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SPOMINJAMO SE DVEH VELIKIH SVETNIKOV -

MOC PISANE BESEDE
V mesecu januarju se spominjamo
dveh velikih svetnikov, sv.Franciska Saleskega (24. januarja} in sv. Janeza Boska,
ustanovitelja salezijanskega reda (31.
januarja}.
Sv. Francisek se je rodilleta
1567 v danasnji francoski pokrajini Savoji ( takrat je bila to
samostojna vojvodina ). lzhaja
iz plemiske druzine, ki je ostala
v casu verskih bojev zvesta
katoliski veri. Njegov dom je bil
na gradu Sales, od tod njegovo
ime Saleski. Bil je najstarejsi
od desetih otrok. Njegova druzina mu je
omogocila solanje, najprej v bliznjih krajih
(La Roche, Annecy ), kasneje v Parizu. Tam
je kot zunanji dijak obiskoval jezuitsko
solo. Njegov oce je sicer pricakoval, da se
bo porocil in zavzel v druzbi kaksno pomembno sluzbo. Francisek pa je ob studiju
humanizma, filozofije in teologije ravno v
Parizu napredoval v duhovnem zivljenju.

Tudi med studijem v Padovi, kamor ga je
oce pozneje poslal, je poleg prava (postal
je doktor prava } nadaljeva l bogoslovni
studij. Leta 1593 je bil posvecen v duhovnika. Njegove pridige so se razlikovale od tistih, ki so bile takrat
cenjene. Govoril je preprosto,
toplo, jasno.Veliko ur je prezivel
ob spovedovanju, saj so ljudje
radi hodili k njemu k spovedi.
Opravljal je razlicne sluzbe, ki
mu jih je dal skof. V svojem delovanju pa je pokazal na jedro
krscanstva -ljubezen. Zenevski
skof ga je tako poslal v pokrajino Chablais,
da bi ljudi, ki so prestopili v kalvinizem, ki
se je tedaj tam tako razsiril, spet pridobil za
katolisko vero. Z bratrancem, duhovnikom
Ludvikom, sta dve leti skusala prepricati
ljudi o tern, pa jima ni uspelo. Tedaj se
je Francisek domislil drugacnega nacina.
Zacel je tiskati kratke in ognjevito napisane
letake v obrambo katoliske vere in Cerkve
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inti so se res razsirili med ljudi. Brali so jih
in njihovavsebina se je dotaknila njihovih
src. Seveda sta istocasno oba misijonarja
izkazovala ljudem dobroto, kjer koli sta
mog la. Skof Granier je bil zelo vesel njunega uspeha. Cenil je Franciska in njegovo
delo in ga izbral za svojega naslednika. Kot
skof ( od 8.12.1602 dalje l se je posveca I
brez razlike vsem ljudem, tako plemicem
kot mescanom in kmetom.Zelel si je svetih
duhovnikov in znanaje njegova naslednja
izjava: »Bog ne potrebujeveliko duhovnikov,
ampak dobrih in svetih.<<
Sv. Francisek Saleski je znan tudi kot
avtor klasic ni h del katoliske literature.
Njegova hu ma nisticna izobrazba mu je
omogocala, da je znal svoje misli izraziti
v lepem jeziku in lepi obliki. Papei Pij IX.
ga je leta 1877 razglasil za cerkvenega
ucitelja, Pij XI. pa leta 1923 za zavetnika
katoliskih pisateljev in casnikarjev. Med

njegovimi deli je znano delo Fi/oteja (
Uvod v bogoljubno Zivljenje ). Posebno
rad je izrazal svoje misli v obliki pisem, ki
se od likujejo z izred no bogata vsebino.
Ohranjenih jih je nad 2000.
Takata svetnik ssvojim spisi sevedno
uci in zivi. Njegove knjige so krscanskemu
svetu vir popolnosti in svetosti.
In zdaj se spom nimo se sv. Janeza
Boska, ki je iivel dve stoletji kasneje. Tudi
on je poleg svojega vzgoj nega dela, oratorijev, skrbi za financna sredstva, potrebna
za prezivljanje gojencev in gradnjo cerkva,
prijel za pero in vecinoma ponoci pisal,
pisal. Zacel je izdajati pisane knjizice za
verski pouk ljudstva. Leta 1848 po uvedbi
splosne solske obveznosti je napisal knjige: Decimalni sistem, Zgodovina Cerkve,
Zgodovina papeiev in celo vrsto drugih
ucbenikov.
Irena

BOZICN I KONCERT
Mesa ni cerkveni pevski zbor je 26. decembra 2011 organiziral boiicni koncert.
K sodelova nju je povabil Drustvo Fran
Govekar lg.
Po nagovoru iupnika Jozeta Pozderca
se je mesani cerkveni pevski zbor predstavil z maso Charlesa Gounoda v C duru
(Missa brevis). V to maso, ki smo jo prvic
izvedli z orkestrom ob praznovanju 300
letni ce iupnijske cerkve, smo pevci in
zborovodja Igor Kovacic vloiili nemalo

truda in bi bilo skoda, da bi ostalo le pri
eni izvedbi. Zbor je na orgla h spremljal
mag. lztok Petrie.
Zatem so pevci Moskega pevskega
zbora pod vodstvom Mirka Merzela zapeli tri pesmi: Bozji nam je rojen sin, Noc
bozicna in Le gor, le gor. Zenski pevski
zbor lg je pod vodstvom lztoka Petrica
izvedei zahtevno Jezu s bleibet meine
Freude (Jezus moje veselje). Sledili sta se
Cvet je vzbrstel prelepi in Na bozicni dan.
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va iz svojih angelskih rok strese v nose
narocje, da ga cuvamo in negujemo z
medsebojno toplino in razumevanjem,
s prijateljsko iskrenostjo in pomocjo.
Veselje za !judi, saj se je Bog
ucloveCi/ in se nose/if med nas, do bi
nas odresi/.
Upanje se znova rodi. V bozicni
noCi za vse /ju di. Tiste, ki so zasli, za
izgubljene in pozab/je ne. Upanje se
znova rodi.
Luc je razsvetlila zemljo in nebo.
Ljubezen matere do otroka, zene
Objema nasa srca in nam razsvetljuje do moza, mene, gresnika, do Boga.
pot. Danza dnem, ted en za tednom,je Neskoncna boija ljubezen, ki se razliva
svetilka na nasi poti v nebo.
cez vso zemljo, na vse ljudi.
Mir potuje kakor reka... Srce se
Na koncu smo vsi skupaj veseli zapeli
uglasi v melodijo, vanj se naseli mir. Sveta noc.
Toncka Jeraj
Sreca je cudezni prah, ki go nora-

Skupina Borovni cke se je predstavila s
pesmimi: Slisati je angele, Bozic no drevo in
Uspavanka. Mesani cerkveni pevski zbor je
zapel se enkrat. Tokrat smo, ob spremljavi
z orglami, slisali Pocivaj milo Detece, Slava
Bogu na visavah in Noc bozicna.
Program je smiselno povezovala predsednica Drustva Fran Govekar lg, Alenka
Jeraj. Besede, ki jih pogosto slisimo v praznicnih dneh je takole prepletla:
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»PRAVICNOST v LJUBEZNI«

Pravicnost povsod bo vladala, ce ljubezen v nas bo zmagala. Pogu m odraslih
(zu pni ka, kaplana, kateheta, clana ZPS,
animatorja) je prvo dobro znamenje, da
bo navdusenje za koledovanje preneseno
na otroke. Otroci so vedno pripravljeni
sprejeti dobre namige in jih uresniciti.
Clovek ne more ziveti sam. Samo v
druzbi, skupnosti je lahko vesel, uspesen,
zadovoljen. Samo skupaj z drugimi lahko
dosega sreco, ce se skupaj zanjo trudijo,
jo vsi tudi dosezejo. Ce se radi odpremo

bl iznji m (sofaranom) in jim pomagamo
(z obiskom, prijazno besedo, vosc ilom,
pozornostjo... ), bo zupnija povezana in
bo rada sodelovala pri uresnicenju skupnih
akcij v kraju.
Koledniki so znamenje, da je mogoce
veselo sodelovati, prinasati veselje drugim
in razveseliti celo tiste, ki so dalec po svetu.
Prav je, da se povabi k sodelovanju cim vee
otrok in se sestavi vee skupin.
Letak, ki so ga koledniki pustili pri vsaki
druiini, je dopolnilo vabila za pomoc in
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morda koga se pozneje pritegne k darovanju. Zvezda je vodila kralje z vzhoda in
jih pripeljala do hleva v Betlehemu, kjer
je bil rojen Jezus. Ta pot je spremenila
njihova zivljenja. Veseli so se po drugi poti,
drugacn i, vrnili na svoj dom. Ta dogodek
se ponavlja ob koledovanju. Koledniki, ki
so sami po poti zvezde vodnice, ob luci
vere, nasli Odresenika, zelijo to dozivetje
prenesti tudi drugim.
Pove pa tudi, da so koledniki res poslani od zupnika in da dejansko prosijo za
pomoc v misijon ih. BRATSKA LJUBEZEN
- SOLIDARNOST - v nasprotju z izkoriscanjem, sovrastvom in preganjanjem, so
koled niki prijatelji in bratje vsem ljudem,
ki jih obiscejo.
Hvala vsem, ki ste zrtvovali svoj cas za
druge, in vas ni bilo sram obiskati domove
v zupniji kot koledniki. Hvala vsem, ki ste

prijazno sprejeli kolednike in darova li za
misijone. Hvala tudi za sladkarije. Mladim
po svetu hudo se godi, z darovi jim radi
pomagajmo vsi.
Kdaj in kje bodo hodili koledniki je bilo
oznanjeno pri sveti masi in v Nasi zupniji.
Koled niki so obiskali vse vasi v fari in skupaj zbra!i 4.060 €. Darove, ob letosnji TKA
akciji zbrane za nase misijona rje, smo
oddali v Misijonsko pisarno. Ce kdo se zeli
darovati, lahko nakaze na:

Misijonsko sredisce Slovenije,
Krista nova 1, Ljubljana
Stevilka poslovnega racuna:
Raiffeisen Bank: 5156 2420 0900 4370
443 sklic za TKA: 00 279300
NLB: 5156 0201 4005 1368 933 sklic za
TKA: 00 279300
Vir: izrevije zakofednike Trikraljevska akcija 2011/12.
mjg

ANIMATORJI NA SOLANJU
V Verzeju je tudi letos potekala sola za
animatorje.Vse skupaj se je dogajalo od 13.
pa do 15. januarja. 5 kaplanom Janezom
smo se odpravili v petek popoldan proti
Verzeju.Tam so nas lepo sprejeli.lmeli smo
vecerjo, kasneje pa spoznavni vecer. Naslednje jutro smo imeli zajtrk, po zajtrku pa
spoznavanje don Boska. Tudi preostanek
dneva ni bil nic manj za nimiv, igrali smo se
veli ko iger in razdelili v sku pine. Ob koncu

dneva pa smo imeii veseli vecer, ob kate rem
smo se do dobrega nasmejali. In se preden
smo se zavedli, je bil tu zadnj i dan, dan
nasega odhoda. Zjutraj smo imeli zanimiv
pogovor o don Bosku ter pripravo na maso,
ob 12h maso, nato pa kosilo in zeje prise! cas
odhoda.Vsem nam bo ta solaostalav lepem
spominu, saj smo postali boljsi animatorji
ter navezali mnogo novih prijateljstev.
Tina

STATISTIKA ZUPNIJE IG ZA LETO 201 1
KRSTOV38
29 iz nase zupnije, 9 iz drugih zupnij
(na Kurescku)
22 deckov, 14 deklic, 2 odrasla
(krsceni v drugih zupnijah: 2 odrasla moska, 1decek)
(vseh krscen ih 41: 21 iz cerkvenega
zakona, 4 iz samo civilnega zakona, 16
nezakonskih )
PRVOOBHAJANCEV 19
11 deckov, 8 deklic - Letos prvega obhajila ne bo, ker ga bomo prenesli v 3. razred.
BIRMANCEV 41
22 deckov, 20 dekiic {birmal skof
Jamnik), 2 odrasla fanta (na Kurescku), 1
odraslo dekle
POROK20
13 parov iz izanske zupnije
7 parov od drugod (na Kurescku)
2 para iz izanske zupnije sta se porocila
drugje (porocil izanski zupnik)

POGREBOV30
23 pokopanih na lgu, 1 naZalah, 1 Ljubljana-Polje, 5 na Skofljici, (2 civilna); od vseh jih
je 7 bivalo zunaj zupnije lg- domacih torej 23
MOSKI 17, najstarejsi 91 let, najmlajsi
19 let. povprecna starost je 68,7
ZENSKE 13, najstarejsa 921et, najmlajsa
58 let, povprecna starost 78,46
Na smrtje bilo pripravljenih 10 umrlih.
To pomeni, da so tik pred smrtjo prejeli vse
zakramente: sveto spoved, maziljenje in
obhajilo. 2 sta bila samo maziljena, 4 so
v zivljenju redno prejemali zakramente,
upamo, da so bili tudi dobro pripravljeni
na odhod, 14 je umrlo neprevidenih, kar
pomeni brez zakramentov zarad i nagle
smrti ali ker jim domaci niso poskrbeli za
zakramente. Se ved no se bojimo poklicati duhovnika, ko nekdo nevarno zboli.
Zakrament svetega mazi ljenja ni dan za
smrt, am pak za dusno in telesno zdravje,
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SPOROCI LA

11. 11 . MA~A ZA MLADINO - g. Peter
za lajsanje bolecin, za odpuscanje grehov
ali vsaj za to, da clovek bolezen sprejme Pucnik
12. 11. ORATORIJ IN SV. MA~A ZA
in z njo zivi.
Statistika za leto 2011 je pozitivna. Ce OTROKE; MA$A ZA ZAKONSKE JUBILANTE
13. 11 . 2EGNANJE IN 300-LETNICA
upostevamo samo nase zupljane, je bilo 6
CERKVE
: ob 8. uri maseval skof dr. Peter
krscenih vee kot umrlih.
Stumpf, glavna slovesnost ob 10. uri,
OBHAJIL
maseval dr. Anton Stres, lj ubljanski
v zupniji priblizno 50.000 {na lgu nadskof metropolit; sodelovali mesani
20.000 in na Kurescku 30.000}
cerkveni pevski zbor, solisti in instrumentalisti pod vodstvom lgorja Kovacica
POMEMBNI DOGODKI V 2UPNIJI:

duhovni seminar na Kurescku- okrog
8.000 !judi; VeC tiSOC jih je Opravilo SV.
spoved; tri dni je spovedovalo od 15 do
23 duhovnikov
enotedenski oratorij: 60 otrok, 27
animatorjev
iegnanje na Kurescku: vodi l celjski
skof Stanislav Lipovsek
sv. misijon od 4. do 13. novembra
(nekateri ga niso vzeli resno in niso poskrbeli za poglobitev svojega krscanskega
zivljenja):
4. 11. KONCERT BENDA SVETNIK - kar
nekaj mladih udelezencev, nekaj izdrugih
zupnij
8. 11. PREDSTAVITEV NA5E MONOGRAFIJE tupnija sv. Martina no /gu- predstavitev zelo lepa in na visoki kulturni ravni,
obisk zadovoljiv
10. 11. SRECANJE OSTARELIH IN SOLNIH, 25 maziljenih z bolniskim oljem,
onemogle (20) obiskali na domu

OPRAVLJENA DELA:

Na VISOKEM je Restavratorski center
montiral obnovljen leseni strop, asfaltiranje dvorisca okrog cerkve - dar Obcine lg.
Bogu hvala za vse in va m, dragi verniki,
za razumevanje in pomoc. Posebej bi rad
izrekel zahvalo:g. kaplanu Janezu 2erovniku, g. Antonu Kosirju, g. Andreju Baligacu,
ki masuje na Pijavi Gorici, katehistinjama
s. Marti in s. Mariji, ministrantom, bralcem,
organistom: g. lgorju Kovacicu, g. Simonu
Hocevarju in Klavdiji Hocevar, gospe Miri
Ganta r, g. 2igu Glavanu, g. Mirku Mrzelu,
pevcem - odraslim in mladincem, Petri in
Marusi za otroski zbor, kljucarjem, clanom
2PS, gospe Marjani in g. Tomazu Jamniku za organ izacijo dobrodelnih srecanj,
Romanu Smoletu in vsem pritrkovalcem,
cistilkam in krasilkam cerkve, nasim trem
skrbnim gospodinjam, ter vsem za vse
vase darove za cerkev in za duhovnike.
Bog placaj!
iupnik Joie
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SPORED BRALCEV BOZJE BESEDE- FEBRUAR

Pri masi ob 8. uri:
Helena Bevc in Miha Stefancic - 29. 1.
Franci Orhini in Veronika Cuden - 5. 2.
Tina Za!oznik in Jernej Smole - 12. 2.
Natasa in Bostjan Steblaj- 19. 2.
Kristina in Zinka Stefancic - 26. 2.
Toncka Cankar in Nastja Strelec - 4. 3,

Braid na Pijavi Gorki:
Anamarija Picek in Damjana Urbar - 29. 1.
Irena Urbar in Merlin Domic - 5. 2.
Klavd ija Hocevar in Jelka Tavcar - 12. 2.
Katarina Hocevar in Tadeja Lunar - 19. 2.
Eva Kramar in Urska Pirc- 26. 2.
Anze Globokar in Olga Urbar- 4. 3.
Tone Trope in Andreja Lunar - 11. 3.

Pri masi ob 10. uri:
Mojca Kuzma in Tina Trentelj - 29. 1.
Manca in Ales Hostnik- 5. 2.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec - 12. 2.
Anka Virant Dornik in Pavia Meg lie - 19. 2.
Zan Debevec in Marinka Zavrsnik - 26. 2.
Mojca Kus in Jure Podrzaj - 4. 3.

CISCENJE ZUPNIJSKE CERKVE
1. SKUPINA - 29. 1.
2. SKUPINA - 5. 2.
3. SKUPINA - 12. 2.
4. SKUPINA - 19. 2.
6. SKUPINA - 26. 2.
7. SKUPINA - 4. 3. 1ska Loka
8. SKUPINA - 11 . 3. Kot-Staje

ZAKRAMENT KRSTA je prejel: Luka Poljanec, lska vas 2a,25. 12.2011na lgu
V VECNO ZIVLJENJE so odsli:
+Ivana Regina, 19. 12. 2011, ISka l oka 17, pokopana na lgu. Vdober namen in zasv. mase sodarovali: sin
Ivanzdruzino, vnukinja Brigita zdruzino, vnukJure zdruzino, sestra AngelaKukovica zdruzino, Janko Smole
z druzino, lska loka 15, Franci Smolez druzino, lska Loka 52, Marija Bukovec z druzino, Angelca Sturm z
druzino, FranckaKukovica zdruzino, FranCiskaBukovecz druzino, sosed Martin Cuden, druziniCuden inJapelj,
druzina ModicizISke Loke, druzini Pusnikin LegenizI. Loke, druzina Kukovicaiz litije, Pavia Ursiezdruzino,
Marjan Zupec z druzino iz lske Loke, druzina Zeleznik, Rozmanovi iz Kota, druzina Toneta Ursiea, druzina
Sivec/ Alojz Ursiezdruzino, Franc Ursie zdruzino, StaneUrsie zdruzino, druzinaKumseizlskeLoke, druzina
(ernieizMatene, Modicevi izMatene, Kumsetovi iz Zelimljega, druzina Mavec zlga in Pircevi iz lske loke.
+ Alojz Boh, 08. 01.2012, Presetnikova 3, Ljubljana-Stozice, pokopannalgu.Vdober namenin zasvetemase
so darovali: sinSlavko zdruzino, svakinjaMajdaAnzelc, Mrzelovi zlga.
+ Marija Juricki, 09. 01. 2012, lskavas80, pokopanana lgu.Vdober namenin za sv. mase sodarovali: sosedje
Steblajevi, Grumovi izSpodnje Slivnice in Antonovi.
+ Peter Tegelj,24. 01.2012,1ska Loka 31, pokop'c1n na lgu. Vdober namen inza sv. mase so darovali: druzina Tegelj,
lska Loka 4, sestraToncka Ava nco zdruzino zlga, druzina Svigelj zlga, druzina Debevec izLjubljane inTone
Ursiezdruzino.
Bog placaj vsem darovalcem!

NAPOVEDNIKOLEDAR
Nedelja 29. 1. 4. MED LETOM- NEDELJA SVETEGA PISMA - PRAZNOVANJE SV.JANEZA
BOSKA
Torek 31. 1. sv. Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev- sv. masa ob 7. uri;
sestanek za starse birmancev ob 19. uri
Tridnevna mesecna poboznost na Kurescku v cetrtek (2.2.) in petek (3.2.) ob
15. uri, v soboto (4.2.) ob 10. uri.
Cetrtek 2. 2. SVECNICA, Jezusovo darovanje - sv. mase ob 8. in 18. uri, na Pijavi Gorici
ob 18. uri in na Kurescku ob 15. uri
Petek 3. 2. prvi petek - dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu - blagoslov grla
na priprosnjo sv. Blaza in poboznost v cast Jezusovemu Srcu
Sobota 4. 2. prva sobota - poboznost v cast Marijinemu srcu
Nedelja 5. 2. S. MED LETOM- blagoslov in darovanje svec za potrebe cerkve; na Pijavi
Gorici tudi praznovanje sv.Janeza Boska inblagoslov don Boskove slike
ob 9. uri- g. dr. Alojzij Slavko Snoj, inspektor
Ponedeljek 6. 2. sestanek za ZPS ob 19. uri
Sreda 8. 2. Presernov dan, slovenski praznik kulture, masa ob 18. uri
Petek 10. 2. 22. obletnica prvega prikazanja Kraljice miru na Kurescku: ob 9. uri cascenje,
ob 10. uri sv. masa, ob 14. uri cascenje, ob 15. uri sv. masa
Sobota 11 . 2. Lurska Mati Bozja - svetovni dan bolnikov; informativni dnevi na Skofijski
gimnaziji in Gimnaziji L:elimlje in na Fakulteti za poslovne vede
Nedelja 12. 2. 6. MED LETOM - ob 10. uri ZEGNANJE NAKREMENICI
Torek 14. 2. sv. Valentin, mucenec - ob 10. uri sv. masa na Kremenici
Cetrtek 16.2. ob 19. uri sestanek za starse veroucencev 2. razreda
Nedelja 19. 2. 7. MED LETOM- na Kurescku molitevza ozdravitev notranjih ran (M. Arhar)
Ponedeljek 20. 2. zimske poCitniceza vse ucence
Torek 21. 2. pustni torek- ob 9. uri zaobljubljena sv. masa v lski vasi
Sreda 22. 2. PEPELNICA- zacetek 40. dnevnega post neg acasa, sv. masa s pepeljenjem
ob 18. uri
Cetrtek 23. 2. ob 19. uri priprava starsev in botrov na krst otroka
Petek 24. 2. sv. Matija, apostol- spomin Marije Pomocnice
Nedelja 26.2. 1. POSTNA NEDELJA - ob 11. uri krst otrok, ob 14. uri molitev krizevega
pota v zupnijski cerkvi - vodijo birmanci; na Kurescku ob 14. uri krizev pot,
ob 15. uri sv. masa za osvoboditev od raznih zasvojenosti
Sobota 3.3. romanje nase dekanije v stolnico ob 550 letnici ljubljanske skofije: ob 9.30 sv.
masa, ob 11 .00 nadskofovo predavanje, pogostitev, ob 14.00 ogled razstave
v Narodnem muzeju

