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Izdaja ŽUPNIJSKI URAD 
IG, tel.: 01 420 25 50.
Odgovorna oseba: 
Jože Pozderec, župnik.
www.salve.si/ig
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Ob prazniku vseh svetih  
in spOminu na verne duše

V teh dnevih smo se na poseben način povezali z vsemi, ki smo jih poznali. Pa 
jih ni več med nami. Njihovo življenje na tem svetu se je že izteklo. Obiskali bomo 
njihove grobove, nanje položili cvetje in prižgali svečko. V naših srcih pa bo ožive-
lo nešteto spominov nanje. Spomnimo se jih tudi v molitvi. Zahvalimo se jim za 
vse dobro, ki so nam ga v življenju izkazovali. Povejmo tudi, da smo jim že zdav-
naj oprostili njihove slabosti. Pogrešamo jih. So morda še na kraju očiščevanja? 
Ampak v tem zadnjem letu smo spoznali, da je Bog tako zelo usmiljen, da je nje-
gova največja lastnost prav usmiljenje. Zato jih bo zagotovo kmalu sprejel k sebi.

Kristusovo vstajenje daje nam vsem upanje, da se s smrtjo naše življenje ne 
bo končalo, temveč le spremenilo. Ko bomo tudi mi prestopili prag večnosti, se 
bomo srečali z njimi. In tedaj bomo lahko skupaj slavili Boga.

SVETI MARTIN (3. dEl)
Martin je s 55 leti postal škof v Toursu. Vestno je opravljal svoje delo, ljudje so 

ga imeli radi, širil je mir, skrbel za uboge. Po vsej deželi so govorili o milostih, ki 
so jih prejeli ljudje z njegovo pomočjo. Ozdravljal je ljudi, izganjal hude duhove 
in obujal mrtve. Med verniki je živel skromno, širil ljubezen in mir med ljudmi. 
Čudeži, ki jih je storil, pa so bili številni. Ker pa je imel v mladosti vojaško šolo, 
je znal biti tudi zelo odločen in oster. Zelo je bil jasen v svojih odločitvah, kadar 
je šlo za čistost vere, kadar je šlo za blagor in ugled Cerkve. V tem obdobju se 
je krščanstvo zelo hitro širilo, številni vladarji so prestopili v krščansko vero in 
dajali Cerkvi posesti, veliko daril in udobja. Tako se je višja duhovščina navadila 
na udobno življenje, na ugledna mesta na gostijah, na pretirano lepo obleko, 
skratka postali so višji družbeni sloj. Martin pa je bil skromen, živel je kot pu-
ščavnik, v škofovsko obleko se je oblekel le za praznike, se postil in mnogi so se 
zgražali nad njim - predvsem udobja vajeni duhovniki.
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Posmehovali so se mu. Poleg tega pa se je v tem obdobju krščanske svobode 
razširilo tudi veliko zmotnih naukov in dvomljivih vrednot. Pojavili so se boji za 
pravovernost in krive nauke,ki so bili večkrat zelo ostri. Bile so smrtne obsodbe, 
kar je Martina zelo motilo, trpel je zaradi nesloge med kristjani. V času njegove 
škofovske službe je bil v Franciji cesar Maksim, ki Martinu ni bil prav nič všeč. 
dvorni duhovniki in cesar Maksim so tako leta 385 na smrt obsodili Priscilija-
na-škofa iz španske Avile-zaradi magije. Martin je zelo trpel zaradi teh sporov 
in povezal se je z najbolj strogimi duhovniki na Maksimovemu dvoru in posre-
doval, da veliko ljudi ni bilo obsojenih na smrt zaradi krivoverstva. Trpel je, ker 
ti strogi cerkveni dostojanstveniki niso pokazali niti malo krščanske ljubezni, 
ampak so ljudi obsojali na smrt. Martin je s svojim posredovanjem proti usmrti-
tvam doživel veliko spoštovanja in ljudje so ga imeli radi. 

umrl je 8. novembra leta 397 v Candesu, dočakal je 81.let. ljudje so ga kma-
lu po smrti začeli častiti kot svetnika. Bil je eden izmed prvih svetnikov nemu-
čencev, ki je bil razglašen za svetnika. Na tisoče cerkva,mest in gradov ter sa-
mostanov je dobilo ime po njem. Njegov grob v Toursu je bil ena najbolj znanih 
božjih poti v srednjem veku.

Martinovo je zelo priljubljen jesenski praznik, ker ravno takrat mošt dozori v 
vino. Pri pokušanju mladega vina pa spada zraven pečena goska, mlinci, rdeče 
zelje. Pa tudi čas kostanja je takrat.

Prav je, da se spominjamo sv. Martina kot usmiljenega Samarijana,ki je delil 
svoj plašč z beračem, ki je znal pokazati svojo krščansko ljubezen ljudem v stiski.

Sonja Dolinšek

BlAgoSloVITEV cERkVE  
NA pokopAlIšču NA Igu

Na žegnanjsko nedeljo, 30. oktobra, je bila blagoslovitev obnovljene cerkvi-
ce Vstalega Zveličarja na pokopališču na Igu. Zahtevna obnovitvena dela, ki jih 
je vodil gospod župnik Jože Pozderec, so trajala nekaj mesecev. Potrebno je 
bilo veliko restavratorskih del za obnovitev poslikave notranjosti cerkve. Zame-
njan je bil glavni oltar, ki je sedaj iz belega marmorja in obrnjen proti občestvu. 
Zamenjana so bila okna in kar je najpomembnejše, izvedena so bila zahtevna 
gradbena dela, cerkev ima nov tlak in nov pohodni kamen, ob tem pa je bila 
sanirana tudi vlaga. 

Na zadnjo nedeljo v oktobru je slovesnost vodil ljubljanski pomožni škof 
msgr. dr. Franc Šuštar. V svojem nagovoru je poudaril, da imamo le kristjani 
upanje, da nas ob odhodu s sveta čaka novo življenje. In na to življenje se mo-
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ramo pripravljati. Kako bi živeli, če bi vedeli, da se bo zemeljsko življenje za nas 
končalo jutri, čez en teden, čez eno leto..? Obnovljena cerkev Vstalega Zveličar-
ja naj Ižancem in vsem, ki se bomo zbirali v tej cerkvi na pokopališču ob slovesu 
od rajnih, daje upanje, da je na drugi strani usmiljenje in da nekdo čaka na nas. 
V svojem nagovoru se je naslonil na evangelijski odlomek o pomembnem, a po 
rasti majhnem Zaheju. Spodbudil nas je, naj bomo kot Zahej, ki je kljub visoke-
mu položaju, plezal na divjo smokvo, da bi videl Jezusa, ki bo šel mimo. Izzval 
nas je: „Ali je v nas toliko otroške preprostosti, da bi si upali splezati na drevo, 
da bi videli Jezusa?“

Življenje ima za nas kristjane smisel samo, ker nas na drugi strani čaka Jezus 
in tisti naši dragi, ki so že prestopili prag večnost, in s katerimi se bomo še sre-
čali. Pot do tja je še povedal, pa vodi preko naše sposobnosti kesanja.

Za marsikoga izmed nas, je bila posebna zanimiva blagoslovitev novega 
oltarja in prinos prta, križa,sveč ter rož. Slovesnost je polepšalo ubrano petje 
cerkvenega pevskega zbora pod vodstvom Igorja Kovačiča. Cerkvica je bila 
pretesna za vse, zato so verniki, v lepem sončnem vremenu lahko prisostvovali 
blagoslovitvi zunaj pred cerkvijo na gasilskih klopeh.

Ob koncu je škof Franc Šuštar čestital za uspešno izvedena obnovitvena 
dela in tudi za povabilo župnika Pozderca pri tem, za Ižance, tako pomembnem 
dogodku. Škofu se je zahvalila članica ŽPS in pevka, z izbranimi besedami in 
Monografijo Župnija sv. Martina na Igu. Župnik Jože Pozderec se je na koncu 
zahvalil vsem izvajalcem obnovitvenih del, nadzoru ter županu Janezu Cimper-
manu, saj Občina Ig delno, s svojimi prispevki omogoča ohranjanje sakralne in 
kulturne dediščine Ižancev.

Andreja Zdravje
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ZAHVAlA 
Arh. Jožetu Marinku in Matjažu Škerlju za načrt, direktorju podjetja gro-grad 

g. Alojziju Kastelicu, Kamnoseku g. Vojku Mužina za tlak in oltar, Rudiju Polner-
ju in ekipi za restavratorska dela, g. denisu Nagodetu in g. Romanu Zdravje za 
okna in omaro, g. Cirilu Podržaju za police in kovinsko zaščito, Jožetu gačniku in 
Tadeju Jamniku za ozvočenje, g. Marinku Joliću za elektrifikacijo, danilu erjavcu 
za luster in Toniju Žagarju in ne nazadnje gospe Silvi dolinšek za vsestransko 
pomoč, gospe Julijani Perčič za oltarni prt, g. županu in Občini Ig za prispevke in 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine za nadzor. Zahvala g. škofu, organistu, bo-
goslovcu Tomažu, g. Koširju in g. Turku, ministrantom, bralcem beril in prošenj 
in drugim sodelavcem, gasilcem za klopi, vsem pa za Vaš današnji dar. 

Župnik Jože Pozderec

ŽEgNANjE NA pIjAVI goRIcI
Nedelja, 23. 10. 2016, je bila za Pijavo gorico praznična. V popolnjeni cerkvi 

je ob priložnosti žegnanjskega slavja, ki je letos sovpadalo z misijonsko nedeljo, 
mašo za sosesko daroval g. župnik. V pridigi je izpostavil Simonovo gorečnost 
in Judovo srčnost (lastnosti, vtkati tudi v apostolska vzdevka gorečnik in Tadej), 
ju povezal z njuno misijonsko dejavnostjo na Bližnjem vzhodu, predvsem pa 
poudaril njun zgled, ki lahko tudi danes nagovarja k misijonskemu delovanju 
vsakega izmed nas. Zato po župnikovih besedah ni potrebno odpotovati v dalj-
ne dežele, temveč zadostuje, da svojo vero pričujemo z veseljem, pozornostjo, 
in sprejemanjem sočloveka ob vsakodnevnih priložnostih. Srčnost, ki se je prav 
tako izrazila v misijonski dejavnosti, je nadalje prepoznal še pri zavetniku sa-
lezijanske družbe, sv. Frančišku Saleškem, sporočilnost nedelje pa podprl še s 
podobicami nedavno kanonizirane Matere Terezije, misijonarke ljubezni, ki jih 
je razdelil ob darovanju za cerkev. Ker smo letos žegnanjski praznik obeležili 
nedeljo prej kot navadno in še nismo prešli na zimski čas, s tem pa tudi sonce 
takrat še ni uspelo prebiti jesenske megle, je po koncu obreda ob postanku s 
sovaščani in tudi drugimi sožupljani, ki so prišli praznovat skupaj z nami, prav 
prijalo, da smo se lahko ogreli s toplimi napitki in rujno kapljico. Prijazni gosti-
telji pa so k temu dodali še pecivo, ki ga tudi letos ni manjkalo. 

Simon Hočevar

IŽANSkI ZAkoNcI RoMAlI V VERŽEj
Od petka, 21. oktobra, do nedelje, 23. oktobra je 7 parov z Iga poromalo v 

Veržej, da se duhovno napolnimo. duhovne vaje je vodil Peter Pučnik, direktor 
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zavoda Marianum. Zakonci z Iga smo v Veržej prinesli veliko smeha in naši otro-
ci so s svojo živahnostjo sporočali, da so zelo radoživi.

Nagovori Petra Pučnika so temeljili na katehezah papeža Frančiška. govorili smo 
o treh pomembnih besedah: prosim, hvala in oprosti. Številne izkušnje in nagovori 
Petra so nam zakoncem vedno znova potrjevali, da smo drug drugemu podarjeni.

V življenje drugega naj vstopamo s spoštljivostjo in ljubeznivostjo. Beseda pro-
sim oz. smem je po papeževih besedah cvet, ki raste v plemeniti zemlji. Prav tako se 
moramo znati zahvaliti, saj je druga oseba Božji dar in za to moramo biti hvaležni.

In še beseda oprosti. Peter je zakoncem, z različno dolgim stažem, položil na 
srce: naj sonce na zaide nad jezo tega dneva, zato naj se zakonci zvečer vedno 
spravijo.

V Veržej so poromali tudi ižanski animatorji, tako so tudi naši otroci napolnili 
svojega duha. 

Vsi zbrani smo sodelovali pri bogoslužju, otroci še posebej v prvih vrstah, za-
konca Merzel pa sta poskrbela za ubrano petje. Peter nas je pri sv. maši povabil, 
da smo resnično začutili povezanost, ko smo smeli biti pri oltarju kot ena družina.

Ižanci smo sobotno sončno popoldne preživeli v prijetnem druženju ob pečenem 
kostanju, torti in druženju, kjer se nam je pridružil tudi naš župnik Jože Pozderec. 
Zvečer, ko je Peter zaigral na frajtonarco, se je slišala ubrana slovenska pesem in za-
konci smo dali Petru vedeti, da se znamo ob taki spodbudi, poveseliti do pozne ure. 

V Veržeju smo si z druženjem, molitvijo, nagovori in bogoslužjem napolnili 
svojega občestvenega duha. Veržej, Ižanci še pridemo!

Andreja Zdravje
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•••

• pletenje adventnih venčkov za otroke v soboto, 26.11.2016, ob 9.00; 
blagoslov v nedeljo od 10.00 maši

• miklavževanje za otroke do vključno 3. razreda v nedeljo, 4.12.2016, ob 
15.00 uri; prijave za otroke do 30.11.2016 do 19.00, prispevek za darilo 10€

•••

zakrament krsta so prejeli:Tino Vranješ, 1. 10. 2016, Visoko 6, Ig, na 
Kureščku; pavel peter Merzel, 2. 10. 2016, Mali trg 4, ljubljana, na Igu; lan 
dolžan, 2. 10. 2016, Brečkova ul. 5, Kranj, na Kureščku; lara Verhovc, 8. 10. 
2016, Slomškova 40 A, domžale, na Kureščku; patrik Hočevar, 16. 10. 2016, 
gasilska ul. 6, Pijava gorica, Ig, na Pijavi gorici; Elizabeta pečjak, 16. 10. 2016, 
Mali vrh 86, Šmarje Sap, na Kureščku; jakob jeram, 22. 10. 2016, ljubljanska 
cesta 40, Ig, Na Igu; Marko Mičanović, 23. 10. 2016, Čevljarska 12, Ig, na Igu; 
kristina kovačič, 6. 11. 2016, Barjanska ul. 16, Ig, na Igu.

zakrament zakOna sta sklenila: Anton jakič in Nastja Strelec,  
15. 10. 2016, na Igu.

V VEčNo ŽIVljENjE so odšli:
+ janez Žagar, 6. 10. 2016, Iška vas 112, pokopan na Igu. Za sv. maše in v 

dober namen so darovali: njegovi domači, Mija in Primož, Sabina Rautek.
+ Frančiška Henigman, 18. 10. 2016, Visoko pod Kureščkom, pokopana na 

Kureščku.

SpoREd BRAlcEV BoŽjE BESEdE
Maša ob 8. uri:
Rok in Zinka Štefančič – 13. 11.
helena Bevc in Blaž Jamnik – 20. 11.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 27. 11.
Bernarda in Robi Selan – 4. 12.

Maša ob 10. uri:
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 13. 11.
Marija Pangrc in Marinka Završnik –  
20. 11.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 27. 11.
Andreja in Roman Zdravje – 4. 12.

Bralci na pijavi gorici:
Anže globokar in Olga urbar – 13. 11.
Katarina hočevar in Jelka Tavčar –  
20. 11.
Klavdija hočevar in Andreja lunar –  
27. 11.
Anže globokar in Olga urbar – 4. 12.

čIščENjE ŽupNIjSkE cERkVE:
2. SKuPINA – 20. 11.
3. SKuPINA – 27. 11.
4. SKuPINA – 4. 12.
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+ Alojzij janežič, 20. 10. 2016, Iška vas 16, pokopan na Igu. Za sv. maše in 
v dober namen so darovali: žena Frančiška, sin lojze, hčerka Martina, vnuk 
Aleš in vnukinja Andreja z družino; brat Janez z družino, brat France z družino; 
svakinja Tilka z družino, sosedje Žagarjevi, Iška vas 18; Vida hrovat z družino; 
Jelka Brezovšek z družino; družina Žagar z Iga; Zdenka Žagar z družino iz Iške 
vasi; Fani Intihar z družino in Anton; Žagarjevi, Iška vas 28; Pavla Janežič z gor-
njega Iga, družina Stražišar, Iška vas 51; sosed Franc Platnar; družina Janželj; 
Janez in Milka Mahne s Koščakov.

+ pavel grmek, 27. 10. 2016, Iška vas 72, pokopan na Igu. Za sv. maše in 
v dober namen so darovali njegovi domači, Pavle Merzel z Iga, Marija grmek, 
Franci Janežič z družino z Iga, Žagarjevi, Iška vas 28, Janez Kastelic iz Staj, Križ-
manovi iz Staj, Janez Petrovčič z družino.

+ Antonija Novak, 29. 10. 2016, Banija 51, Ig, pokopana na Igu. Za sv. maše 
in v dober namen so darovali: Antonija Cankar in družina Černič iz Matene.

Bog plačaj vsem darovalcem!
    Gospod, daj našim rajnim večni pokoj in večna luč naj jim sveti! 

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!

NApoVEdNI kolEdAR NoVEMBER 2016
 Nedelja 6. 11. ZAHVAlNA NEdEljA – Sv. lenart, opat, zavetnik cerkve 

na gornjem Igu; ob 11. uri ŽEgNANjE NA goRNjEM Igu.
 Ponedeljek 7. 11. po večerni maši sestanek za ŽpS - redni verouk
 Torek 8. 11. ob 18. uri – srečanje animatorjev birmanskih skupin 
 Sreda 9. 11. Posvetitev lateranske bazilike
 Četrtek 10. 11. dopoldne obisk bolnikov na domu - SREčANjE ZA BolNI-

kE IN oSTARElE: 16.30 uri – priložnost za spoved, 17.00 
slovesna sv. maša in podelitev zakramenta bolniškega 
maziljenja in po maši druženje v veroučni učilnici.
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 Petek 11. 11. Sv. Martin, škof, farni zavetnik, ob 18. uri - maša in nago-
vor za starše in birmance in vse mlade.

 Sobota 12. 11. cElodNEVNo ČeŠČeNJe NAJSVeTeJŠegA: 8.00 – sv. 
maša in po maši izpostavitev Najsvetejšega;: ob 9. uri – 
prva molitvena skupina; ob 10.00 – 5., 6., 7. razred in birman-
ci; ob 11.00 – veroučenci 1., 2., 3. in 4. razreda; ob 12.00 – za-
konske skupine; ob 13.00 - mladinci, ob 14.00 - študenti; ob 
15.00 – 2. molitvena skupina in ŽPS. ob 16.30 sklep celo-
dnevnega češčenja in ob 17. uri – SV. MAšA ZA ZAkoNcE 
juBIlANTE – nato družabno srečanje v učilnici.

 Nedelja 13. 11. 33. NAVAdNA NEdEljA: SloVESNo pRAZNoVANjE 
ŽupNIjSkEgA ZAVETNIkA SV. MARTINA, SV. MAšE oB 
8.00 IN 10.00. ob 9.00 bo sv. maša na pijavi gorici in ob 
15.00 na kureščku.

 Nedelja 20. 11. kRISTuS, kRAlj VESoljSTVA. pri maši ob 10.00 pred-
stavitev birmancev in molitev zanje. popoldNE oB 
16.00 dEkANIjSko SREčANjE ŽpS NA VIču.

 Ponedeljek 21. 11. darovanje device Marije. Teden karitas
 Torek 22. 11. Sv. cecilija – zavetnica cerkvene glasbe in pevcev. pEVcI – 

ob 18.00 sv. maša, ob 19.00 praznovanje sv. Cecilije v zgornji 
učilnici. – tudi praznovanje 77. letnice g. Antona koširja.

 Sreda 23. 11. Sv. klemen I., papež, mučenec; ob 17.00 sv. maša v Iški 
 Sobota 26. 11. pletenje adventnih venčkov za otroke v sobi na dvorišču od 

9.00 do 12.00 ure.
 Nedelja 27. 11. 1. AdVENTNA NEdEljA –BlAgoSloVITEV AdVEN-

TNIH VENcEV – NABIRkA ZA kARITAS
  Bodimo velikodušni. Začetek adventne pobožnosti za dru-

žine: MARIjo NoSIjo, na Igu, v Stajah, Iški vasi, Mateni, 
Iški loki, na dobravici, Sarskem in Pijavi gorici. Vsak večer se 
zberejo k molitvi rožnega venca pri eni družini, kjer je Marijin 
kip Marija potuje od družine do družine.

 Torek 29. 11. Začetek devetdnevnice k Brezmadežni devici Mariji pri 
maši ob 18.00 uri

 Sreda 30. 11. Sv. Andrej, apostol, sv. maša ob 18. 00 uri


