februar 2011, LETO XXI, ŠT. 1

DUHOVNA PRIPRAVA NA PRAZNOVANJE 300 LETNICE
Ob praznovanju farnega zavetnika sv.
Martina (14. 11. 2010), smo začeli jubilejno
leto, v katerem se želimo tudi duhovno
pripraviti na obhajanje 300-letnice župnijske cerkve. Glavna slovesnost bo v
nedeljo 13. novembra 2011.
Za duhovno pripravo ni več
veliko časa. Cerkev kot stavba,
v kateri prebiva Jezus med
nami, in v kateri se zbiramo
k obhajanju sv. evharistije, je
obnovljena in pripravljena na
praznovanje. Sedaj smo torej
na vrsti mi, verniki, ki smo od
krsta naprej »templji Svetega
Duha«, »svetišča živega Boga«, da odstranimo vso navlako greha in zanemarjenosti
in se prenovimo ter bolj zavzeto zaživimo
naše krščanstvo. Če nam bo to uspelo, bo
praznik zares lep in globoko doživet.
V ta namen smo se na sestanku ŽPS
dogovorili, da bomo v župniji organizirali
sveti misijon, ki bo zadnje tri vikende v
oktobru in prvi konec tedna v novembru.

Najbrž le od petka do nedelje, razen za
veroučence, ki se bodo srečali z misijonarji v času rednega verouka. Natančnejši
program bo narejen skupaj z misijonarji in
bo tudi pravočasno objavljen, da si bomo
lahko rezervirali čas za udeležbo. Vabim vas, da redno
molite za blagoslov misijona
tudi doma po družinah in
posamezno.
Priprava na misijon bo
tudi v tem, da bomo vsako
prvo nedeljo v mesecu povabili v župnijo župnike in kaplane, ki so delovali v župniji,
da nas bodo nagovorili in nas spodbujali
k pripravi na misijon in na praznovanje
obletnic. Organizirali bomo tudi nekaj
predavanj, ki jih bodo imeli strokovnjaki
s področja vzgoje, psihologije, družinske
in zakonske problematike in sv. pisma.
Predavanja bodo namenjena prav vsem,
posebej pa staršem veroučencev, zakoncem, pa tudi družinam. Pomagala nam
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bodo ohranjati zdrave in srečne odnose
v družini, med zakonci ter med starši in
otroki in med starejšimi in mlajšimi generacijami, pa tudi pri reševanju raznih stisk
in problemov. Predavatelji bodo tudi ljudje
globoke vere.
V pripravi na obhajanje 300 letnice
naše cerkve, 720 letnice župnije in 40
letnice delovanja salezijancev v župniji,
nam lahko zelo veliko pomaga duhovni
seminar na Kureščku, ki ga bo tudi letos
vodil, kot že sedem let doslej, pater James
Manjackal. Seminar bo od petka 24. junija
do nedelje 26. junija 2011. Vabimo vas, da
se udeležite vsaj enega ali dveh nagovorov
tega karizmatičnega misijonarja iz Indije in
ob tej priložnosti pristopite tudi k zakramentu svete spovedi.

Za obletnico cerkve bo izšla monografija o župniji. Urednika in vsi sodelavci
se zelo trudijo in pridno zbirajo gradivo
in pišejo, da bi bila monografija čim kvalitetnejša. Tudi pevci že vadijo primerne
skladbe za obletnico. Vabim še druge, da se
jim pridružijo in na ta način obogatijo sebe
in tudi vse tiste, ki jim bomo prisluhnili.
Ob tej priložnosti bo tudi dan župnije, da bo tudi več družabnosti in nas bo
praznovanje obletnice še bolj povezalo
med seboj in se bomo resnično čutili kot
ena družina.
Naša duhovna priprava bo uspela, če
bo v nas veliko dobre volje, odprtosti in
pripravljenosti za sodelovanje in če bomo
v ta namen resnično tudi molili.
Jože Pozderec, župnik

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2010
Prestopili smo mejnik starega in novega leta s hvaležnostjo za preteklost, z
upanjem na prihodnost in s prošnjo za
sedanjost.
KRSTI V LETU 2010
V ižanski župniji smo v letu 2010
krstili 39 otrok, 17 manj kot leta 2009.
Od krščenih je bilo 22 dečkov, 16 deklic
ter ena odrasla oseba. 24 otrok je bilo
iz cerkvenega zakona, 3 iz civilnega
zakona in 12 iz neurejenih zakonov, to
pomeni, da starši živijo v zunajzakonskih
skupnostih. Gre za velik strah in za veliko
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pomanjkanje vere v moč zakramenta
svetega zakona in za pomanjkanje vere
v moč večne ljubezni.
POGREBI
V letu 2010 je župniji umrlo 22 ljudi,
7 moških in 15 žensk. Najstarejši je umrl
star 86 let, najmlajši 51 let, povprečna
starost 67. Najstarejša je umrla stara 96
let, najmlajša 59 let, povprečna starost 82.
Na srečanje s Stvarnikom je bilo pripravljenih 8 umrlih. To pomeni, da so tik pred
smrtjo prejeli zakramente: sveto spoved,
maziljenje in obhajilo. 2 sta bila samo

Zanimivo na Igu
maziljena, 7 je v življenju redno prejemalo
zakramente, upamo, da so bili dobro pripravljeni, 5 jih je umrlo neprevidenih, kar
pomeni brez zakramentov, zaradi nagle
smrti, ali ker domači niso poskrbeli. Še
vedno se bojimo 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. Upam, da se
bo naš odnos spremenil, saj je to zakrament življenja in ne smrti.
Statistika za leto 2010 je pozitivna. V
župniji je bilo 17 krstov več kot umrlih, če
pa upoštevamo samo tiste, ki so iz naše
župnije, je bilo 7 krstov več kot umrlih.
Ob pogrebih vas vabim, da raje darujete v dober namen (v tem letu dobrodelnosti), za sv. maše ali za cerkev, kakor pa
za neizmerno cvetje in veliko količino sveč.
Hvaležen sem vsem tistim v lanskem letu,
ki ste darovali v te dobrodelne namene.
Vabim vas tudi, da ob kropljenju žare
ali krste molite, bolj pogumno odgovarjate
pri sv. maši ali pri pogrebnem obredu. In
če ste notranje pripravljeni, da nimate
smrtnega greha, pristopite k obhajilu.
To je največji dar, ki ga lahko darujete za
pokojnega, pa tudi za svojce, da bi lažje
sprejeli odhod svojega dragega, posebno
če je umrl nagle in nepredvidene smrti.
Povabim vas tudi k tišini med sv. mašo,
četudi ste zunaj, ker v cerkvi ni dovolj prostora. Včasih se je pri oknu blizu oltarja zelo
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glasno klepetalo. Zame ni pomembno,
kakšnega prepričanja je kdo, ki se udeleži
pogreba, spoštovati pa je potrebno željo
pokojnega in svojcev, ki so naročili cerkveni pogreb.
POROKE
Bilo je 15 cerkvenih porok: 5 parov iz
ižanske župnije, 10 parov od drugod in
so se poročili na Kureščku. Naj te poroke
spodbudijo še tiste, ki sklepanje poroke še
vedno odlagajo.
BIRMA
V preteklem letu ni bilo birme v župniji.
Letos je 42 kandidatov, bo pa v nedeljo 15.
maja ob 11. uri.
OBHAJILO
K prvemu obhajilu je pristopilo 28
otrok, 16 dečkov in 12 deklic. Letos bo 22.
maja ob 10. uri.
Med kristjane sta na velikonočno
vigilijo bila sprejeta dva katehumena iz
naše župnije; moški na Rakovniku, dekle
pa na Igu.
V župniji je bilo razdeljenih okrog
50.000 obhajil. Nekaj tisoč manj kot lansko
leto. Morda so k temu pripomogla neurja,
poplave in sneg, da ljudje niso mogli priti
na Kurešček ali v župnijsko cerkev.
Veseli smo tudi tistih, ki so se priselili v
našo župnijo in se tudi takoj vključili v naše
župnijsko občestvo. Iskreno jim izrekam
dobrodošlico.
V župniji imamo dve zakonski skupini,
ki se jima lahko pridruži, kdor le ima željo.
Molitvena skupina se zbira vsak torek. V
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njej vsak član vsak dan zmoli določeno
molitev za nove duhovne poklice. Ob
sredah po večerni maši imamo molitev za
nove duhovne poklice pred izpostavljenim
Najsvetejšim. Vabim vas, da ostanete pri tej
molitvi po maši.
SVETA MAŠA
Zelo opazen je padec obiska sv. maše.
Posebej radi izostanejo otroci in njihovi
starši. K božični devetdnevnici smo po-

ZAHVALA

Pohvalil bi tiste, ki se radi odzovejo
povabilu k sodelovanju, posebno kot animatorji pri oratoriju ali tudi kot koledniki
ali kot pevci, bralci itd. Pohvalil bi mlade
in odrasle, ki so zavzeti pri praznovanju
božiča in ki so pripravili vam in meni lepe
praznike, posebej s postavitvijo originalnih
jaslic in bogoslužjem. Pohvala pritrkovalcem, ki s pritrkovanjem častijo Boga, nam
pa pripravijo prijetne praznike. Z veseljem
pohvalim mešana pevska zbora z organisti,
ki sodelujeta v župnijski cerkvi in na Pijavi
Gorici in nam lepšata bogoslužje. Tudi mladinski zbor z organistom, ki je v nastajanju,
in jih spodbujam k vztrajnosti. Prav tako
pa tudi otroški zbor na Pijavi Gorici, ki je
s svojim lepim petjem nastopil tudi v župnijski cerkvi in navdušil vse zbrane pri sv.
maši. Hvala voditeljici in kitaristki. Zahvala
družinam, ki vsak advent sprejmete Marijin
kip. Zahvalim se tudi tistim, ki se vsako
leto velikodušno žrtvujejo za pripravo
duhovnega seminarja na Kureščku. Potem
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sebej povabili bodoče birmance in prvoobhajance. Prvoobhajancev je prišlo kar
nekaj s svojimi mamicami, birmancev pa
zelo malo. Tudi drugih otrok, ki obiskujejo
verouk, ni k maši. Rajši doma gledajo risanke ali gredo na tekmovanja. Starši samo
z vašim dobrim zgledom boste prenesli
vero na vaše otroke. V zvezi s sveto mašo
bi opozoril še na bolj dejavno sodelovanje
tudi s petjem.
Mateni, da nam je pripravila dan župnije
(že drugič). Zahvalil bi se tudi vsem tistim,
ki ste pripravljali praznovanje sv. Martina,
poskrbeli za ostarele in bolne župljane,
za zakonske jubilante, za mladino in za
postrežbo. Ob tej priložnosti posebna
zahvala g. Tinetu Hostniku za knjigo o
župnijski cerkvi in za trud, ki ga vlaga za
izid monografije ob 300 letnici župnijske
cerkve. Ko sem že omenil obnovitvena
dela na naših cerkvah, ne smem mimo
Občine Ig in njenega župana ter njegovih
sodelavcev, ki z naklonjenostjo pomagajo
pri obnovitvenih delih v naših cerkvah.
Zahvalim se vsem ključarjem, ki skrbite
za župnijsko in podružnične cerkve, gospodarskemu svetu in ŽPS, krasilkam in
čistilkam, ministrantom, ki nam jih primanjkuje in bi še radi kakšnega privabili,
da bi se jim pridružil.
Letos, kot veste, smo s pomočjo države
in občine z macesnovimi skodlami prekrili
streho na cerkvi na Visokem in cerkev

Zanimivo na Igu, Mladinska stran
sanirali proti vlagi. V župnijski cerkvi pa
sami vidite, koliko se je naredilo. Stokrat
Bog plačaj za vaše darove, ki jih dajete v
pušico ali prinesete v župnijsko pisarno.
Prvi dan novega leta obhajamo praznik
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Marije, Božje Matere. Naj bi po njenem
zgledu vsak dan ponavljali: Zgodi se tvoja
volja! Tedaj bodo vsi dnevi novega leta
srečni in za vse blagoslovljeni.
Jože Pozderec, župnik

MAJHNI, VENDAR GLASNI - pijavški birmanci
Ja, res je. Smo majhna skupina, 13
razigranih birmancev in 2 animatorja,
odmevni daleč naokrog. Vsak petek se
dobivamo in se veselimo novih izkušenj
in pogovorov. Na naših uricah razpravljamo o temah z birmansko vsebino ter tudi
o temah, ki jih posebej zanimajo. Tako
jim skušava ponazoriti stvari na najbolj
enostaven in kreativen način. O naših
srečanjih pa so se najbolj razgovorili naši
birmanci:
»Pri birmanski skupini se zelo zabavamo in se pogovarjamo o Bogu na zanimiv
način«
»Na birmanskih srečanjih je vedno
sproščeno. Veliko se pogovarjamo in imamo najboljše razprave. Na koncu pa pride
na vrsto še Activity«
»Na birmanska srečanja pridem rada,
ker se zabavamo in domov vedno pridem
dobre volje in nasmejana. Je ena vrste
sprostitev po napornem tednu«
»Pri birmanskih srečanjih je zanimivo,
ker se zmeraj zabavamo. Vsakič se pogovarjamo o kakšnih poučnih stvareh, ki si
jih je dobro zapomniti«
»Na birmanska srečanja hodim, da bi

nekaj več izvedel o Jezusu in zato, da se
družimo«
Vsem je skupno to, da se pri birmanskih
vajah zabavamo, družimo, kaj novega naučimo ter zapomnimo. Skupaj se strinjajo,
da imamo zanimive razprave ter malo domačih nalog. Dekletom je bila ena izmed
prioritet tudi želja po cerkveni poroki.
Birmanci: Tadeja L., Amadeja V., Jan
Ž., Andraž A., Patricija S., Gašper B., Nina
J., Urška N., Petra K., Urška P., Kristijan K.,
Žiga T., Eva K.
Animatorja: Merlin D. in Irena U.
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JASLICE
Ko smo se pri birmanskih skupinah
pogovarjali o jaslicah, mi je bilo zelo všeč,
ker se za izdelavo le teh sam zelo zanimam.
Prinesel sem tudi slike svojih jaslic, ki si jih
vsi, ki v tem času pridejo na obisk, z zanimanjem ogledujejo. Vsako leto se trudim,
da bi bile kar najlepše in skoraj vsako leto
so tudi večje.
Nekega dne, ko smo bili z birmansko
skupino v cerkvi, in smo se pogovarjali o
tem, ali bi kdo hotel sodelovati pri postavljanju jaslic v cerkvi, sem bil seveda takoj
za to (bil sem tudi edini iz skupine, ki je bil
pripravljen sodelovati).
Jaslice smo pričeli postavljati dober
teden pred božičem, ne vem pa točnega
datuma, ker ni bil točno določen. Prva

stvar, ki jo je bilo potrebno narediti, je bila
postavitev brinja za ozadje in ob straneh,
ter namestitev ribnika ter struge potoka.
Temu je sledila postavitev korenin, kamenja ter razsvetljave, nato pa še hlevček,
mah in seveda figure. Povezati je bilo
potrebno še vso »tehnično opremo«, ter jo
priključiti v električno omrežje. Ko je bilo
vse nared, je bil na vrsti le še preizkus, ali
vse deluje kot bi moralo in ker je, ni bilo
potrebnih nobenih popravkov.
Pri izdelavi jaslic mi je bilo zelo všeč.
Blaž Jamnik je delo vodil in upam, da
bom lahko naslednje leto spet sodeloval,
vabim pa tudi še koga, da se pridruži, če
seveda to želi.

DON BOSKOV DAN
IN BIRMANCI NAŠE ŽUPNIJE

Jakob Ostanek

»Z dobrimi deli zapiraš vrata pekla in si
pripravljaš nebesa.«
Z molitvijo smo prosili Boga, da nam
da moči, volje in vztrajnosti, da bomo vsak
dan posebej sledili don Boskovim navodilom. Dobrota naj nam prinaša nasmeh.
Vsak dan se lahko zahvalimo Bogu, da
»Zavedaj se, da imaš angela, ki te spre- nas ne pušča same, da nam pošilja angele
mlja, varuje in je tvoj prijatelj.«
varuhe. Da bi bila naša dejanja čim večkrat
»V pogovoru bodi tak, da bodo vsi s pozitivna, da bi dajali, da osrečimo druge,
katerimi govoriš, postali tvoji pri- ne da bi pričakovali plačilo.
birmanci in animatorke
jatelji.«
V soboto smo se zbrali k praznovanju
in druženju v župnišču.
Spoznavali smo zgradbo svete maše,
pripravili nedeljsko sveto mašo, prepevali,
molili v cerkvi, spoznavali don Boska in
razmišljali o njegovih besedah:
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PRAZNOVANJE BOŽIČNIH PRAZNIKOV
Božični koncert so v petek, 17. decembra
2010 ob 19. uri v Kulturni dvorani Iška vas
pripravili pevci Mešanega pevskega zbora
DU Ig z gosti.
Lep uvod v predpraznične dni nam je na
citrah pripravila Lara iz Iške vasi. Za zvezdo
so prišli na oder trije kralji v podobi najmlajših (Miha, Peter in Monika) in nam prisrčno
zapeli pesem.
Na kamelah jezdijo, Zvezde svetlo sevajo
in Glej zvezdice božje smo zapeli pevci Mešanega pevskega zbora DU Ig.
Poslušali smo božično zgodbo. Kakšno
veselje je družini prineslo zbiranje darilc za
Božič, ki so jih namenili osamljenemu starčku. Njegov presenečen in hvaležen izraz na
obrazu jim je povedal vse. Dojeli so sporočilo
božiča-darilo, ki ga podariš, obdari tudi tebe.
Mlade flavtistke in kitaristka: Jerca, Manca, Maruša in Petra so iz svojih instrumentov
izvabile čudovite melodije božičnih pesmi.
Naše božične pesmi pa slikajo tudi življenje pri nas v času njihovega nastanka.
Na Gorenjskem jih je zbral Janez Močnik, mi
pa smo jih predstavili: Jaz vem za eno štalico,
Kaj se vam zdi, Srečna si štalca, Hej pastirci,
hej pastirci in Nocoj ne morem spati.
Gostje našega zbora na božičnem
koncertu so bile tudi pevke zbora Žene in
dekleta dveh vasi pod vodstvom Klementine
Mikec-Korpič. Zapele so Zvezde na nebu
gore, Pesem iz Hofmanovih pripovedk in
Venček božičnih pesmi.

Skupina mladih pod vodstvom Blaža Hajdinjaka iz Polja pri Ljubljani je tudi popestrila
naš program.
V drugem delu smo zapeli še dve gorenjski božični pesmi v priredbi Janeza Močnika.
S pesmimi Noč božična je, O ves obsijan in
Mir in radost pa smo posegli v zakladnico
drugih narodov, ki se prav tako veselijo
prihoda Mesije.
Na koncu so se nam na odru pridružili vsi
nastopajoči, da smo skupaj pod vodstvom
naše zborovodje ga. Mire Gantar zapeli Sveta
noč, blažena noč, ki jo pozna cel svet, baje
jo imajo na radiu Slovenija posneto kar v
400 različicah.
Božični koncert je organizirala tudi
občina. Bil je v cerkvi sv. Marjete na Golem,18.12.2010. Poleg domačink Žene in
dekleta dveh vasi so zapeli še Moški pevski
zbor Ig, Ženski pevski zbor Ig in Mešani
pevski zbor župnije Tomišelj.
Višek praznovanja je bi seveda na Sveti
večer. Ob 18. uri je bila božičnica za otroke.
Bilo je zelo lepo in za otroke zanimivo, saj so
uprizorili žive jaslice.
Ob 23,30. uri smo se zbrali ob jaslicah.
Božično zgodbo smo spletli pevci župnijskega mešanega pevskega zbora z božičnimi
pesmimi in Helena Bevc ter Alenka Jeraj, ki
sta prebirali pesmi Štefana Steinerja.
Polnočnica je bila kot običajno slovesna, z lepimi pesmimi, lepimi besedami in
željami.
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Na praznik sv. Štefana pa je koncert
božičnih pesmi v naši farni cerkvi pripravil
še oktet Orfej.
Med božičnimi prazniki smo se tri članice
torkove molitvene skupine in pevke dveh
zborov
(DU Ig in cerkvenega) odpeljale v Ribnico, kjer biva v domu za starostnike Darinka

Gabrijelčič. Zapele smo ji nekaj božičnih
pesmi. Pridružila se je našemu petju in z
nami molila, čeprav sicer ne more govoriti.
Na povratku smo obiskale še Marijo Župec v
domu v Ponikvah in tudi pri njej zapele nekaj
pesmi. Obe sta bili našega obiska zelo veseli.
Mešani pevski zbor DU Ig pa je sodeloval
pri maši na praznik Sv. treh kraljev.

DEKANIJSKO SREČANJE ZBOROV
Je bilo 16.1.2011 na Brezovici v župnijski cerkveni pevski zbor s pesmimi p. Angelika
cerkvi sv. Antona. Sodelovalo je devet zbo- Hribarja: O, pridi skoraj in Ubalda Vrabca:
rov. Zapeli so po dve pesmi, eno adventno in Ura je polnoči.
Tončka Jeraj
drugo božično. Sodeloval je tudi naš Mešani

NAŠE KRALJICE IN KRALJI
Iz bogoslužja v čast svetim trem kraljem:
Pozdrav kraljicam in kraljem, angelom in
voditeljem!
Letos ste kralji zbrali 4.357,10 €. Ta denar
sem oddal za misijonarje v Afriki (Zambiji,
Beninu), na Madagaskarju, na Salomonovih
otokih in v Francoski Gvajani.
Hvaležni smo vsem našim faranom, ki ste
nas sprejeli in mnogi postregli ter velikodušno
darovali. Zelo ljubeznivo in z veseljem ste
nas sprejeli. Zahvaljujem se tudi vam otroci,
ker bi brez vas ne izpeljal trikraljevske akcije.
Hvala vsakemu za sodelovanje. Nekaterim, ki
ste sodelovali več kot trikrat, bom za spomin
podelil angela. (Vita, Živa, Anamarija, Erika,
Mirta, Manca, družina Grmek)
Hvala voditeljem: Tončki Strletovi, Gre-
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gorju Rotarju in Roku Štefančiču z Iga, Ani
Cimperman iz Kota, Bernardi Janežič iz Iške,
Mateji Jere Grmek iz Iške vasi, Mateji Kramar
in Vesni Uršič iz Loke, Karmen Ciber iz Matene,
Urbanu Cibru in Anki Virant Dornik z Dobravice, Katji Krnc s Sarskega, Sašotu Janežiču iz
Staj in Ireni Urbar s Pijave Gorice. Po maši vas
vse, voditelji in otroci, vabim v župnišče, da se
skupaj veselimo. Pri pridigi sedaj poslušajmo
zgodbo o dobrem kralju Vaclavu. Premišljujmo
o sebi, ki smo tudi kraljevskega rodu. Smisel
kraljevanja je, da je v službi ljudem in smisel
vsake oblasti, da je dobra oblast. Postavimo
svoje stopinje v kraljeve stopinje, odkrijmo,
kdaj smo res kralji ali bi rekli carji.
kaplan Janez
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TONE PEČJAK
V petek, 14. januarja 2011, smo se na
ižanskem pokopališču poslovili od cerkvenega ključarja, vzornega krščanskega
moža Antona Pečjaka. Velika množica ga
je spremila na njegovi zadnji poti in zanj
molila. Takole mu je na grobu spregovoril
njegov sosed in prijatelj Tomaž Jamnik:
Dragi Tone!
Zbrani smo za zadnje slovo, vendar še
vedno nismo dojeli, da si nas zapustil. Po
polnih šestih letih boja s težko boleznijo je
tvoje močno srce obstalo. Zgubili smo moža,
očeta, prijatelja, znanca, pomočnika, ki nam
je bil v ponos in zgled.
Ko smo vstopali v novo leto, smo se veselili, da bomo za majske praznike nazdravili ob
30. obletnici tvojega prihoda v Staje. Skupaj z
Mileno in Bernardo ste se odločili, da si svoje
gnezdo ustvarite pri teti Kristini v Stajah.
S svojim delom si nas hitro pridobil in
pokazal, da si pravi mož iz Suhe Krajine. Hitro
si pričel s posodabljanjem kmetije, navduševal si nas z znanjem gozdarjenja, klanja in
zidarstva. Najlepše pa nam je bilo takrat, ko
si v redkih prostih trenutkih raztegnil meh
tvoje frajtonerice. Nočno delo visoko pod
streho, na vročini, v majhni kabini granika,
na visokih temperaturah in strupenih plinih
te ni utrujalo in dneve po nočnem delu v
Litostroju si preživljal na traktorju na njivah,
travnikih in gozdovih.
Kljub napornemu delu pa si znal poskrbeti za družino. Mileni in Bernardi sta se pri-

družila Toni in
Lidija. Zrasla je
nova stanovanjska hiša. Našel
pa si čas tudi za
nas sovaščane
iz Staj. Vedno si
nam bil pripravljen pomagati
pri različnih delih in nas znal razveseliti z zvoki harmonike
ob različnih praznovanjih. Bil si aktiven v
gasilskem društvu, postal si ključar v farni
cerkvi svetega Martina na Igu.
Ko si zbolel si nam zopet dokazoval, kako
močan človek si in kako se znaš boriti. To je
bil čas poln negotovosti, bolečin in velikih
preizkušenj. Potrebovali bomo kar nekaj časa,
da ne bomo pogledovali po dvorišču, kje te
bomo videli, da se pogovorimo, ne bom več
imel prvega jutranjega pozdrava ob odhodu
v službo in ob nedeljskih popoldnevih ne bo
več slišati melodije stajske polke.
Dragi Tone, hvala ti za vse, kar si nam dal.
Obljubljamo ti, da se te bomo spominjali
v molitvah in tudi ob prijetnih druženjih.
Naj te na koncu pozdravim s tradicionalnim
pozdravom, naj ti bo lahka zemlja Slovenska,
katero si tako ljubil.
Tvoji družini, bratu, sestram, sorodnikom
in znancem izrekam iskrene sožalje v svojem
imenu in imenu vseh Stajčanov in vseh ižanskih župljanov.
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Zgodilo se bo, Sporočila
SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – FEBRUAR, MAREC
Pri maši ob 8. uri:
Franci Orhini in Veronika Čuden – 13. 2.
Tina Založnik in Jernej Smole – 20. 2.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 27. 2.
Kristina in Zinka Štefančič – 6. 3.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 13. 3.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 20. 3.
Pri maši ob 10. uri:
Andreja Zdravje in Marija Šteblaj – 13. 2.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 20. 2.
Damjan Dolinšek in Marinka Završnik – 27. 2.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 6. 3.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 13. 3.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 20. 3.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
4. SKUPINA – 13. 2.
6. SKUPINA – 20. 2.
7. SKUPINA – 27. 2.
8. SKUPINA – 6. 3.
9. SKUPINA – 13. 3.
1. SKUPINA – 20. 3.
ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Anže Župec, 16. 1. 2011 na Igu, Ljubljanska c.78, Ig; Tom
Tegelj, 29. 1. 2011 na Igu, Matena 27; Svit Jurjevič, 29. 1. 2011 na Igu, Čolnarska 29, Ig.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Helena Zgonc, 25. 12. 2010, Iška Loka 11. Za sv. maše in v dober namen so darovali:
sin Ivan z družino, hčerka Tončka z družino, Tanckovi iz Iške Loke, družina Intihar, družina Šivec iz Iške
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Loke, Martin Čuden, sosedje Čudnovi in Japljevi, družina Tegelj iz Iške Loke 4, Ivan Tegelj z družino, Iška
Loka 1 B, Kumšetovi, Iška Loka 3, Jože Kramar z družino, nečakinja Vera Jankovič, sosedje Žnidaršičevi,
družina Zgonc s Kremenice.
+ Francka Heraver, 26. 12. 2010, Škofljiška cesta 5, Ig. Za svete maše in v dober
namen so darovali: mož Milan, hčerka Iris z družino, sin Robert z Eneso, družina Intihar iz Iške Loke,
družina Brezic, družina Toni z Banije, družina Puš, Ljubica Kobal in Robert Fodor.
+ Janez Župec, 5. 1. 2011, Zabrv 40, Ig. Za svete maše in v dober namen so darovali:
sin Andrej z družino, sin Janez z družino, brat Tone z družino, sestra Marija z družino, Hedvika Župec z
družino, sosed Janez Piškur z družino, Mimi in Tončka Cankar, Mavsarjevi, Jermanovi, Turkovi in Jerman
Janez vsi iz Velikega Slatnika, sestrična Marija Mihelič iz Ribnice.
+ Anton Pečjak, 11. 1. 2011, Staje 19, Ig. Za svete maše in v dober namen so darovali: žena
Milena, hči Bernarda z možem Robijem, sin Tone in hči Lidija z družino, brat Franc, sestra Anica, sestra
Vera, sestra Jožica, nečak Klemen Koritnik, Žmarkljevi iz Prevol, Pikljevi iz Hinj, družina Fabijan, Prevole
11, Lojzka Anžur z družino, Košakovi iz Višnje Gore, Pečjakovi iz Križa, Potočarjevi iz Lašč, Draganovi iz
Soteske, Moljkovi iz Straže, Potočar Ivan iz Velikega Lipja, Potočarjevi iz Dvora, Bučarjevi iz Dolgega Brda,
družina Marjana Podržaja, soseda Angelca Pleško iz Vnanjih Goric, Marjetka Škufca iz Šmarje-Sap, sosedje
Štrukljevi, družina Majnik, Ljubljanska cesta 30, Ig, molitvena skupina, Tone Balant z družino, družina
Blatnik, družina Štefančič, Marija Zajec, Janežičevi z Iga, Križmanovi iz Staj, Kovačevi iz Staj, Černičevi
iz Matene, Tomaž Hartman z družino iz Radelj, Janko Hartman iz Remšnika, Marija in Ivan Hartman,
Angela Langauer iz Bregenza, gospa Sabina Rautek, Miro Kastelic z družino, Angela Janželj in družina
Završnik, družina Hostnik, družini Kocjan iz Staj, družina Kovačič iz Staj, družina Zdravje iz Iške vasi,
družina Breger iz Šmarja-Sap, družina Hribar iz Šmarja-Sap, Alojzija Leskovec iz Staj, Janežičevi iz Staj,
družina Škufca iz Šmarje-Sap, družina Pavleta Šteblaja iz Iške vasi, družina Kovač iz Podgorice–Šmarje,
Marjan in Mateja Križman iz Logatca, Mavčevi iz Iške, Ponikvarjevi iz Staj, Ana Podržaj, družina Zgonc
s Kremenice, Tončka Cankar, Tinka Golob, Cimpermanovi iz Kota, Janez Kastelic iz Staj, družina Bevc z
Iga, družina Ivanuš in Jakič s Kremenice, družina Strle iz Iške, Zorkovi z Iga, Kramarjevi iz Iške vasi 58,
gospa Pavla Peček, Stane Pelc z družino iz Kočevja, družina Strle z Iga, družina Papež iz Prevol, družina
Fabijan iz Šmarja, skupina pritrkovalcev, Olga in Štefan Srša, Gočevi iz Prevol, Skubrovi iz Prevol, družina
Turk z Vrha, družina Platnar iz Kota, družini Pregl in Jamnik, Slavica Šegina, Julka Fabijan iz Kočevja,
družina Mirtič iz Avstrije, cerkveni pevci.
+ Andrej Meglič, 25. 1. 2011, Preloge 65, Ljubljana-Šmartno, pokopan
na Žalah. Za sv. maše in v dober namen so darovali: žena Pavla z otroki, družina Šušteršič in Čop,
Antonija Mavec.
Vsem darovalcem naj Bog povrne s svojimi darovi!
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NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 6. 2. 5. NEDELJA MED LETOM – blagoslov in darovanje sveč za potrebe cerkve
Ponedeljek 7.2. Ni pouka in ne verouka.
Torek 8. 2. Prešernov dan, d. p. – slovenski kulturni praznik, maša ob 7. uri
Četrtek 10. 2. 21. obletnica prvega prikazanja Kraljice miru na Kureščku - ob 9.00 čaščenje
Najsvetejšega, 10.00 sv. maša, 14.00 čaščenje Najsvetejšega, 15.00 sv. maša
Petek 11. 2. Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov
Sobota 12. 2. informativni dnevi na Škofijski gimnaziji Šentvid in Gimnaziji Želimlje
Nedelja 13. 2. 6. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE NA KREMENICI
- na Kureščku fatimski spominski dan, ob 14. uri čaščenje, ob 15. uri sv. maša
Ponedeljek14. 2. sv. Valentin – ob 10. uri sv. maša na Kremenici
		 ob 19.00 sestanek za ŽPS
Četrtek 17.2. sestanek za starše prvoobhajancev ob 19. uri
Nedelja 20. 2. 7. NEDELJA MED LETOM - na Kureščku molitev za ozdravitev notranjih ran
in družinskega debla, molitev za posameznike (M. Arhar)
Ponedeljek 21. 2. zimske počitnice za vse šolarje
Četrtek 24.2. sv. Matija in spomin Marije Pomočnice - ob 19. uri priprava staršev in botrov
na krst otroka
Nedelja 27.2. 8. NEDELJA MED LETOM – ob 11. uri krst otrok; na Kureščku sv. maša za
osvoboditev od raznih oblik zasvojenosti
Ponedeljek 28. 2. redni verouk
		 tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku v četrtek (3.3.) in petek (4.3.) ob
15. uri, v soboto (5.3.) ob 10. uri
Petek 4. 3. prvi petek - dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, pri maši pobožnost
v čast Srcu Jezusovemu
Sobota 5. 3. prva sobota - pobožnost v čast Marijinemu Srcu
Nedelja 6. 3. 9. NEDELJA MED LETOM – na Kureščku molitev za družine v stiski

Marija ljubi mladino in zato ljubi in blagoslavlja vse,
ki se za mladino zavzemajo.
don Bosko

