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SVETI JANEZ BOSKO
Leta 2015 bomo praznovali dvestoto obletnico rojstva Svetega Janeza Boska, velikega prijatelja in vzgojitelja mladih. Njegovo življenje smo
spoznavali leta 2012, v letu 2013 smo
spoznavali njegovo vzgojno delo, letos pa bomo spoznavali njegovo duhovnost. V knjižici Preskrbljeni mladenič, ki je v slovenščini izšla leta 1910, je
napisal veliko spodbud za mlade, ki so
aktualne danes, mogoče še bolj kot pa
v času njegovega življenja.
Takole pravi: »Dve poglavitni prevari sta, s katerima hoče hudi duh odvrniti mladino od kreposti. Prva je ta,
da jim vtepe v glavo, da je služenje v
Gospodu v tem, da je življenje otožno ter daleč od vsake zabave in zadovoljstva. Druga prevara je upanje
na dolgo življenje z udobnim spreobrnjenjem na starost, in to v trenutku smrti.« Potem razlaga, zakaj tako
razmišljanje ni pravo in pravi: »Če se
usmerimo v pošteno življenje še ko
smo mladi, bomo dobri tudi v poznejših letih, lepa pa bo tudi naša smrt in

bo začetek srečne večnosti.«
Sveti Janez Bosko je uvedel popolnoma nov način vzgoje mladih, bil je
zelo delaven, več let je spal samo po
štiri ure na dan, tako zelo si je prizadeval uresničevati svoje zamisli. In
uspelo mu je, njegov način pristopa
k mlademu človeku je obrodil obilne
sadove. Bil je pravi apostol - božji poslanec - ki je napravil nove smernice
v razvoju človeštva na področju skrbi
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UVODNIK

za preprosto in revnejšo mladino.
V času, ko je še živel sveti Janez
Bosko, je neko salezijansko šolo obiskal angleški minister za vzgojo. Občudoval je med mladimi red, prijateljstvo in srčno tovarištvo ter vprašal:
»V čem je skrivnost vaše vzgoje, ki je
tako uspešna , da jo prenesem tudi v
Anglijo?« Don Bosko mu je odgovoril
takole: »Skrivnost je v SVETU VERE.
Ti mladi govorijo z Jezusom kot s svojim prijateljem in zelo radi imajo Marijo Pomočnico. Druga dva stebra, na

katerih sloni moj vzgojni sistem, pa
sta LJUBEZEN in PAMET. Kdor ne ljubi, ne more biti ne oče ne vzgojitelj.
To je težje kot roditi otroke. Pamet
pa daje mlademu človeku možnost,
da bo znal živeti samostojno in prav,
ne da bi ga moral kdo nadzorovati.«
To je samo nekaj kamenčkov iz
mozaika življenja tega velikega človeka, kateremu je bil pomemben
vsak človek. In v tem je njegova veličina.
Sonja

Ti si moje upanje
O Kristus, ti si moje upanje,
moj mir, moja sreča, vse moje življenje.
O Kristus, moj duh se obrača k tebi,
o Kristus, častim te.
O Kristus, ostajam ti zvest
z vso močjo svoje duše.
Ljubim te, Gospod, tebe samega.
Iščem te in hodim za teboj.
sv. Alfan iz Salerna

V letošnjem letu bomo v naši župniji odgovarjali na vaša vprašanja. Prosimo vas, da nam vprašanje pošljete, da napišete,
komu je namenjeno, ali g. župniku ali g. kaplanu ali članom uredniškega odbora in potrudili se bomo, da se stvari razjasnijo.
janez.zerovnik@rkc.si

VZGOJA

Kaj je vendar večjega in pomembnejšega kot
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vzgojiti otroka v dobrega in ljubečega človeka?«
Vzgoja pomeni gojiti od znotraj in
zunaj. Podedovane dobre lastnosti,
ugodno družinsko okolje in osebno
prizadevanje lahko v človeku, ki ni
idealen, porodijo popolnost. Za prihodnost posameznika, družine in naroda bo v prihodnosti vzgoja na prvem
mestu. Človeka je treba oblikovati,
pri tem je temeljnega pomena za kristjana spoznanje in priznanje Boga.
Vzgoja otrok je naravna naloga vseh
staršev, ne glede na vero in prepričanje. Naš čas potrebuje ozaveščene kristjane z osebno in poglobljeno vero.
Pretekli rodovi Slovencev so glede
vzgoje delovali po intuiciji, po duhovnem uvidu so otroke vzgajali tako, da
so jih varovali pred pohujšanjem in
stranpotmi. V mnogih zakonih je bila
navzoča božja ljubezen, zvesta in resnična. Pred otroki niso vsega govorili
in delali, spoštovali so intimnost. Verska vzgoja je bila temelj družine, red,
molitev in delo so šli v korak. Otroke
so starši neposredno uvajali v molitev
in delo, v praznovanje nedelje, ko so
vse to sami izpolnjevali in dajali zgled
in spodbudo. Verjeli so v Boga, Cerkev,
odpuščanje grehov, poboljšanje, nov
začetek in predvsem v nebesa, večno
življenje po smrti. Moderni čas pozna
vedno večje miselne, nazorske in mo-

ralne delitve, kar povzroča vrtoglave
in drzne spremembe ter načenja ravnovesje v naravi in družbi. Pomembna
sta samo znanje in napredek, kar pa
lahko z opuščeno vzgojo postane zla
usoda. Z izgubo vere v Boga človek
izgublja duhovno orientacijo. Ko izgublja Boga, izgublja tudi samega sebe.
Tudi vera izgublja orientacijo. Sociologi govorijo o smrti družine. Težko
bi danes našli starša, ki ne bi doživljal
ali spoznaval, kako vse bolj zapletena,
osebno in družbeno odgovorna postaja vzgoja otrok. Podoba jutrišnjega življenja in sveta bo v mnogo čem
odvisna od tega, v kakšne ljudi bomo
starši vzgojili današnje otroke. Vzgoja
je pomembnejša od državnikov, politikov, ideologov, vojskovodij in celo
znanstvenikov. Nevzgojen, nravno in
vrednostno neizoblikovan človek je
danes samemu sebi, soljudem nevarnejši kakor kupi orožja.
Iz knjige Danijela Kaštruna:
Vzgoja za nebesa

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

4

zgodilo se je

PRAZNOVANJE JEZUSOVEGA ROJSTVA
Začelo se je z mašo na sveti večer
ob 18. uri, ki je bila namenjena družinam z otroki in vsem drugim, ki ne
morejo priti k polnočnici. Skioptične
slike so pritegnile pozornost vseh
navzočih, celo otroci so z zanimanjem poslušali božično zgodbo.
Kasneje pred polnočno mašo smo
spet lahko prisluhnili zgodbi o Jezusovem rojstvu v hlevčku. Vmes pa se je s

kora oglasilo petje znanih božičnih pesmi. Tudi pri tej maši so bile cerkvene
klopi polne tistih, ki so se spominjali,
da je ta večer pred mnogimi leti prišel
na svet naš odrešenik Jezus. Tako majhen in prisrčen in ubog, brez blišča in
vendar nas njegovo rojstvo vsako leto
gane in v naših srcih prižge lučko upanja, ljubezni in miru.
Irena

PESEM ANGELOV
Letni božični koncert Ženskega
pevskega zbora Ig, pod vodstvom
zborovodje Iztoka Petriča, 26. decembra 2013 v cerkvi sv. Martina na Igu.
Kot gostje so nastopili: cerkveni
mešani pevski zbor pod vodstvom
Igorja Kovačiča, sopranistka Katarina
Lenarčič, na inštrumentih pa Polona
Kukovica, Andrej Oblak, Urban Kraševec in Lucija Podržaj. Koncert je bil
dobrodelne narave, darovi so šli za
župnijsko Karitas.

V božičnem času je noč najdaljša,
to je čas, ko se odpro nebesa, zasije Velika Luč in oglasijo se nebeške
harmonije. Rojen je Emanuel, Bog z
nami. To se vedno zgodi ponoči, kajti šele ponoči je človek pripravljen
Nanj. Bog stopi k človeku prav tedaj,
ko je sredi največje teme svojega življenja in Bog mu postane najbližji.
Iz veznega besedila koncerta, ki ga
je pripravil Iztok Petrič.

ZGODILO SE JE
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ŽEGNANJE KONJ
Na god sv. Štefana, 26. 12., je bilo
v Vrbljenu žegnanje konj. Prireditelj
Konjerejsko društvo Ig je prosilo g.
župnika za tradicionalni blagoslov
na hipodromu Vrbljene. Spored je
vseboval častni krog z vprego na hipodromu, priložnostne pesmi, ki jih
je zapela skupina Arcus iz Tomišlja,
županov pozdrav in obred blagoslo-

va. Gospod župnik Jože Pozderec je
kratko nagovoril navzoče, potem pa
blagoslovil konje in njihove vodnike.
Vsakemu konju je ponudil kruh in sol.
Blagoslova se je udeležil tudi duhovni
pomočnik v Tomišlju, g. Ivan Turk. Po
uradnem delu je sledilo druženje ljubiteljev konj in prebivalcev podkrimskih vasi.

TRIKRALJEVSKA AKCIJA 2013-14

Kot vsako leto, je tudi letos v naši
župniji potekala trikraljevska akcija
Naše veselje za srečo drugih. Koledovanje je bilo letos organizirano bolje
kot prejšnja leta, saj smo imeli starši
veroučencev v novembru sestanek,
kako bomo koledovanje izvedli. Otroci koledniki so v prostem času izdelali
kronice in zvezde, oblačila in kadilo
so dobili v župnišču. Nekaj staršev se
nas je javilo za odrasle spremljevalce koledniških skupin. Tudi jaz sem
bila odrasla spremljevalka ene od

skupin. Najprej me je malo skrbelo,
kako bomo sprejeti med ljudmi, kako
bomo nastopili z igrico in pesmico,
vendar se je moja trema že po obisku nekaj hiš razblinila. Ljudje so nas
prijazno sprejeli, tisti pa,ki niso vedeli
za ta običaj, so nam prisluhnili in nam
ploskali. Izročili smo jim koledarčke,
podobico z molitvijo za blagoslov v
družini in letak Misijonskega središča Slovenije za trikraljevsko akcijo.
Na podboj vhodnih vrat smo nalepili
nalepko, če so to želeli, voščili smo si
in ljudje so bili zelo radodarni. Otroci koledniki so dobili veliko sladkarij,
v blagajno za misijone pa smo tudi
zbrali kar precej denarja. Ponekod
so nas pogostili s sokom in piškoti,
malo smo si odpočili, potem pa smo
krenili dalje še v druge domove. Ko
se je začelo mračiti, smo se utrujeni
vrnili v župnišče, kjer smo odložili rekvizite in evidentirali zbrane darove.
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zgodilo se je, duhovna misel

Utrujeni, ampak dobre volje in polni
lepih vtisov smo odšli domov. Zame
je bil to dobrodelno preživet dan, ki
mi je duhovno obogatil in popestril
praznične dni.
Sonja
Trikraljevska akcija se je začela
na sam božični dan in končala 7. januarja 2014. V župniji se je oblikovalo 18 skupin, v katerih je sodelovalo
72 otrok (in še kakšen več). Obiskale
so večino naših domov, da bi obiskali vse, pa je bilo še vedno premalo
otrok. Opravičujemo se tistim, ki jih
nismo obiskali, saj to ni bilo namerno. Voditeljev skupin je bilo 18, to so

bile mame in očetje in nekaj srednješolcev. Njihova izkušnja je bila dobra.
Letos smo zbrali skupaj 3.500 €, kar je
nekoliko manj kot lani, vendar veliko.
Denar smo izročili za misijonarje.
Na praznik treh kraljev smo otroci, voditelji in verniki skupaj obhajali
sveto mašo. V času koledovanja smo
se pridružili kraljem, ki so oznanjali
Jezusovo rojstvo in na njihov praznik
smo to storili v cerkvi. Lepo so sodelovali mnogi kralji in kraljice, po maši
pa smo se poveselili ob pici. Za konec
smo naslednji dan obiskali še otroke
s posebnimi potrebami in vzgojitelje
v Dragi.
J. Ž.

KAKO LAHKO PRIBLIŽAMO DUHOVNOST
DANAŠNJEMU ČLOVEKU
Ob godu svetega Janeza Boska pomislimo na vse dobro, ki ga je ta svetnik storil v svojem življenju. Vemo,
da je njegova skrb veljala predvsem
mladini, tistim mladim, ki so živeli v
slabih materialnih razmerah. Mnogi
so bili prepuščeni sami sebi. Starši jih
niso mogli preživljati. Zato so morali
zgodaj zdoma s trebuhom za kruhom. Mojstri oziroma njihovi nadrejeni pa so jih izkoriščali. Don Bosko se
jim je posvetil. Zbiral jih je okoli sebe
in poskrbel zato, da jih mojstri niso
več brezsrčno izkoriščali. Tako se je
nekoliko izboljšalo njihovo življenje.

Dobili so nekaj več prostega časa, ki
so ga preživljali lepo in koristno. Svetnik je z veliko ljubeznijo skrbel tudi
za njihovo duhovno rast. Ko danes
mislimo, kako težko je vzgajati mladino, si ga vzemimo za vzgled. Ta
sveti duhovnik ni bil nič na boljšem
kot so duhovniki danes. In vendar je
znal približati Boga in duhovnost tem
neukim in razposajenim fantom. Z
njimi se je igral in veselil, pa obenem
ni pozabil na to, da jih je poučeval o
Bogu in njegovih zapovedih. Povabil
jih je tudi v cerkev k maši, prepričal,
da je spoved zanje nujno potrebna,
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zakramenti pa so jim v oporo pri poštenem življenju. Skratka ni spreminjal evangelijskega nauka, ampak
ga je z ljubeznijo širil med takratnimi
fanti. Spoznali so njegovo ljubezen in
mu zato zaupali in se trudili, da bi v
življenju hodili po pravi poti, ki jih bo
pripeljala v nebesa. Njegov značaj je
podoben značaju našega zdajšnjeNebeški Oče, hvala ti za svetega
ga svetega očeta Frančiška. S svojo Janeza Boska! Hvala tudi za svetega
skromnostjo in usmiljeno ljubeznijo očeta Frančiška!
Irena
si je že pridobil mnoga srca.

ORATORIJSKI DAN

Leto je bilo naokoli in prišel je letošnji oratorijski dan, na katerega smo
otroci že nestrpno čakali. Ko smo
prišli v župnišče, so nas animatorji
že čakali. Popisali so nas, mi pa smo
se preobuli in odšli v zbirno učilnico,
kjer se nas je nabralo kar lepo število. Oratorijski dan smo začeli tako, da
smo zapeli nekaj pesmi in zaplesali
banse. Sledile so kateheze po starostnih skupinah. Vsaka skupina je imela svoje zadolžitve in svojo temo, o

kateri smo govorili, postavljali vprašanja in nanje odgovarjali. Vse pa se
je vrtelo okoli glavne teme letošnjega oratorijskega dne - POTREBUJEM
TVOJE SRCE. Ko smo končali z delom
po katehezah, smo se vrnili v veliko
učilnico, zmolili in pojedli malico, ki
so jo med katehezami pripravljali animatorji. Potem so se začele različne
delavnice. Vsak je izbral tisto, ki mu
je bila najbolj všeč in izdelal izdelek,
ki ga je po koncu dneva tudi odnesel
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mladinska stran, molitev
domov. Nazadnje smo imeli še veliko
igro. Razdeljeni v 2 skupini smo po
otočkih tekmovali med seboj. Dan
smo zaključili zbrani v veliki učilnici s
petjem in molitvijo.
Zala Merzel

„Tudi nežen cvet se mora prebiti iz blata, iz temne, trde prsti in zrasti
proti svetlobi. Iz teme in težavnih razmer se razvije v novo rastlino, v
nov cvet.“
„Edina možnost življenja v naravi je rast, s krajšimi obdobji počitka. Če sčasoma zrastemo kot rodovitno drevo, so naša dejanja, rezultati
naše rasti, lahko rečemo tudi plodovi, nam in drugim v veselje.“
Mirko

MLADINSKA MAŠA: V januarju je v okviru mladinske maše prišel med
nas g. Robi Friškovec, s katerim se je razvil zanimiv pogovor.
V petek 7. februarja ob 20. uri bo naslednja mladinska maša v kapeli v
župnišču. Med nami bo g. Peter Pučnik. Vabljeni!
MAŠA ZA OTROKE: Danes, na svečnico, smo pripravili mašo za otroke.
Naslednja bo zopet 2. marca ob 10. uri.

ŽIVI ROŽNI VENEC V NAŠI ŽUPNIJI
Ustanovljena je prva ženska Roža
ŽRV v naši župniji. S ponosom lahko
rečem, da smo v naši župniji uspeli
sestaviti prvo Rožo ŽRV. Pridobivanje
žensk, ki bi se vključile v to skupino je

trajalo od junija do konca decembra
2013. Roža ŽRV je skupina dvajsetih
ljudi, katere člani vsak dan zmolijo 1
očenaš, 10 zdravamarij in določeno
skrivnost rožnega venca, npr. »1. ki si

MOLITev, karitas

ga Devica od Svetega duha spočela«
ter slava Očetu. Drugi molijo enako, le da doda vsak svojo skrivnost.
In tako skupina zmoli vsak dan štiri
rožne vence. Naša skupina moli za
duhovne poklice. Člani ne grešijo, če
kdaj iz opravičenega razloga opustijo
molitev. S pomočjo molitve si posebej 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,
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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.
Po določenem času, glede na dogovor, pa si člani Rože ŽRV lahko zamenjajo med seboj skrivnost, tako,
da ne molijo ves čas samo eno.
Spoštovani župljani, vabimo vas,
da se vključite v Rožo ŽRV, kajti v župniji je lahko več skupin. Vsaka skupina namreč šteje dvajset članov.
Ana Podržaj

ŽUPNIJSKA KARITAS IG
Jezus je rekel: kar storite bližnjemu, storite meni!
Župnijska Karitas Ig bo v postnem
času postavila v cerkvi sv. Martina na
Igu na vidno mesto kartonske škatle
z napisom »KARITAS«, z namenom
zbiranja prostovoljnih darov v obliki

hrane in higienskih potrebščin, da bi
tako posameznikom in družinam v
stiski iz ižanskih vasi, ki jim nudimo
pomoč, z vašimi darovi še polepšali
prihajajoče blagoslovljene velikonočne praznike. Dobri Bog naj vam poplača za vse vaše darove.

10 karitas

Srečanje tajnikov in sodelavcev župnijskih Karitas

Tajniki in sodelavci župnijskih Karitas smo se v soboto, 18. januarja
2014, na povabilo Škofijske Karitas
Ljubljana, udeležili srečanja v Antonovem domu, v župniji Ljubljana-Vič.
Po uvodnem pozdravu in molitvi je bil
še kratek glasbeni program. Nato pa
smo prisluhnili predavanju dr. Christiana Gostečnika z naslovom Vzgoja za
odgovornost. Namen predavanja je
bil v tem, kako lahko sodelavci Karitas
pridemo naproti ljudem v stiski in jih
podpremo v tej njihovi odločitvi. Ljudje v stiski pa se morajo sami odločiti
in zaprositi za pomoč. Ne moremo jim
pomagati, če sami ne začutijo, da ima
življenje smisel, in prevzamejo odgovornost za svojo prihodnost. Z novimi
spoznanji in božjo milostjo smo se
vračali na naše domove.

Župnijska Karitas v letu 2013

V letu 2013 je župnijska Karitas s
pomočjo dobrotnikov in donatorjev
zbrala 450 kg hrane in higienskih potrebščin za posameznike in družine v
stiski iz ižanskih župnij. Zbrali smo tudi
234 kg oblačil, obutev, posteljnine in

otroško opremo, ki smo jih v glavnem
tudi razdelili. Manjša količina oblačil
pa bo ljudem v stiski na razpolago v
letošnjem letu. Zbirali smo tudi igrače
in tudi vse razdelili. Hrano in higienske potrebščine smo zbirali v trgovini
Blatnik-Mercator in jih z vašo pomočjo zbrali 380 kg, prav tako smo z vašo
pomočjo v cerkvi sv. Martina v adventnem času zbrali 70 kg. Nekateri posamezniki in podjetja pa so svoj dar dali
v denarju in s tem omogočili nakup še
nekaj dodatne hrane v času božičnih
in novoletnih praznikih za ljudi v stiski.
Obiskali smo tudi nekaj naših občanov, ki živijo po domovih in jih obdarili z nekaj dobrotami. Z zbrano hrano,
higienskimi in šolskimi potrebščinami
smo tako pomagali 175 osebam, ki živijo same ali kot družina. Društvo Fran
Govekar Ig in župnijski pevski zbor Ig
in sta organizirala v decembru 2013
Božični koncert Pesem angelov in vsa
zbrana sredstva namenila za župnijsko
Karitas, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Župnijska Karitas se prav tako
vsem dobrotnikom in donatorjem najlepše zahvaljuje za dobrosrčnost in iskren Bog plačaj za vso dobroto.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17.
do 18. ure v učilnici župnišča.
Župnijska Karitas Ig ima TRR račun: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB,
d.d.) pri NLB, d.d., PE Ig, na katerega lahko prispevate svoj dar za pomoč
ljudem v stiki. Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!
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ŽPS
Preteklo in to leto se v župnijskem
svetu dogaja nekaj drugačnega. Pripravljamo se, da bi sestavili pastoralni načrt za našo župnijo. Zelo pomembno pa ni napisati dokument o
tej stvari, ampak da mi člani sveta
prehodimo določeno pot in osvojimo
pomembne vsebine. Lahko rečemo,
da bo to pastoralni načrt iz mesa in
krvi, ko bo zaživel v članih sveta.
Pri izdelavi načrta se vsakokrat
vračamo k izvirom. Sveto pismo, mo-

litev, premišljevanje in osebni odnos
do Jezusa Kristusa so naši izviri in
vsakokratna sklicna točka.
Mesto Božje besede v življenju
člana sveta se razvija. Tako kot vera
sama raste v izkušnjah, tako so se
tudi moji pogledi in pričakovanja
spreminjali. Vedno več je bilo in je
strpnosti, potrpežljivosti, sprejemanja. Sveto pismo berem, oziroma
vzamem v roke, ne dnevno, ampak
tedensko. To potrebujem.

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2013

Zahvaljen, dobri Gospod, da si nas v preteklem letu varoval in spremljal s svojim
blagoslovom. Naj bo tvoja dobrota nad nami tudi v letu 2014, saj zaupamo vate.
KRSTI - 57 otrok: 44 iz naše župnije, 13 od drugod (krščeni na Kureščku); od vseh 28 dečkov in 29 deklic; 34
otrok iz cerkvenega zakona, 3 iz civilnega in 20 iz neurejenih zakonov, kar
pomeni, da starši živijo v zunajzakonski skupnosti ali sploh ne živijo skupaj;
pri teh se čuti pomanjkanje vere v moč
zakramenta svetega zakona; 5 naših
otrok je bilo krščenih drugod.
POGREBI - 32: 16 moških, 15 žensk in 1 otrok; najstarejši moški star 91
let, najmlajši 31, povprečna starost
72,5, otrok ni vštet; najstarejša ženska 94 let, najmlajša 47, povprečna
starost 79; 13 jih je prejelo spoved,

maziljenje in obhajilo (prevideni), 1
samo maziljenje, 9 prejemalo zakramente, 9 brez zakramentov zaradi
nagle smrti ali ker domači niso poskrbeli. Še vedno se bojimo poklicati duhovnika, ko kdo nevarno zboli.
Zakrament svetega maziljenja ni dan
za smrt, ampak za dušno in telesno
zdravje, za lajšanje bolečin, za odpuščanje grehov ali vsaj zato, da človek
bolezen sprejme in z njo lažje živi; je
zakrament življenja in ne smrti.
Statistika za leto 2013 je pozitivna
- 12 krstov več kot umrlih.
POROKE - 12 cerkvenih porok: 6
parov naše župnije, 6 parov od dru-

12 sporočila
god (poroka na Kureščku)
BIRMANCI - 17: 10 fantov, 7 deklet; birmoval je stiški opat Janez Novak; imeli so dva duhovna vikenda:
na Kureščku in na Uskovnici
PRVOOBHAJANCI - 32 otrok iz 3.
razreda: 17 dečkov in 15 deklic
OBHAJILO - razdeljenih 55.000
obhajil
DOGODKI - dan župnije 16. junija
2013 v Iški Loki pod šotorom; enotedenski oratorij - od 1. do 7. Julija,
čez 70 otrok, 25 animatorjev; obnova in blagoslovitev kapelic sv. Križa
in Marije Pomočnice - 17. novembra
2013, freske v kapelici svetega Križa
je naslikal akademski slikar Lojze Čemažar
Župnijska Karitas, ki je bila uradno ustanovljena 20. aprila 2012, je
v preteklem letu v polnosti zažive-

la. Zasluge za to imajo Ana Podržaj,
Lojzka Petek, Marija Župec, Jože
Bevc in vse druge članice in člani ŽK
IG. Hvaležen sem tudi vsem darovalcem hrane in v denarju. Moram reči,
da so dobro razumeli besede apostola Jakoba, ki pravi, da je vera brez del
mrtva.
ZAHVALA - Iskreno se zahvaljujem vsem ključarjem, ki skrbite za
župnijsko in podružnične cerkve, gospodarskemu svetu in ŽPS, pevovodjem in organistom, pevcem, bralcem
Božje besede, molivkam, zakonskim
skupinam, animatorjem, dr. Mojci
in dpl. ing. Severinu Maffi, ki vodita
mlajšo zakonsko skupino, krasilkam
in čistilkam, ministrantom, našim
trem gospodinjam in vsem drugim
pomočnikom, ki nam priskočite na
pomoč prav v vsaki potrebi. Naj vam
dobri Bog bogato povrne!

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
FEBRUAR, MAREC
Pri maši ob 8. uri:
Manca in Aleš Hostnik – 9. 2.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 16. 2.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 23. 2.
Bernarda in Robi Selan – 2. 3.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 9. 3.
Rok in Zinka Štefančič – 16. 3.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 23. 3.

Pri maši ob 10. uri:
Mojca Kus in Jure Podržaj – 9. 2.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 16. 2.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 23. 2.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 2. 3.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 9. 3.
Marija Pangrc in Marinka Završnik –
16. 3.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 23. 3.
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Bralci na Pijavi Gorici:
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Damjana Urbar in Olga Urbar – 9. 2.
1. SKUPINA – 9. 2.
Andreja Lunar in Amadeja Vidmar – 16. 2. 2. SKUPINA – 16. 2.
Eva Kramar in Urška Pirc – 23. 2.
3. SKUPINA – 23. 2 .
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 2. 3. 4. SKUPINA – 2. 3.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 9. 3. 6. SKUPINA – 9. 3.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek –
7. SKUPINA – 16. 3. (Iška Loka)
16. 3.
•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA sta prejela: Lovro Toni, 25. 12. 2013, Kalinova
22, Ig, na Kureščku; Maj Andoljšek, 12. 1. 2014, Zavoda 5a, Sodražica, na Kureščku.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Vida Vrenjak, 19. 12. 2013, Visoko 33, Ig, pokopana Ljubljana Vič
+ Ciril Rupert, 23. 12. 2013, Debevčeva ulica 8, Ig, pokopan na Igu. Za sv.
maše in v dober namen so darovali: žena Danica, sin Ciril z družino, sin Tomaž
z družino, hči Martina z družino, brat Tone z družino, sestrična Pavla Trtnik z
družino, družina Šušteršič z Ižanske ceste, Martin Čuden, Šrumbljevi in Pirnatovi, Lojzka Leskovec iz Staj, Slavka Rupert z družinami, družina Sinjur z
Lavrice, Mimi in Tončka Cankar, družina Kastelic iz Staj, družina Bogša iz Matene, družina Zajc s Pijave Gorice, občinski odbor SDS.
+ Mihael Smole, 25. 12. 2013, Podgozd 49, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše
in v dober namen so darovali: sin Franc z družino, hčera Elica z družino, brat
Franc z družino, družina Kastelic iz Staj, Platnarjevi iz Kota, Slavko Župec z
družino, Ljubljanska cesta 78, Ig.
+ Antonija Drnovšek, 18. 1. 2014, Rakovniška 12, Ig, pokopana na Igu.
Za sv. maše in v dober namen so darovali: družina Drnovšek, sestra Ivana in
brat Jože z družino, Betka in Tomaž Okorn z Orel, družina Štrumbelj Pirnat,
družina Tomac, sosedje Glavanovi, sosedje Strelčevi, Kramarjevi z Iga, Jamnikovi iz Staj, sosedje Tanckovi, družina Rupert, Podržaj Ana, Mimi in Tončka
Cankar, Milka Vrhovnik z družino, Mimi Podržaj z družino, družina Platnar iz
Kota, družina Kastelic iz Staj, Majnikovi, Ljubljanska c. 30, Ig.
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+ Ivan Vrbinc, 20. 1. 2014, Zagoriška 5, Pijava Gorica, Ig, pokopan na Igu.
Za sv. maše in v dober namen so darovali: žena Alojzija, sin Miran z družino, sestra Milka z družino, Ana in Emil Japelj, sosedje Ana in Marjan Lapanja,
sosed Jože Šerjak, družina Primec, Cibrovi s Pijave Gorice, družina Štrukelj,
družina Mehle, vaščani Pijave Gorice, sorodniki Vrbinc iz Novega mesta, sestrična Veri Žnidaršič z družino iz Črnuč, Zajčevi s Pijave Gorice.
Vse darovalcem iskren Bog plačaj!

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 2. 2.

SVEČNICA – Jezusovo darovanje – blagoslov in darovanje sveč za potrebe cerkve, godujeta sv. Simeon in Ana,
preroka - sv. maši na Igu ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici
ob 9. in na Kureščku ob 15. uri
Ponedeljek 3. 2. god sv. Blaža – blagoslov grla na priprošnjo sv. Blaža
		
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek
(6. 2.) in petek (7. 2.) ob 15. uri, v soboto (8. 2.) pa ob 10.
uri.
Petek 7. 2.
prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov in starejših na domu, ob 18. uri sv. maša in pobožnost v čast Srcu
Jezusovemu
Sobota 8. 2.
Prešernov dan, d. p. – slovenski praznik kulture – sv.
maša ob 8. uri
Nedelja 9. 2.
5. MED LETOM
Ponedeljek 10. 2. Ob 19. uri predavanje biblicista dr. Marijana Peklaja za
člane ŽPS, bralce beril in vse, ki vas zanima sv. pismo.
Tema bo: branje sv. pisma in molitev. Od branja v molitev, ali študij in molitev – oblike dela v bibličnih skupinah. Lepo vabljeni vsi! – obletnica prvega prikazanja
Kraljice miru na Kureščku (10. 2. 1990)
Torek 11. 2.

sestanek za starše prvoobhajancev ob 19. uri. - Lurška
Mati Božja, svetovni dan bolnikov

sporočila 15
Petek 14. 2.

sv. Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec – ob 10. uri sv.
maša na Kremenici - informativni dnevi na Škofijski gimnaziji in Gimnaziji Želimlje od 9. - 15. ure
Sobota 15. 2.
informativni dnevi na Škofijski gimnaziji in Gimnaziji Želimlje
Nedelja 16. 2.
6. MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE NA KREMENICI – na Kureščku molitev za ozdravljenje duhovnih ran in
družinskega debla, ob 14. uri češčenje Najsvetejšega, ob
15. uri sv. maša
Ponedeljek 17. 2. zimske počitnice za vse učence
Četrtek 20. 2.
priprava staršev in botrov na krst otroka
Sobota 22. 2.
sedež apostola Petra, praznik
Nedelja 23. 2.
7. MED LETOM – na Kureščku ob 14. uri češčenje Najsvetejšega, ob 15. uri sv. maša, molitev za osvoboditev od raznih oblik zasvojenosti
Ponedeljek 24. 2. sv. Matija, apostol – spomin Marije Pomočnice - redni verouk
Sobota 1. 3.
prva sobota – molitev za duhovne poklice in pobožnost v
čast Marijinemu Srcu
Torek 4. 3.
pustni torek – ob 9. uri zaobljubljena sv. maša v Iški vasi
Sreda 5. 3.
PEPELNICA – začetek 40. dnevnega postnega časa - ob
18. uri sv. maša s pepelenjem
		
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek
(6. 3.) in petek (7. 3.) ob 15. uri, v soboto (8. 3.) ob 10. uri
Petek 7. 3.
prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov in starejših na domu – ob 18. uri sv. maša in pobožnost v čast Srcu
Jezusovemu, v Iški vasi molitev križevega pota
Nedelja 9. 3.
1. POSTNA NEDELJA – ob 14. uri v župnijski cerkvi molitev križevega pota – vodi molitvena skupina; na Kureščku
ob 14. uri križev pot, ob 15. uri sv. maša
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