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SVETI MARTIN
Letos obhajamo 1700. obletnico rojstva našega farnega zavetnika sv. 

Martina.
Rojen je bil leta 316 v kraju Sabariji (današnji Szombathely) v današnjem 

madžarskem delu Panonije.
Rodil se je samo tri leta za-

tem, ko so po 300-letnem pre-
ganjanju kristjani dočakali Kon-
stantinov Milanski odlok, ki je 
dal kristjanom svobodo in ena-
kopravnost s pogani. Njegova 
starša sta bila pogana. Cerkev 
je bila takrat maloštevilna, a 
duhovno zelo močna v velikem 
rimskem imperiju. Končno so 
kristjani lahko prišli iz katakomb 
in živeli tako kot drugi ljudje. 
Stoletja preganjanja, mučenja 
in pobijanja so bila za njimi. V 
tako okolje se je rodil naš farni 
zavetnik. Njegov oče je bil voja-
ški tribun rimske cesarske vojske 
in so se selili, tako da je Martin 
svojo mladost preživel v Ticinu, 
to je mesto v severni Italiji, in si-
cer današnja Pavia.

Tam je Martin odraščal v po-
ganskem okolju, vendar ga je 
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vleklo h krščanstvu. Z dvanajstimi leti je zaprosil za sprejem med katehume-
ne kljub nasprotovanju staršev. Zdaj je dobil prvi pouk o krščanski veri. Na 
krst je čakal celih šest let.

Ko mu je bilo 15 let, je po tedanjih cesarskih odločbah kot sin odslužene-
ga častnika rimske vojske stopil v državno vojsko in postal častnik gardne 
konjenice. Zanimivo je, da Martin sam ni pustil nobenega pisnega izročila o 
svoji veri, vendar se je ljudem tako globoko vtisnil v spomin s svojim načinom 
življenja, da so o njem od ust do ust romale mnoge legende.

Še ko je bil mlad častnik rimske konjenice in je bil še katehumen, je imel izreden 
čut za pomoč bližnjemu, hvalili so ga zaradi njegove skromnosti in poštenja. Leta 334 
je v Amiensu novembra srečal pri mestnih vratih skoraj nagega berača in mu dal pol 
svojega plašča, da se je revež ogrnil. V ubogih je videl Boga in tako je izkazoval ljube-
zen do bližnjega, o kateri je učil Jezus. Kmalu po tem dogodku je bil Martin krščen.

V nemških deželah se je do danes ohranila navada, da na Martinovo ho-
dijo otroci zvečer s svetilkami in plamenicami in pojejo hvalnico rimskemu 
častniku, ki je delil plašč z beračem.

Prav zaradi svojega značaja in plemenitih dejanj se je Martin zelo priljubil 
vernemu ljudstvu, ki ga ni nikoli pozabilo.  (nadaljevanje prihodnjič) 

Sonja Dolinšek

OBISK FATIMSKE MARIJE V NAŠI ŽUPNIJI
Pozdrav Mariji!
Preljuba fatimska Gospa! Kot ponižna dekla si sprejela Božjo voljo in po-

stala Božja Mati. Tvoj sin ti je ob smrtni uri zaupal skrb za ljudi vseh časov. In 
tudi to nalogo si sprejela. V različnih časih in na različnih krajih sveta si nas 
prišla svarit in prosit, naj ne žalimo Boga, ki je že preveč žaljen. Tvoje brez-
madežno srce odkriva tudi zdaj skrivnosti Božjega usmiljenja.

Ljudje današnjega časa še bolj žalimo Boga kot v času tvojega prikazova-
nja fatimskim pastirčkom, ko si jih prosila, naj veliko molijo, naj molijo rožni 
venec in se žrtvujejo za spreobrnjenje grešnikov. Pastirčki sol imeli odprta 
srca za Boga. Odzvali so se tvoji prošnji. Njihova srca so kar gorela za Boga. 
Vsak dan so molili, vdano prenašali trpljenje in s svojimi majhnimi žrtvicami 
rešili veliko duš pekla in tako tolažili žalostnega Zveličarja. Zato je Bog že 
tedaj uslišal veliko njihovih prošenj.

Ko te danes sprejemamo v našo župnijo in te prisrčno pozdravljamo, bi 
nam verjetno rada izrekla podobne prošnje kot fatimskim pastirčkom.
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Bi radi živeli v miru in blagostanju? Želite doseči spravo med vsemi prebivalci 
Slovenije? 

Pokesajte se svojih grehov in izpolnjujte Božje zapovedi.
Sprejemajte vdano vse težave in trpljenje darujte Bogu za spreobrnjenje gre-

šnikov.
Radi odpuščajte in veliko molite, molite rožni venec. Naj ne bo nikogar med 

vami, ki ne bi poznal te molitve.
Hvala, Marija, za ta obisk pri nas. Naj po tvoji prošnji naš čolnič življenja 

spet zapluje v pravo smer – k Bogu, našemu Gospodu.
Mira Gantar

V četrtek 7. julija smo tudi v cerkvi sv. Martina na Igu gostili kip Marije 
romarice iz Fatime. V zraku in še posebno v srcih vernikovi je bilo čutiti veliko 
pričakovanje, še posebno otrok s polnimi košaricami cvetja, ko so v tišini ča-
kali milostni kip. Sprejema so se udeležili: narodne noše, gasilci, skavti, cer-
kveni pevci in številni verniki, ki so želeli spremljati Marijo na njenem obisku 
v naši domovini. Pritrkavanje v zvoniku cerkve, prižgane lučke v rokah so ob 
19.30 pozdravile našo Gospo, sledili so mladi instrumentalisti s pesmijo 13. 
maja, nato še solistka Nadja Janežič s pesmijo Salve Regina. 

Štirje možje so v slovesnem sprevodu ponesli Marijo v farno cerkev, pred 
njo pa  so otroci z radostjo v očeh posipali rožice. Marija je bila deležna besed 
dobrodošlice različnih skupin. Trije letošnji prvoobhajanci, oblečeni v noše, 
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podobne fatimskim pastirč-
kom, so pozdravili Marijo s 
pesmijo Pozdrav Fatimski 
Mariji, Rože Gantar. Po lita-
nijah Matere Božje se je naša 
župnija posvetila Jezusove-
mu in Marijinemu brezma-
dežnemu srcu. Sledila je sve-
ta maša, pri kateri je župnik 
Jože Pozderec  v pridigi pov-
zel Marijina sporočila, ki so 
še kako aktualna za današnji 
čas in to družbo. K Mariji smo 
prišli, da bi dobili novo moč, 
da bi lažje vztrajali na poti 
vere, ob tem pa ne pozabimo 
na molitev rožnega venca, h 
kateremu je pozivala Marija 
že pastirčke v Fatimi. Če se 
bomo posvetili njenemu in 
Jezusovemu srcu, se ne bo 
nihče pogubil. Poudaril je, 
naj ne pozabimo, da nas Marija spremlja na naši poti, če imamo za to odprto 
srce. Ob koncu je izrazil pričakovanje, da bomo tudi Ižanci deležni milosti ob 
Marijinem obisku.

Po koncu svete maše so otroci izrazili zahvalo Mariji in ji podarili bele vr-
tnice, otroški pevski zbor pa je zapel pesem Mali cvet prinašam ti, Marija. 
Milostni kip Marije, ubrano petje, toplo pripravljen sprejem v naši cerkvi je 
ganil številne vernike. Sledilo je slovo vseh zbranih mimo fatimske Marije, 
kjer smo se je dotaknili ali se ji priklonili. Ob tem smo se nanjo obračali s svo-
jimi prošnjami in se ji zahvaljevali za že prejete darove in milosti. Za konec pa 
smo s prižganimi svečkami še zadnjič pomahali Mariji v slovo.  

Upamo, da je obisk Marije romarice, ki je pred 100 leti podala pomembna 
sporočila pastirčkom in svetu, tudi v srcih ižanskih vernikov pustila milostni 
pečat. Naj v premišljevanju skrivnosti rožnega venca oblikujemo naše vsak-
danje življenje, da bomo imeli dovolj moči za vse dobro, lepo in čisto.

Andreja Zdravje
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Ob tej priložnosti izrekam posebno zahvalo Bernardi in Robiju Selan, ko 
sta nas z vabilom na molitev ob prvih petkih in prvih sobotah pripravljala na 
obisk Marije. Njima gre zahvala tudi za organizacijo sprejema Marije romari-
ce in tudi drugim, ki so sodelovali na tej slovesnosti.

SPREOBRNJENJE – 4. DEL
(Matjaž Puc – povzeto po njegovi knjižici z istim naslovom)
Začel sem precej brati in premišljevati. Začel sem se spraševati, zakaj ži-

vim, kaj je smisel življenja, kaj je dobro in zlo. Tu in tam sem celo pomislil 
na možnost, da bi Bog obstajal, in podobno. Sicer mi je bil pojem Bog še 
vedno popolna abstrakcija. Imel sem pač druge skrbi, kako bi druge in sebe 
prepričal, da ne lažem, kako bi obdržal ljubljeno dekle, kako bi bil važen in 
pomemben v družbi. Moja filozofija je bila: živi in pusti drugim živeti. To pa 
je gostilniška filozofija.

Čedalje bolj sem propadal in drsel navzdol v začaran krog, iz katerega ni 
bilo več rešitve. Naučil sem se sicer odlično pretvarjati: delal sem vtis zapo-
slenega in studioznega človeka, včasih s kakšnim zvezkom in slovarjem pod 
pazduho.

Življenje je začelo razbijati tudi mojo ožjo družbo: ta se je poročil, drugi se 
je nenadoma zresnil in doštudiral, tretji se je zaposlil. Samo jaz sem bil bohem 
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brez umetniških del, veseljak brez razloga, na pragu alkoholizma in na tem, da 
me zapusti dekle, človek, ki sem ga resnično ljubil. O Bog, kakšen strahopeten 
slabič sem bil!

In zle sile čakajo prav tega trenutka, ko je človek najšibkejši. Ne vem, kdaj 
in kako se je zgodilo, da so tudi do naše družbice prišla mamila. „Trdih“ mamil 
seveda pri nas ni bilo, iz tujine pa je začelo prihajati marsikaj: hašiš, marihuana 
in LSD, tako imenovana halucinogena mamila, nekaj resnično izrednega, sto-
krat, tisočkrat boljšega kot alkohol. Iz radovednosti sem nekajkrat vzel tudi jaz 
tabletke LSD.

Pri jemanju te vrste mamil je nevarno predvsem to, da ne vemo, kaj se z 
nami dogaja, da jih jemljejo mladi, popolnoma neizkušeni ljudje. S takšnimi 
drogami se lahko po kemični poti skoraj v trenutku „zazremo“ vase, v neiz-
merne globine psihičnega sveta. Nenadoma lahko dojamemo svoj miselni 
svet, izredno se izostrijo čuti, sluh, tip. To pritegne marsikoga, da jih bo jemal 
še in še. V resnici me je šele največja nevarnost obrnila navznoter, k moje-
mu duhovnemu življenju. Začutil sem svoje notranje življenje. Luč znanja je 
posvetila v mojo ubogo, slabiško in hkrati naduto zavest. Silen napuh me je 
začel preplavljati in jaz ga nisem spoznal: imenoval se je Lucifer.

Bog pa je bil potrpežljiv in je čakal ... Dobro se spominjam nekega tre-
nutka, ko je v meni sredi belega dne spregovoril neki neznan, toda prijazen 
glas: „Takoj nehaj s tem! To ‚znanje‘ je past! Od zdaj bo šlo vse navzdol, če boš 
nadaljeval!“ Pa ga nisem poslušal. Videti je bilo, da sem se poboljšal in bom 
začel študirati in delati. Nehal sem popivati in se začel zanimati za duhovne 
reči. In starši in dekle so mi verjeli.

Pri eni od svojih zadnjih „seans“ sem začutil, da je pri vsem tem neko 
„bitje“, nekaj temnega in grozečega. Takrat seveda nisem vedel, kaj vse se 
lahko skriva v naši podzavesti. Besedo „hudič“ sem sicer kot kletvico veliko-
krat uporabljal, pomenila pa mi ni prav nič. V primeru jemanja mamil gre za 
psihično deformacijo ali za presežno delovanje zlih sil, ki imajo zaradi člo-
vekovega padca prost vstop do njegove zavesti. Jaz jih nisem spoznal takoj. 
Glasovi, strupeno privlačni, so me vabili k sebi, češ da ta svet nič ni vreden 
in naj grem z njimi. Skoraj sem jim verjel. Rekel sem jim: “Toda jaz ne mo-
rem zapustiti sveta.“ „Zakaj vendar ne?“ „Zaradi ljubezni.“ Spomnil sem se 
namreč na mater in dekle. „Tudi ljubezen je iluzija!“ Šele tu sem spoznal, da 
mora biti nekaj narobe. „Kako, ljubezen ne more biti iluzija. Lažete! Ljube-
zen ne more biti iluzija! Slabi ste, vi ste zlo! Pojdite od mene!“

In resnično ... kot da bi netopir škripajoč z zobmi odletel od mene ...
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Prevzame me silen strah. Popade me slaba vest: Kaj sem storil, zakaj sem 
vzel to prekleto tableto? Nikoli več! 

(Se nadaljuje )

ROMARJA VILMA IN DANI SITER  
NA KUREŠČKU

V petek 10. junija sta Vilma in Dani Siter, ki sta letos zopet romala od sku-
pine do skupine za dobro družine, zaključila svojo romarsko pot pri Mariji 
Kraljici miru na Kureščku.

Njun 11-dnevni romarski pohod se je letos začel v Novem mestu, se na-
daljeval Semiču, Črnomlju, Vinici, Staremu trgu ob Kolpi, Kočevju, Ribnici, 
Novi vasi, Velikih Laščah in zaključil pri zavetnici Mariji na Kureščku. Njuno 
dolgoletno dejavno delo za družine, v okviru društva Družina in Življenje, se 
kaže v številnih zakonskih skupinah po župnijah po Sloveniji. Sta misijonarja 
zakoncem, ki pričujeta, da je svetost zakona in ljubezen med možem in ženo 
najpomembnejša vrednota naše družbe in pogoj za njen obstoj.

Med svojim nagovorom sta povedala, da sta del poti romala z zakonci, del 
poti pa sta bila čisto sama in takrat smo bili v njunih jagodah rožnega venca 
vsi zakonci, je dodala Vilma. Spoznavala sta lepoto naše domovine in trdo 
delo slovenskega kmeta, ki se z nizkimi cenami odkupa svojih pridelkov bori 
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za svoj obstoj. Naprošala sta nas, naj izročamo v molitvi vse, ki se trudijo za 
blagostanje naše države in za zdravo pamet pri njenem vodenju.

Vsem zbranim sta položila v srce, naj se zakonci trudimo za edinost in 
naj bomo sol današnji družbi. Poudarila sta, da ni nihče rekel, da je v zakonu 
lahko, če pa preizkušnje izročamo nebeškemu Očetu v družinski molitvi, pa 
je naše poslanstvo lažje.
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Zakonska skupina z Iga na čelu z gospodom župnikom Jožetom Poz-
dercem smo njiju in pohodnike, ki so ju spremljali, toplo sprejeli. Zaključno 
sveto  mašo je daroval ižanski župnik Jože Pozderec in se zakoncema Siter 
v svojem nagovoru zahvalil za njuno oznanjanje evangelija z zakonskim ži-
vljenjem. Na koncu smo zakonci s pomočjo gospoda župnika pogostili vse 
udeležence zaključnega romanja z okusno obaro in sladkim pecivom. Naše 
druženje se je nadaljevalo pred romarskim domom, kjer nas je združilo petje 
in dobra volja.

Hvala, Vilma in Dani Siter, za vajino srčnost.
Andreja Zdravje

V mesecu avgustu (21. 8.) je dopolnila 90 let 
gospa Iva Bolha, dolgoletna cerkvena pevka.
Dobri Bog, ki ga je častila vse svoje življenje, 

naj ji še naprej deli svoje milosti,
Mati Marija pa naj jo podpira v vseh njenih težavah.

Vsi skupaj ji iz srca kličemo:
Še na mnoga, srečna leta!
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ŽEGNANJE V MATENI
V mesecu juliju je v župniji samo eno žegnanje, in sicer v Mateni, kjer sta 

zavetnika cerkve sv. Mohor, škof in Fortunat, diakon. Oba sta mučenca. Mu-
čeniško smrt za Kristusa sta pretrpela leta 303 v Sirmiju, v današnji Sremski 
Mitrovici. Njun god praznujemo 12. julija. Velik spomenik sv. Mohorju je med 
našim narodom postavil svetniški škof Anton Martin Slomšek, ko je leta 1852 
ustanovil Mohorjevo družbo. Z njo je hotel škof Slomšek dati našemu naro-
du čim več dobrih knjig in je na ta način dvigal kulturo naših ljudi. Tudi mi 
imejmo radi dobre knjige. Danes namreč ljudje premalo berejo, zato pada 
tudi kultura. Žegnanje smo obhajali v nedeljo 10. julija. Slovesno bogoslužje 
v lepo okrašeni cerkvi je vodil župnik Jože, s petjem pa so ga obogatili mladi 
pevci pod vodstvom g. Mirka Merzela. Po maši so nam dobre gospodinje po-
nudile pecivo, možakarji pa dobro pijačo. Iskrena hvala prav vsem. 

nn

ŽEGNANJE NA VISOKEM
V nedeljo 21. avgusta je bilo na Visokem žegnanje. Počastili so svetega 

Nikolaja, zavetnika cerkvice z znamenitimi freskami Janeza Ljubljanskega iz 
15. stoletja. 

Žegnanjsko slovesnost je vodil župnik Jože Pozderec ob somaševanju dr. 
Franca Gorjupa, ki je bil dolga leta naš dekan, zdaj pa je stolni kanonik.

Gospod župnik je v pridigi poudaril pomen leta usmiljenja. Vsi smo lahko 
razumevajoči do soljudi, jim po svojih močeh pomagamo, pri čemer nam je 
dober vzgled sveti Nikolaj-Miklavž.

Praznovanja so se udeležili tudi člani župnijskega pevskega zbora, ki so 
pod vodstvom organista Igorja Kovačiča sodelovali pri maši. Po njej pa so 
peli tudi ob pogostitvi, ki so jo pripravili vaščani. Res lepo praznovanje. 

Tončka Jeraj

»NA TEM KRAJU BOM DELILA MIR.« 
ŽEGNANJE NA KUREŠČKU

Dva napisa na oltarju, ki je bil poslikan pred približno več kot sto petde-
setimi leti, vzbudita misel, da bi v sedanji svetovni stiski in nevarnosti za mir 
še posebno romali na Kurešček in molili h Kraljici miru, če bi cerkev še stala.

Prvi napis se glasi: »Regina pacis, funda nos in pace« in je vzet iz cerkvene 

DOGODKI



11

himne Ave, Maris Stella, pomeni pa: Marija, postavi naše življenje na temelj 
miru.

Drugi napis se glasi: »In loco isto dabo pacem« - Na tem kraju bom delila 
mir. 

Zato je zadnjo nedeljo v avgustu, od 10. februarja 1990, na Kureščku pra-
znik Marije Kraljice miru in tudi zaobljubljeno romanje za mir. To nedeljo je 
slovesnost vodil ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore s sobrati duhovniki. 
Med njimi naj omenim salezijanskega inšpektorja Janeza Potočnika, dekana 
dekanije Vič-Rakovnik Miroslava Simončiča, ižanskega župnika Jožeta Poz-
derca in upravitelja Kureščka Antona Koširja.

Nadškof nas je v svoji pridigi pozval, da sami sebi pogledamo v srce in se 
vprašamo, ali nosimo v srcu mir ali nemir. Kajti če imamo v srcu nemir, se ta 
odraža povsod okoli nas in ga prenašamo na okolico. Nadalje se lahko vpra-
šamo, ali je v naših družinah mir. Družina lahko živi v miru le, če smo njeni 
posamezniki sposobni nositi mir v svojem srcu. Nadalje je svoje misli navezal 
na nedeljski evangelij, ki je govoril o ponižnosti. Ali znamo biti ponižni in se 
ne rinemo povsod v prve vrste? Ali počakamo na povabilo, da nas povabijo 
na mesto, ki nam pripada? Ponižnost je ena izmed kreposti, ki jo ljudje, ki 
smo razumska bitja, težko živimo. Zelo radi se bolj ali manj rinemo v ospred-
je. Zgled ponižnosti nam je lahko Marija. Zlasti je lahko dober zgled staršem, 
vzgojiteljem, katehetom, vsem, ki vzgajamo. V njej najdemo priprošnjico pri 

DOGODKI
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Bogu, saj pravi: »Moje Srce vam bo pomagalo.« Ponižnost nas pripelje do 
miru v srcu in tako smo sposobni mir deliti mladim in jih v družini vzgajati. 
Marija nam še naroča: »Molite, veliko molite za mir, za nasprotnike in za vse 
oblastnike. Uvajajte ljudi v življenje in delo za mir.«

Organizatorji so pripravili prijetno slovesnost, pel je cerkveni pevski zbor 
z Iga in Pijave Gorice pod vodstvom Igorja Kovačiča. Po slovesnosti smo se 
podružili ob sladkih dobrotah. Hvala vsem, ki ste naredili lepo praznovanje.

mjg

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ob smrti pokojnega Jureta Regina iz 

Iške Loke, pokojne Marije Jamnik z Iga in pokojne Marije Rebolj iz Drage svoj 
dar  namenili za potrebe Župnijske karitas Ig.

Zahvaljujemo se tudi vsem dobrotnikom, ki ste že tudi namenili svoj dar 
ob smrti dragega pokojnika za potrebe Župnijske karitas Ig.

Hvala tudi vsem dobrotnikom za dar v obliki finančnih sredstev, hrane in 
higienskih pripomočkih, ki jih zbiramo v trgovini Blatnik-Mercator na Igu, ter 
oblačilih in obutvi, ki jih namenjate ljudem v stiski. 

Še enkrat iskrena hvala vsem dobrotnikom in Bog plačaj vašo dobroto.

ŠOLSKI ZVEZKI
Župnijska karitas Ig ima na zalogi še nekaj šolskih zvezkov A4. Zvezke lah-

ko dobite v času uradnih ur ŽK Ig v učilnici župnišča, v petek, 9. septembra 
2016 od 17. do 18. ure.

Župnijska karitas Ig

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od  
17. do 18. ure v učilnici župnišča.

Transakcijski račun Župnijske Karitas Ig, na katerega lahko 
prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 
946 (NLB, d.d. ) Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!

DOGODKI, SPOROČILA
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Maša ob 8. uri:
Rok in Zinka Štefančič – 11. 9.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 18.9.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 25. 9.
Bernarda in Robi Selan – 2. 10.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 9. 10.

Maša ob 10. uri:
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 11. 9.
Andreja in Roman Zdravje – 18.9.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj – 25. 9.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 2. 10.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 9. 10.

Bralci na Pijavi Gorici:
Eva Kramar in Urška Pirc – 11. 9.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 18. 9.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 25. 9.
Ana Marija Karlovšek Picek in Damjana 
Urbar – 2. 10.
Anže Globokar in Olga Urbar – 9. 10.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
1. SKUPINA – 11. 9.
2. SKUPINA – 18. 9.
3. SKUPINA – 25. 9.
4. SKUPINA – 2. 10.
6. SKUPINA – 9. 10.

ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Krištof Lipovšek, 14. 5. 2016, Govekar-
jeva 58, Ig, v Škofovi zavodi Ljubljana-Šentvid; Blaž Gorjan, 12. 6. 2016, Spo-
dnji Rudnik II/5, Ljubljana Rudnik, na Kureščku; Pia Smole, 18. 6. 2016, Kot 
7, Ig, na Kureščku; Sara Tutić, 19. 6. 2016 (Zagorica 11, Ig), Beričeva 1 A, Lju-
bljana, na Igu; Tiago De L‘ Herbe, 26. 6. 2016, Hollywood ZDA, na Kureščku; 
Žan Primc, 26. 6. 2016, Draga 31, Ig, na Igu; Neža Ciber Kecelj, 3. 7. 2016, 
Iška Loka 30, na Igu; Ana Kosem, 16. 7. 2016, Topniška 43, Ljubljana Sv. Križ, 
na Kureščku; Eva Bučar, 17. 7. 2016, Staje 19, na Kureščku. 

ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta sklenila:
Miha Martinc in Valentina Knavs, 18. 6. 2016, v Ljubljana-Barje; Klemen 

Dobnikar in Anja Ana Franko, 21. 6. 2016, v Ljubljana-Dravlje; Marko Osta-
nek in Barbara Kocmut, 9. 7. 2016, na Kureščku; Nace Čebulj in Maja Purkat, 
30. 7. 2016, na Kureščku; Tomaž Škraba in Valentina Šimić, 6. 8. 2016, v cerkvi 
sv. Jakoba Opatiji (HR); Jure Pajek in Nina Drolc, 20. 8. 2016, na Kureščku.

V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Marija Jamnik, 26. 6. 2016, Staje 15 A, pokopana na Igu. Za svete 

maše in v dober namen so darovali: Sin Tomaž z družino, vnuk Tadej z dru-

SPOROČILA
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žino, vnuk Blaž z družino, družina Kovačič, družina Blatnik, družina Ho-
stnik, Milena Pečjak, družina Bučar, Bernarda in Robi Selan, Mimi in Tončka 
Cankar, Zabrv 23, Ig, Tinka Golob, Sabina Rautek, Lahovi iz Staj, Marjolca, 
Tatjana in Toni, Mirko Merzel z družino, Križmanovi iz Staj, Ana Nered s Pi-
jave Gorice, Mimi Kozamernik iz Notranjih Goric, člani Župnijske Karitas Ig.

+ Marija Renko Mencej, 23. 6. 2016, Cesta na Brdo 79, Ljubljana, po-
kopana na Igu. Za sv. maše in v dober namen so darovali: Silva Dolinšek z 
družino in Janez Smole z družino. 

+ Marija Rebolj, 30. 6. 2016, pokopana na Igu. Draga 49, Ig. Za sv. maše 
in v dober namen so darovali: Angela Mrkun z družino iz Matene, Marjan, 
Milan in Andreja Župec z družinami, družina Uršič (Iška Loka 68), družina 
Šivec iz Iške Loke, družina Švigelj iz Iške Loke, družina Platnar in Modic iz 
Kota, Martin Čuden z družino, Cibrovi s Pijave Gorice, družina Garvas-Zrnec 
iz Repč, Megličevi, Megličevi s Trebč.

+ Janez Urbar, 30. 7. 2016, Kočevska cesta 170, Pijava Gorica, pokopan 
na Igu. Za svete maše in v dober namen so darovali: gospa Angelca, hčer-
ka Marija Kršmanc z družino, sin Janez z družino, nečakinja Milena Mehle 
z družino, Polona Markovčič in Matej Mohar z družinama, Anica Mohar iz 
Sevnice, Jankovičevi z Lavrice, sosedje Jeršinovi, Hočevarjevi, Gasilska ul. 
6, P. G., Tone Valentinčič iz Račne, Tine Valentinčič iz Račne, Jože Valen-
tinčič iz Račne, vaščani Pijave Gorice, družina Rebolj s Pijave Gorice, Ivan 
Šerjak z družino, s Pijave Gorice, Kastevčevi z Bičja, Stanislav Ivanc z druži-
no, Medvedica 14, družina Jamnik z Velikega Mlačevega, družina Steklačič 
s Police.

+ Ljudmila Kus, 2. 8. 2016, Zabrv 49, Ig, pokopana na Igu. Za sv. maše 
in v dober namen so darovali: sin Franci z družino, vnukinji Marjeta in Moj-
ca z družinama, Gantarjevi in Jakličevi.

+ Angela Šušteršič, 24. 8. 2016, Ižanska cesta 90, Ljubljana, pokopana 
na Igu. Za sv. maše in v dober namen so darovali: Danica Rupert z družino, 
Roman Zdravje z družino, Marija Zdravje, Janez Kastelic, Benkovi iz Iške, 
Franc Lenarčič z družino, Martin Lenarčič z družino, družina Glavan iz Stra-
homera, Jože in Mara Okoren, Bernarda in Robi Selan iz Staj, Jože Piškur 
z družino, Janez Piškur z družino, Slavko Novak z družino iz Pleš, Drago 
Novak  z družino iz Pleš, družina Škufca iz Ponóve vasi,  družina Hočevar, 
Mali vrh pri Šmarju, Janko Šuštaršič z družino, družina Grmek, družina Pe-
terca, Križmanovi iz staj, družina Železnikar iz Iške vasi, družini Šušteršič in 

SPOROČILA
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Čop, Iška 17, družina Špehar iz Lavrice, družina Škufca iz Podutika, družina 
Brancelj, Gornji Ig, Družina Šteblaj iz Ljubljane.

Gospod, daj našim rajnim večni pokoj!
Bog plačaj vsem darovalcem!

NAPOVEDNI KOLEDAR ZA SEPTEMBER 2016 
 Nedelja 4. 9 23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA – ob 10. uri ŽE-

GNANJE V IŠKI – vabljeni v Iško k  sv. JEDRT.
 Četrtek 8. 9.  ROJSTVO DEVICE MARIJE – sv. maše: na Igu ob 8. in 19. 

uri; na Pijavi Gorici ob 18. uri; na Kureščku ob 10. in 16. uri, 
obakrat eno uro pred sv. mašo češčenje Najsvetejšega 

 Sobota 10. 9.  Molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah, ob 8,30 - 
molitev rožnega venca, ob 9.30 molitvena ura, ob 10.30 – 
slovesna sv. maša, po maši srečanje ministrantov z gospo-
dom nadškofom    

 Nedelja 11. 9.  pri maši ob 10. uri začetek veroučnega leta - priporočili 
se bomo Svetemu Duhu. 

 Ponedeljek 12. 9.  Marijino ime - ZAČETEK VEROUČNEGA LETA. Sestanek 
za ŽPS po večerni maši. 

 Sreda 14. 9.  POVIŠANJE SV. KRIŽA – praznik  
 Sobota 17. 9.  STIČNA MLADIH 2016, vseslovensko srečanje mladih v 

Stični

NAPOVEDNIK



 Nedelja 18. 9.  25. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE NA 
SARSKEM – NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV LJU-
BLJANSKE METROPOLIJE NA RAKOVNIKU, ob 15. uri 
MOLITEV, ob 16. uri somaševanje slovenskih škofov. 
Lepo vabljeni! 

 Ponedeljek 19. 9.  V tem tednu spoved otrok.
 Torek 21. 9.  sv. Matej (Matevž), apostol, evangelist. Ob 19. uri zaoblju-

bljena maša za Staje. 
 Četrtek 22. 9.  priprava staršev in botrov na krst otroka ob 20. uri
 Sobota 24. 9. Bl. Anton Martin Slomšek, škof in sv. Rupert Salzburški, 

škof – ob 18. uri sv. maša na Sarskem. Spomin Marije Po-
močnice.

 Nedelja 25. 9.  26. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE PRI  
SV. MIHAELU V IŠKI VASI.

 Ponedeljek 26. 9. ob 18. uri sv. maša na Dobravici v čast sv. Kozma in Dami-
jana, mučenca

 Četrtek 29. 9.   sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, ob 18. uri sv. 
maša v Iški vasi.

OKTOBER 
Mesec oktober, mesec rožnovenske pobožnosti – Vsak dan, tudi ob nede-

ljah, 25 minut pred mašo molitev rožnega venca: za družine, za ljudi v stiski, za 
naše bolne in ostarele, za mlade, za duhovne poklice in za svetost duhovnikov. 
 Sobota 1. 10.  sv. Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica. 

Prva sobota: ob 7.30 rožni venec, ob 8. uri sv. maša in po-
božnost v čast Marijinemu brezmadežnemu srcu.

 Nedelja 2. 10.  27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDE-
LJA. - žegnanje v Tomišlju. Začetek tedna za življenje – 
angeli varuhi.

Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (6.10.) in v petek 
(7. 10.) ob 16. uri, v soboto (8. 10.) ob 10. uri.

 Torek 4. 10.  sv. Frančišek Asiški, red. ustanovitelj
 Četrtek 6. 10.  sv. Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
 Petek 7. 10.  prvi petek – Rožnovenska Mati Božja – dopoldne obisk in 

obhajilo bolnikov na domu. Ob 18.30 rožni venec in ob 19. 
uri sv. maša.

 Sobota 8. 10. Svetoletno romanje župnije Ig na Zaplaz. Prosimo, da se 
čimprej prijavite.


