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7 TEDNOV PRED VELIKO NOČJO ALI POSTNI ČAS
Februar 2012 se je prevesil v drugo
polovico in pust bo odgnal zimo. Mogoče
malo kasneje, a odgnal jo bo zagotovo,
tako kot vsako leto. Po pustu pa bo pepelnična sreda in z njo začetek posta.
Sveto pismo-Knjiga modrosti pravi:
»Ljubite pravičnost vi, ki
vladate svetu, dobro mislite
o Gospodu, iščite ga s preprostostjo srca, zakaj on se
da najti takim, ki ga ne preizkušajo, razodeva se takim, ki
vanj zaupajo.« (Mdr 1,2)
Biti preprost in skromen
pa dandanašnji ni nič kaj razširjena lastnost. Pa ravno z držanjem postne postave pokažemo Bogu, sebi in okolici, da
smo pripravljeni biti skromni, preprosti.
Marsikdo napravi sklep, da se bo v postnem času odrekel kakšni slabi navadi ali
pa razvadi - jaz popijem kar nekaj kave in
moj sklep je, da je bom popila manj. Zakaj?
Ker želim spremeniti nekaj svojih navad, ki
mi niso najbolj všeč. Veliko ljudi pa sploh ni
kritičnih do sebe, nasprotno, polni so sami

sebe, zaverovani so v svoj prav in hočejo,
da dosežejo vse, kar jim pade na pamet.
Drugi pa živijo iz dneva v dan brez vsakih
ciljev, mnogi obupavajo, ker so jim smisli
nedosegljivi in se jim odmikajo. In v vsej
tej pisani družbi je biti kristjan pravzaprav
dragocen dar. Kristjani lahko
zaupamo v Stvarnika, Jezusa,
Marijo, svetnike. Imamo molitev, ko lahko Bogu zaupamo v vsej svoji preprostosti
vse svoje težave. Molitev
z namenom je v postnem
času lepa priložnost, da ne
obupavamo, ampak Boga prosimo za vse
tisto, kar bi želeli - da nam tlakuje poti,
po katerih bomo stopali v korakih našega
življenja. Nameni posta in postnih molitev
so lahko zelo raznoliki, sicer pa Bog vidi v
naše srce in nas vsakega posebej razume
v naših željah, potrebah in namenih. Zelo
pomembno je, da znamo biti kritični tudi
do sebe, da smo z leti vedno modrejši.
Kot je Jezus končal zemeljsko življenje,
da je vstal od mrtvih in šel v večno življe-
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nje, tako je tudi post naša preobrazba, ko
hočemo za seboj pustiti svoje grehe in
slabe navade in začeti novo življenje, bolj
svobodni in bliže Bogu. Tako bomo vedno
bolj pripravljeni na večno življenje, ki nas
čaka po koncu tukajšnjega življenja.
Kaj pričakujem po koncu letošnjega
posta? Upam, da se bom lahko v molitvi

Bogu zahvaljevala za uslišane prošnje in
živela v veselju, saj biti kristjan pomeni biti
srečen in vesel v vsakdanu in vsakdanjih
opravilih. Če pa prošnje ne bodo uslišane,
bom to sprejela, ker zaupam Stvarniku,
saj meni kot človeku njegovih odločitev ni
treba razumeti, pomembno je, da zaupam.
Sonja Dolinšek

JEZUS NAS V POSTNEM ČASU S KRIŽA
VABI K MOLITVI

V današnjem času samo hitimo in hitiPredlagamo vam, da vsak teden postnega časa molimo v naslednje namene: mo. Družinski člani preživljajo dneve vsak
po svoje, malo več časa za druženje imajo
V prvem tednu se spomnimo bolnih in le ob nedeljah in prostih dnevih. Gospod,
daj, da bi kljub temu v družinah vladalo
trpečih iz naše župnije.
Začel se je postni čas, ko se spomi- razumevanje in prijetno vzdušje, ki ju
njamo tvojega trpljenja in tvoje grozljive lahko prinaša in omogoča le medsebojna
smrti na križu, Jezus. Zaradi nas si trpel, da ljubezen, kakršna povezuje v Troedinem
bi nam odprl nebeška vrata. Zahvaljujemo Bogu Očeta, Sina in Svetega Duha.
se ti in te prosimo za vse trpeče in bolne.
Pomagaj jim s svojo milostjo, da ne bodo
Oče naš.... Zdrava, Marija..... Slava Očetu
obupali. Usmili se jih in jih okrepi, da bodo in Sinu....
ali: desetka svetlega rožnega venca: ki
lažje prenašali svoje težave, naj se zavedaje v Kani naredil prvi čudež
jo, da ti trpiš z njimi.
V tretjem tednu priporočimo Jezusu in
Oče naš...... Zdrava, Marija..... Slava
njegovi materi Mariji naše mlade.
Očetu in Sinu....
Naj jih starši vzgajajo za krščanske
ali: desetka žalostnega rožnega venca:
vrednote in jim dajejo dober vzgled, da
ki je za nas težki križ nesel
ne bodo takoj po sv. birmi odpadli od
V drugem tednu molimo za družine v vere. Na priprošnjo sv. Janeza Boska
naj mladi čim prej dobijo don Boskov
naši župniji.
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mladinski dom, kjer bodo lahko v dobri spremenitev kruha in vina v Jezusovo telo
družbi preživljali svoj prosti čas. Marija in in kri. Sveti Duh, napolni njihova srca s
svojimi darovi!
Jezus, prosita zanje!
Oče naš..... Zdrava, Marija..... Slava OčeOče naš....Zdrava, Marija....... Slava
tu in Sinu …..
Očetu in Sinu......
ali : desetka častitljivega rožnega venali: desetka veselega rožnega venca: ki
ca: ki je Svetega Duha poslal
si ga Devica v templju našla
V šestem tednu pomislimo na svetega
očeta.
Jezus Kristus, ti si preživel leta svojega
javnega delovanja kot potujoči pridigar.
Vedel si, da je dobro, če obiščeš čim več
krajev in osebno seznaniš ljudi z evangelijem. Tudi sedanji papež, Petrov naslednik
Benedikt XVI, kljub visoki starosti potuje
Oče naš....Zdrava, Marija...... Slava Oče- po svetu in nagovarja vernike. Spremljaj
in varuj ga, prosimo, s svojim blagoslovom
tu in Sinu.....
ali: desetka svetlega rožnega venca: ki na vseh potovanjih,predvsem pa zdaj, ko
potuje v Mehiko in na Kubo.
je bil krščen v Jordanu
V četrtem tednu prosimo Božjega Sina,
da v naši domovini po župnijah nikoli ne bi
manjkalo dušnih pastirjev. Marija, Kraljica
duhovnikov, varuj vse sedanje duhovnike,
redovnike in redovnice, da bodo vztrajali v
službi Bogu in se trudili za svetost, izprosi
pa nam tudi novih duhovnih poklicev!

Oče naš........ Zdrava, Marija........Slava
V petem tednu se obrnimo k Svetemu
Duhu s prošnjo, da bi vzbudil pri naših Očetu in Sinu.....
ali: desetka svetlega rožnega venca: ki
veroučencih zanimanje za ministrantsko
službo. Naj spoznajo, kako lepo in vzviše- je oznanjal Božje kraljestvo
Irena
no je sodelovati pri evharistični daritvi, ko
so lahko blizu oltarja, kjer se zgodi čudežna
V Cerkvi na slovenskem se uveljavljajo naslednji predlogi za postno spokornost:
40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti (Karitas); 40 dni akcije v zakonu za
boljše odnose med možem in ženo (iskreni.net); molitev in post za domovino –
predlogi so na spletni strani radio.ognjisce.si.

IG

Pogovor

4

DR. JANEZ VODIČAR

Prihajate iz župnije Dobrepolje. Tam
imajo precej duhovnih poklicev. Je pri
vaši odločitvi za vstop v salezijanski red
in duhovništvo to imelo kakšen vpliv?
Gotovo, saj drugače ne bi vedel zanje.
Predvsem pa je bil zgled domačih duhovnikov tisti, ki je naredil največji vtis in mi
omogočil razmišljanje, da je mogoče kaj
dobrega narediti na tak način. Ob tem so
nas pošiljali na duhovne vaje v Želimlje,
kjer se je pokazala najbolj enostavna pot,
da se to uresniči. Počasi vse to povežeš v
Božji klic. Je pa treba vedeti, da tudi v Dobrepolju prej ni bilo petdeset let nobene
nove maše, jih je pa zdaj kar nekaj, skoraj
vsakih nekaj let.

Z našo župnijo ste že dolgo povezani. Sem ste prihajali že kot študent.
Diakonsko posvečenje ste prejeli na Igu
celo med vojno za Slovenijo. Še bolj nas
je povezala vaša služba kaplana pri nas
v letih 1996 do 1999. Kakšni pa so vaši
spomini na službo v naši župniji?
Lepi in jih stalno obnavljam, saj takih
dobrih stvari se ne sme pozabiti. Čeprav
ni bilo vse enostavno in vedno tako, kot
sem si predstavljal, se mi zdi, da se je kar
nekaj naredilo. Predvsem skupaj, saj je to
bistvena naloga duhovnika, da 'ne dela',
ampak omogoči drugim, da v župniji lahko
pridejo do veljave v svoji krščanski drži.
Morda je gledati nazaj vedno nekaj lepega,
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ampak srečevanja z ljudmi od hleva do
kuhinje, so dejstvo in nikoli nisem imel
občutka, da sem odveč, še posebej, če sem
prihajal v Božjem imenu. Saj ti je hudo, ko
vidiš koga, kako uničuje sebi ali drugim
življenje in mu moraš to vsaj pokazati, če
ne razložiti, a kljub temu sem prepričan, da
sem bil tudi takrat na nek način sprejet. Z
ministranti, mladimi, oratorijem, zakonci, v
delavnici ali pa tistimi za šankom se mi zdi,
da smo, res da vsakič na svoj način, iskali
pot do notranje trdnosti in Boga. Nekaj
spominov je pa živih: prideš v cerkev in
se usedeš na mesto duhovnika, in že si v
delavnici pri Jožetu Smoletu. Greš na Kurešček in ne moreš mimo zunanje kapele,
kjer ti vsaka stvar govori o teh, s katerimi
sem tam delal. Še kakšen koš za smeti bi se
verjetno našel in pritrkovanje na zvoniku
in spet so tu obrazi takratnih birmancev in
njihovih voditeljev. Pa vsako velikonočno
soboto ob ognju, kdo bi pozabil blagoslov
ognja, ko mi ga je prvo leto 'zmanjkalo'….
K sreči ti moji spomini niso daleč, s
kolesom sem lahko hitro na Igu, sem ter
tja se me spomni tudi gospa Tončka, ko
je treba izprazniti skrinjo in sva tako z
gospodom Petrom Bogatajem še naprej
deležna ižanske velikodušnosti. Pa tudi
kdaj pa kdaj prav pridem za kakšno mašo,
kar je sedaj v čudovito obnovljeni cerkvi
pravo veselje. Vsakič me le skrbi, kako
bom znane obraze 'opremil' z imeni.
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Otroci rastejo in jih je težko prepoznati,
pri starejših mi pa včasih spomin zataji.
Bi že bilo treba večkrat obnavljati. Še
posebej, ko prideš v cerkev in gledaš po
klopeh in ne najdeš na stalnem mestu več
znanega obraza. Pa ne znaš niti vprašati,
kaj je z njim ali z njo, saj se ne spomniš
imena. Pri tem pride prav gospod Košir,
ki še pozna 'stare klopi'.

Vedno so mi bili navdih ljudje, s katerimi se srečujem. To kar vidim in slišim
združujem s svojimi 'sanjami', kako naj
bi izgledalo vse skupaj. Tudi pridige poskušam tako oblikovati, le da se moram
vedno znova vprašati, če so moje sanje
tudi Božje. Ko sem po Igu, na začetku bolj
zaradi sile razmer, saj sva z župnikom Petrom imela le en avto, večino stvari opravil
s kolesom, je bila to idealna priložnost za
Rada preberem vaša sestavke v Sale- stik z različnimi ljudmi in njihovimi pozijanskem vestniku. Imam tudi knjižico O gledi in težavami. Sedaj sem bolj ali manj
tem se veliko govori, ki jo je izdala založ- v šoli, kjer je ta neposreden stik veliko
ba Salve. Kje dobite navdih za pisanje? težji. Tisto prvo petkovsko kolesarjenje z
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nahrbtnikom in Najsvetejšim, do bolnikov
in ostarelih mi je vedno dalo novih moči
in idej. Starejši so utegnili, bili so veseli,
da jih kdo posluša, njihova modrost pa
se ne najde v knjigah. Prav tako dnevni
klepet z ministranti pred mašo, ali z otroci
pred veroukom; 'otroška' preprostost me
je pogosto iztrgala iz velikih filozofskih
razpravljanj, da sem tako, vsaj upam, bolj
ostal na zemlji.
Velik del svojega časa posvetite
pedagoškemu delu. Kje trenutno poučujete?
Trenutno sem zaposlen kot izredni
profesor na Teološki fakulteti Univerze v
Ljubljani, kjer opravljam tudi službo prodekana za študijske zadeve. Za lastno dušo in
pridobivanje izkušenj še učim filozofijo na
Gimnaziji Želimlje, sodelujem v programu
izobraževanja za gestaltpedagogiko in še
se bi našlo.
Po napornem delu potrebujete sprostitev in oddih. Kje in kako »napolnite
baterije«?
Verjetno že veste odgovor na to vprašanje, saj me lahko pogosto vidite tudi na
Igu na kolesu. Ker je dela veliko in si težko
vzamem časa kaj več, je kolo primerno
sredstvo, da na hitro uidem iz Ljubljane, se
razmigam, morda koga srečam, predvsem
pa mirno premislim, kar sem naredil in
kaj moram narediti. Na Igu sem imel več
možnosti za fizično delo, tu, v Ljubljani
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še trave ni, da bi jo moral kositi, zato je to
eno redkih razgibavanj in umirjanj. Poleg
tega mi veliko pomeni tudi molitev, študij,
ne le kot dolžnost, ampak možnost za
drugačen pogled na vsakdanje težave. In
ne boste verjeli, da je tudi kuhanje v vlogi
sprostitve, če le dobim dovolj sestradane
jedce. Za to ste malo krive tudi Ižanke,
ko ste me vzele k s. Nikolini. Le da ste me
takrat razvajale in vse pomile za mano in
sedaj drugi trpijo…
Imate kakšno sporočilo za Ižance?
Nerad trosim nauke takole na splošno,
raje povem ob konkretni priliki dotičnim
ljudem, kar jim gre. Je pa res, da mi je v najlepšem spominu velikodušnost ljudi. Kot
sem že na začetku povedal, da prihajam iz
župnije, kjer je veliko ljudi vsako nedeljo
pri maši, take velikodušnosti do Cerkve in
duhovnikov, kot je na Igu, nismo poznali.
Res je, da je včasih težko sprejemati toliko
krompirja in klobas (še posebej, ko ni več
takih jedcev, kot sem sam), je pa veselje,
ker veš, da ti na tak način kažejo, kako te
sprejmejo za svojega in predvsem za tisto,
kar predstavljaš. Pri tem še ižanska trma
zbledi. Upam, da ne boste nikoli nehali
biti trmasti v velikodušnosti in zdravem
ponosu.
Hvala za vaše odgovore!
Vprašanja dr. Janezu Vodičarju je
postavila Tončka Jeraj
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Na sre
Mladinski pevski zbor vljudno vabi nove člane in članice, ki se veselijo
prepevanja v dobri družbi. Vaje se odvijajo vsak petek ob 20. uri.
Župnijska nogometna ekipa je tekmovala na don Boskovem turnirju v
Šentvidu. Igrali smo v dvorani škofijske gimnazije in se uvrstili na sredino
lestvice – od sedmih ekip smo bili četrti.
Tekmovali so Jernej, Martin, Gašper, Ibrahim, Žan in Gašper, spremljal pa
jih je g. kaplan.
DON BOSKOV ORATORIJSKI DAN
Zadnjo januarsko
soboto smo
animatorji
praznovali don
Boskov dan in
pomagali otrokom,
da so tudi oni
praznovali. Združili
smo se v pesmi in
molitvi, pa pri malici
in igri. Po skupinah
smo imeli kateheze –
za otroke, za
birmance, za animatorje, potem pa tudi delavnice. Veseli in razigrani smo
bili, ker smo se zopet srečali, saj se z nekaterimi nismo videli že od
oratorija, in radi praznujemo in spoznavamo sv. Janeza Boska. Lepo je
bilo.

Papir

mater
-debe

Iz bar
zložim
Prilep
krogli

ZIMOVANJE
V petek, 17. 2. 2012 smo se skavti iz čete Škofljica 1 odpravili na
zimovanje. Z vlakom smo se odpeljali do Šentjurja pri Celju. Stanovali
smo v manjši hiši blizu gradu na Rifniku. Vseh nas je bilo 18. Tema
zimovanja je bilo viteštvo. V soboto smo imeli viteški turnir.

vstavi
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Na srečo smo imeli veliko snega, zato smo se veliko kepali in sankali. V
nedeljo je do
nas prišel
kaplan Janez,
ki je daroval
sveto mašo.
Bilo je zelo
zabavno in vsi
se veselimo
poletnega
tabora.

jo

dino

al pa

o

Papirnate rožice

material, ki ga potrebujemo: -krep papir raznih barv
-debelejši papir raznih barv -škarje -lepilo za les -(naravne) lesene palčke

m,

žili
n
malici
nah
eze –

Iz barvnega papirja izrežemo dva kroga s premerom 8cm. Krep papir
zložimo v "harmoniko", da iz njega naenkrat izrežemo več cvetnih lističev.
Prilepimo jih okoli enega barvnega kroga, na drugega pa pritrdimo pisane
kroglice narejene iz krep papirja premazanega z lepilom. Med kroga

mo

i
vstavimo palčko za steblo, nato pa ju dobro zlepimo.
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BLAGOSLOV SLIKE SV. JANEZA BOSKA NA
PIJAVI GORICI

V nedeljo 5. 2. 2012 smo na Pijavi Gorici
praznovali god ustanovitelja salezijancev,
don Boska. Mašo je ob somaševanju g. Andreja Baligača in g. Jožeta Pozderca vodil g.
Alojzij Slavko Snoj. Ob tej priložnosti smo
blagoslovili tudi sliko don Boska, slikarja
Nikolaja Mašukova. Prikazuje pa don Boska,
ki objema dva fanta in na sredini gori sveča.
Naslov slike je: Don Bosko prinaša mladim
luč vere, kar je v pridigi g. Snoj lepo povezal
tudi s svečnico, s tem, kako sta Marija in Jožef
položila Jezusa starčku Simeonu v naročje in
je ta oznanil, da bo ta otrok luč vsemu svetu.
Don Bosko pa je to luč s svojim zgledom in
vero prenašal na mnoge fante, kar je slikar
Mašukov tako čudovito upodobil. Mašo je
s petjem spremljal domači zbor pod vod- Ob koncu slovesnosti smo se Pijavčani zastvom Simona Hočevarja, med obhajilom hvalili vsem duhovnikom za njihov trud in
pa so z don Boskovimi pesmimi sodelovali delovanje v naši podružni cerkvi.
Katarina Hočevar
tudi otroci pod vodstvom Klavdije Hočevar.

SVETI VALENTIN NA KREMENICI
V nedeljo 12.2.2012 so na Kremenici
praznovali god zavetnika njihove cerkve
sv. Valentina. Tokrat je bilo žegnanje še
posebej slovesno, saj so blagoslovili novo
pridobitev – daritveni oltar. Po načrtu
arhitekta Jožeta Kušarja ga je izdelal mizar
Ogrinc. To pa ni edina letošnja pridobitev
cerkve na Kremenici. Do nje smo prišli po
novih stopnicah in široki tlakovani poti.
Žegnansko sveto mašo je ob somaševanju

domačega župnika Jožeta Pozderca daroval salezijanski inšpektor dr. Alojzij Slavko
Snoj, ki je tudi blagoslovil novi oltar. Ta naj
ne ostane samo zunanji znak vernosti, pripadnost svoji veri je treba izpričati s svojim
življenjem, za kar imajo najboljši zgled pri
svojem zavetniku. Tudi v novejši zgodovini
najdemo prave pričevalce vere.
Pri maši so sodelovali vaščani z branjem božje besede in župnijski pevski

IG

10

Zgodilo se je, Pereče misli
zbor. Po končani slovesnosti so nas pogostili, vendar smo se kmalu razšli, saj je
močno snežilo, pod nogami pa je od mraza
pošteno škripalo.
Vse drugače pa je bilo v torek na sam
god sv. Valentina. Pod nogami je še vedno

DRUŽBA in CERKEV

Ali Cerkev in družba. Največji nasprotniki
Cerkve bi jo najraje zaprli za zidove samostanov in cerkva. Naj se Cerkev ukvarja samo z
Bogom. To je njihova mantra, ki jo vztrajno
ponavljajo. Pozabljajo, da Cerkev sestavljajo
tudi ljudje (ne samo redovnice, redovniki,
duhovniki in ostala hierarhija). In ljudje
živijo v družbi. Takšni ali drugačni. Družbi,
ki skrbi za svoje šibke člene (v svetopisemskem jeziku so to ubogi), ali družbi, ki ji je
vseeno zanje. Nekako pozabljajo, da je veriga
samo toliko močna kot njen najšibkejši člen.
Cerkev pa ni pozabila tega. Očitajo ji vmešavanje v politiko. Na žalost je politika tista, ki
uravnava usmerjenost družbe. In Cerkev ni
pozabila, da živi v družbi.
In družina je »osnovna celica« družbe. V
družini se »vzgajajo« novi državljani. Vzgajajo sem dala v narekovaje, ker se na žalost
v mnogih družinah tega izogibajo. Starši to
odgovornost prelagajo na učitelje, katehete,
prijatelje in da, celo na ulico. In družina ni več
Družina, ni več kraj ljubezni, razumevanja,
učenja odnosov… Na žalost tudi družino
sestavljamo samo ljudje. Takšni in drugačni.
Odrasli z ranami iz otroštva, ki jih prenašamo
naprej. Očetje pijanci, matere mučiteljice…
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škripalo, sonce pa je na Kremenico privabilo
skoraj toliko ljudi, kot v nedeljo. Mašo je daroval gospod Anton Košir, prišlo je tudi nekaj
pevcev. Imeli smo tudi ofer in pogostitev,
bilo je skoraj tako slovesno kot v nedeljo.
Tončka Jeraj

Danes se zelo veliko govori o novi zakonodaji, o istospolnih partnerjih in otrocih.
Vsi samo glasno kričijo, kaj zahtevajo, ker
ustreza njihovemu prepričanju. Pozabljajo
pa na tiste, zaradi katerih se to sprejema; na
tiste, ki morajo prejeti sprejetost in ljubezen,
da bodo odrasli v celovite osebnosti. V nekaterih družbah otroka brez staršev vzgaja
celotna skupnost. Danes ni tega. Vsaj ne pri
nas. Boš ti, ki boš z odločitvijo, naj otroka
vzamejo osebi, ob kateri se počuti varnega,
tega otroka vzel k sebi in mu nudil vso tisto
ljubezen, kot bi mu jo on? Če nisi pripravljen
storiti tega, bodi tiho! Kritizira lahko vsak.
Konstruktivne kritike pa ni sposoben vsak.
Raje vidiš, da obvelja tvoja in otrok začne
romati od rejnika k rejniku in na koncu pristane v zaporu?
Da, družina je celica, ki rojeva. Rojeva
bodoče voditelje, vzgojitelje, pisatelje in celo
morilce. Na žalost je ta celica postala tako
majhna, da včasih komaj še lahko rečemo, da
je družina. A tudi doma še ne naredijo štiri
stene. Tako tudi družino ne naredijo meje.
Družino naredi ljubezen. In to ljubezen bi
rada Cerkev zaščitila.
Maja Smole

Sporočila
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – MAREC
Pri maši ob 8. uri:
Pri maši ob 10. uri:
Kristina in Zinka Štefančič – 26. 2.
Žan Debevec in Marinka Završnik – 26. 2.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 4. 3.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 4. 3.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 11. 3.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 11. 3.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 18. 3.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 18. 3.
Tina Založnik in Jernej Smole – 25. 3.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 25. 3.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 1. 4.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 1. 4.
Kristina in Zinka Štefančič – 8. 4.
Manca in Aleš Hostnik – veliki četr. – 5. 4.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – veliki pet. 6. 4.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – velika sob. 7. 4.
Žan Debevec in Marinka Završnik – 8. 4.
Bralci na Pijavi Gorici:
Eva Kramar in Urška Pirc – 26. 2.
Anže Globokar in Olga Urbar – 4. 3.
Tone Trope in Andreja Lunar – 11. 3.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 18. 3.
Irena Urbar in Merlin Domič – 25. 3.
Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 1. 4.
Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 8. 4.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
7. SKUPINA – 4. 3. Iška Loka
8. SKUPINA – 11. 3. Kot-Staje
9. SKUPINA – 18. 3. Matena
1. SKUPINA – 25. 3.
2. SKUPINA – 1. 4.
VSE SKUPINE – 8. 4.
3. SKUPINA – 15. 4.

KRIŽEV POT: na Igu ob nedeljah ob 14. uri; v Iški vasi
ob petkih ob 17. uri; na Pijavi Gorici ob četrtkih ob
18. uri in ob nedeljah po maši
V VEČNO ŽIVLJENJE je odšel:
+ Anton Žagar, 8. 2. 2012, Ljubljanska cesta 68, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in v dober
namen so darovali: sin Tomo z družino, hčerka Irena z družino, Franci Orhini z družino, Mimi in Tončka
Cankar, Cirila Virant z družino, Černičevi iz Matene, Anton Toni z družino, Križmanovi iz Staj, Mimi Podržaj,
Betka Uršič, družina Vrhovnik z Iga, družina Župec, Ljubljanska cesta 78, Ana Toni z družino, Tonijevi z
Banije, družina Bolha, Ljubljanska c. 35, družina Cotman, Ljubljanska c. 66, Angelca Kraljič, Golo, Majda
Anzelc, Kristina Javornik in Francka Duša.
Bog povrni vsem darovalcem!

IG

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 26. 2. 1. POSTNA NEDELJA - ob 11. uri krst otroka; ob 14. uri molitev križevega
pota, ki jo pripravijo birmanci
Ponedeljek 27. 2. redni verouk
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (1. 3.) in v petek (2.
3.) ob 15. uri, v soboto (3. 3.) ob 10. uri.
Petek 2. 3. prvi petek –dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu; zvečer pobožnost
v čast Srcu Jezusovemu; sestanek za Karitas ob 19. uri
Sobota 3. 3. prva sobota - dan odprtih vrat ali predstavitev duhovnih poklicev na Viču
ob 9.30
Nedelja 4. 3. 2. POSTNA NEDELJA – ob 14. uri molitev križevega pota pripravijo veroučenci 6. in 7. razreda
Torek 6. 3. sestanek za starše birmancev ob 19. uri
Nedelja 11. 3. 3. POSTNA NEDELJA – ob 10. uri ŽEGNANJE NA DOBRAVICI; ob 14. uri
molitev križevega pota, pripravijo 3. in 4. in 5. razred veroučencev
Ponedeljek 12. 3. sestanek za ŽPS ob 20. uri
Sobota 17. 3. sv. Jedrt (Jerica), devica – ob 17. uri sv. maša v Iški
Nedelja 18. 3. 4. POSTNA NEDELJA – ob 14. uri molitev križevega pota – 2. razred
veroučencev
Ponedeljek 19. 3. SV. JOŽEF, mož Device Marije – slovesni praznik – sv. maše ob 8. in 18. uri
Četrtek 22. 3. priprava staršev in botrov na krst otroka - ob 19. uri
Sobota 24. 3. GOSPODOVO OZNANJENJE – liturgično praznovanje, slovesni praznik - sv.
maša ob 8. uri in 10. uri - prehod na poletni čas – 1 uro naprej
Nedelja 25. 3. 5. POSTNA – TIHA NEDELJA – MATERINSKI DAN - pred in med mašami
priložnost za velikonočno spoved - Izkoristimo to možnost – ob 11. uri
krst otrok; križev pot pripravita zakonski skupini; v tem tednu velikonočna spoved otrok
Ponedeljek 26. 3. od danes maše na podružnicah ob 18. uri, v župnijski cerkvi ob 19. uri
Torek 27. 3. sv. Rupert Salzburški, škof - ob 18. uri sv. maša na Sarskem
Nedelja 1. 4.	CVETNA NEDELJA – blagoslov oljk, butar in zelenja, ob 8. uri v župnijski
cerkvi, ob 10. uri pri križu pred cerkvijo; danes začetek velikega tedna,
romanje župnije na Kurešček, tam križev pot pripravijo pevci
Sobota 3. 3.	Romanje naše dekanije v stolnico ob 550 letnici ljubljanske škofije: 9.00
prilika za spoved, 9.30 sv. maša, ki jo bo daroval pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik, 10.45
kava na dvorišču Teološke fakultete, 11.00 predavanje nadškofa msgr. dr. Antona Stresa in
pogovor z njim, 13.00 pogostitev na dvorišču TF in 14.00 ogled razstave v Narodnem muzeju
pod strokovnim vodstvom. Kdor se bo udeležil romanja, naj prej sporoči g. župniku.

