Hostnik – 18. 8.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 25. 8.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 1. 9.
Tina Založnik in Robi Selan – 8. 9.

Bralci na Pijavi Gorici:
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 16. 6.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 23. 6.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 30. 6.
Andreja Lunar in Amadeja Vidmar – 7. 7.
Eva Kramar in Urška Pirc – 14. 7.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 21. 7.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 28. 7.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 4. 8.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 11. 8.
Andreja Lunar in Amadeja Vidmar – 15. 8.
Eva Kramar in Urška Pirc – 18. 8.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 25. 8.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 1. 9.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 8. 9.

Pri maši ob 10. uri:
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 23. 6.
Marija Pangerc in Marinka Završnik – 30. 6.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 7. 7.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 14. 7.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 21. 7.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 28. 7.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 4. 8.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 11. 8.
Marija Pangerc in Marinka Završnik – 15. 8.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 18. 8.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 25. 8.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 1. 9.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 8. 9.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
8. SKUPINA – 16. 6. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 23. 6. (Matena)
1. SKUPINA – 30. 6.
2. SKUPINA – 7. 7.
3. SKUPINA – 14. 7.
4. SKUPINA – 21. 7.
6. SKUPINA – 28. 7.
7. SKUPINA – 4. 8. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 11. 8. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 18. 8. (Matena)
1. SKUPINA – 25. 8.
2. SKUPINA – 1. 9.
3. SKUPINA – 8. 9.
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ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Gal Birsa, 27. 4. 2013, Zapotok 7, na
Kureščku; Eva Stanešič, 28. 4. 2013, Iška vas 16, v Iški vasi; Izabela Roza Kovač, 11. 5. 2013, Visoko 32, na Kureščku; Patrik Ciber, 12. 5. 2013, Brest 37, župnija Tomišelj, na Igu; Lara Ciber, 12. 5. 2013, Iška Loka 30, na Igu; Katarina in
Anton Gorjup, 12. 5. 2013, Škrilje 34, župnija Golo, na Kureščku; Filip Čenčič,
18. 5. 2013, Cesta na Drenik 34a, Pijava Gorica, na Igu; Severin Božikov, 18. 5.
2013, Linhartova 12, Ljubljana - Sv. Križ, na Kureščku; Gašper Spindler, 19. 5.
2013, Golo 133, na Igu; Pavel Strle, 19. 5. 2013, Iška 11, na Igu; Leonina Viviana
Anžur Kajzer, 19. 5. 2013, Visoko 227, na Kureščku; David Ilc, 2. 6. 2013, Cesta
na Drenik 12a, Pijava Gorica, na Igu; Žan Rupert, 2. 6. 2013, Iška vas 102, na Igu.
•••
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Anže Modic in Ana Štefančič, 4.
5. 2013, na Igu; Viktorije Ivan Valenta in Tanja Bučar, 11. 5. 2013, na Kureščku
(iz ž. Škofljica); Marko Drobnič in Maja Zupan, 18. 5. 2013, v Zgornjem Logatcu
(iz ž. Ig); Mitja Špacapan in Kristina Marija Miljančič, 25. 5. 2013, na Kureščku
(iz ž. Lj.-Koseze); Rok Jeras in Brigita Likovič, 1. 6. 2013, na Igu; Tone Pečjak in
Marjeta Škufca, 1. 6. 2013, v ž. Šmarje – Sap.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Janez Repar, 24. 4. 2013, Zabrv 89, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in v dober
namen so darovali: njegovi domači, sestrična Pavla iz Kranja, Robert Podržaj z družino, Marija Zajec z družino, družina Pacher, sosed Tone Žmuc, družina Bekanovič z Iga.
+ Janez Vesel, 29. 4. 2013, Zagoriška ulica 11, Pijava Gorica, pokopan na Škofljici.
+ Marija Maček, 14. 5. 2013, Gornji Ig 10, pokopana na Igu. Za sv. maše in v dober
namen so darovali: družina Brancelj z Gornjega Iga, Pavel Maček z družino, Joži Maček z Iga, Janežičevi iz Iške.
+ Frančiška Kristan, 21. 5. 2013, Govekarjeva 1, Ig, pokopana na Igu. Za sv. maše
in v dober namen so darovali: sinova Franci in Tone z družinama, vnuk Primož z družino, vnukinja Mateja, Primčevi z Iga, družina Lenaršič-Grmek, Beti z družino, cerkveni
pevci, Martin Čuden starejši, Cilka Juh z družino, družina Bukovec, Mirko Štrukelj z
družino iz Matene, Anica Kosec iz Novega mesta, družina Bercko in Sajovic.
+ Marko Hostnik, 20. 05. 2013, Ljubljanska cesta 4, Ig, pokopan na Igu. Za sveto
mašo so darovali sosedje Žagarjevi.
Bog povrni vsem darovalcem!
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NAPOVEDNI KOLEDAR
		 JUNIJ
Ponedeljek 10. 6. sestanek ŽPS ob 19.30
Sobota 15. 6. vseslovensko romanje bolnikov in invalidov na Brezje: ob 9. uri molitev
rožnega venca, ob 10. uri romarska maša na trgu pred baziliko
Nedelja 16. 6. 11. MED LETOM – DAN ŽUPNIJE V IŠKI LOKI in sklep veroučnega leta –
sv. maše: ob 8. uri v župnijski cerkvi, ob 11. uri v Iški Loki pod šotorom (na Igu
ob 10. uri ne bo sv. maše), na Pijavi Gorici ob 9. uri in na Kureščku ob 16. uri
Sreda 19. 6. molitvena ura za domovino: sv. maša ob 19. uri in nato molitev za domovino pred Najsvetejšim in v petek 22. junija zvečer po sveti maši; v dveh
petkih, 15. in 22. junija, se priporoča tudi post ob kruhu in vodi
Nedelja 23. 6. 12. MED LETOM – dan molitve in posta za domovino bo od nedelje –
23. junija, zvečer do ponedeljka 24. junija zvečer - sklep spokornega
dne bo s sv. mašo za domovino, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres, v
ponedeljek 24. junija, ob 18. uri, v stolni cerkvi.
Ponedeljek 24. 6. Rojstvo Janeza Krstnika – kres – spomin Marije Pomočnice
Torek 25. 6. dan državnosti – na Igu sv. maša ob 7. uri; v Tomišlju: ob 9. uri molitvena ura za domovino, ob 10. uri pa sv. maša za domovino -pojejo
cerkveni pevski zbori iz župnij Ig, Golo in Tomišelj, ki so v Občini Ig
Sobota 29. 6.	SV. PETER IN PAVEL, apostola – ob 9. uri v stolnici posvečenje treh
novomašnikov iz ljubljanske nadškofije – v župnijski cerkvi sv. maša ob
8. uri, na Kureščku ob 10. uri
Nedelja 30. 6. 13. MED LETOM – nedelja novih maš
		
Ponedeljek 1. 7.
Četrtek 4. 7.
		

JULIJ
ZAČETEK ENOTEDENSKEGA ORATORIJA - ob 9. uri
sv. Urh (Uroš), škof, ob 18. uri sv. maša na Kremenici
Tridnevna pobožnost v juliju na Kureščku bo v četrtek (4. 7.) in petek (5. 7.)
ob 16. uri, v soboto (6. 7.) ob 10. uri; češčenje Najsvetejšega od 9. do 10. ure
Petek 5. 7. SV. CIRIL IN METOD, slovanska apostola, glavna zavetnika nadškofije,
sozavetnika Evrope; prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na
domu, ob 19. uri sv. maša in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Sobota 6. 7. prva sobota – sv. maša ob 8. uri, pobožnost v čas Marijinemu srcu in
molitev za svetost duhovnikov, posebej novomašnikov in nove duhovne
poklice – PRAZNOVANJE 130. obletnice PGD Ig

Nedelja 7. 7. 14. MED LETOM – nedelja Slovencev po svetu - pri maši ob 10. uri sklep
enotedenskega oratorija; ob 10. uri tudi ŽEGNANJE V MATENI
Petek 12. 7. sv. Mohor in Fortunat – ob 18. uri sv. maša v Mateni
Nedelja 14. 7. 15. MED LETOM
Nedelja 21. 7. 16. MED LETOM; Krištofova nedelja: po mašah blagoslov avtomobilov; nabirka za misijonski avto; ob 9. uri žegnanje na Golem
Sreda 24. 7. sv. Krištof, mučenec – spomin Marije Pomočnice
Nedelja 28. 7. 17. MED LETOM
Sreda 31. 7. sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov – ob 18. uri sv. maša na Dobravici
		 Tridnevna pobožnost v avgustu na Kureščku bo v četrtek (1. 8.) in petek (2. 8.)
ob 16. uri, v soboto (3. 8.) ob 10. uri; češčenje Najsvetejšega od 9. do 10. ure.
		AVGUST
Petek 2. 8. prvi petek – pobožnost v čast Srcu Jezusovemu; dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu
Sobota 3. 8. prva sobota – pobožnost v čast Marijinemu Srcu, molitev za duhovne poklice
Nedelja 4. 8. 18. MED LETOM
Sobota 10. 8. sv. Lovrenc, diakon, mučenec – ob 18. uri sv. maša na Sarskem
Nedelja11. 8. 19. MED LETOM
Četrtek 15. 8.	MARIJINO VNEBOVZETJE – obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji - sv. maše 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri, na Kureščku
ob 9. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 10. uri sv. maša, ob 15. uri čaščenje
Najsvetejšega, ob 16. uri sv. maša
Petek 16. 8. sv. Rok, spokornik – ob 18. uri sv. maša na Kremenci
Nedelja 18. 8. 20. MED LETOM – ob 10. uri žegnanje na VISOKEM
Četrtek 22. 8. Devica Marija Kraljica – na Kureščku ob 15. uri križev pot, ob 16. uri sv. maša
Sobota 24. 8. sv. Jernej, apostol – spomin Marije Pomočnice
Nedelja 25. 8. 21. MED LETOM – ŽEGNANJE NA KUREŠČKU: 21. obletnica blagoslovitve obnovljene cerkve na Kureščku, sv. maša tam ob 8. uri in nato
celodnevno čaščenje, ob 16. uri slovesna škofova maša
		
SEPTEMBER
Nedelja 1. 9. 22. MED LETOM, angelska – ob 10. uri ŽEGNANJE V IŠKI; na Kureščku
molitev za družine v stiski ob 15. uri, ob 16. uri sv. maša
Torek 3. 9. sv. Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj – ob 18. uri sv. maša na Dobravici
Nedelja 8. 9. 23. MED LETOM – Marijino rojstvo ali mali šmaren

