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Zlatomašnik, bod pozdravljen! Od Boga si nam poslan,
za duhovnika postavljen, med pastirje zveste zbran.
Vodil si zvesto ovčice, pasel jih z jedjo resnice,
opominjal in učil, srčno prosil in svaril.

POGOVOR Z ZLATOMAŠNIKOM G. ANTONOM KOŠIRJEM

Spoštovani gospod Košir, dolgo ste že med nami in pri nas boste obhajali 
visoki jubilej – petdeset let duhovniškega posvečenja in služenja Bogu. Pa bi 
vam ob tej priložnosti rada zastavila nekaj vprašanj. Z veseljem pričakujemo 
vaše odgovore.

1. Kdaj ste začutili v sebi Božji klic in kako to, da ste se odločili prav za 
vstop v salezijansko družbo?

Bogu sem hvaležen za globoko verne starše. Temelje vere sem prejel od njih, 
saj v prvih letih po drugi svetovni vojni ni bilo rednega verouka. Po koncu takra-
tne nižje gimnazije sem se srečal z duhovnikom salezijancem, ki mi je omenil 
možnost, da lahko nadaljujem šolanje na salezijanski gimnaziji za duhovniške 
pripravnike na Reki. Takrat nisem mislil na duhovniški poklic in sem ponudbo za-
vrnil. Šolsko leto sem začel na poklicni šoli v Mariboru. Šele takrat pa sem začel 
resno razmišljati, kaj naj bi bila moja poklicna pot. Večkrat sem stopil v cerkev 
Marije Matere usmiljenja in molil za razsvetljenje. Po dobrem mesecu sem se od-
ločil in zaprosil za sprejem v salezijanski zavod. Sprejeli so me. Ta odločitev mi je 
bila jasno znamenje, da me Bog kliče. V vseh trenutkih omahovanja in dvomov 
na nadaljnji poklicni poti sem se vračal k tej odločitvi in našel moč za vztrajnost.
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2. Z ižansko župnijo ste že dolgo povezani. Kdaj ste se prvič seznanili z 
njo? Se je vaš vtis o Ižancih z leti kaj spremenil?

Moj prvi resnejši stik z ižansko župnijo je bil v šolskem letu 1965/66. Bil sem 
študent bogoslovja in predstojniki so me določili, da sem ob nedeljah prihajal 
na Ig in pri maši ob 10.00 asistiral otroke. V teh časih je bila ob nedeljah cerkev 
nabito polna. V klopeh ni bilo prostora za otroke. Stali so pred oltarjem. Vsako 
nedeljo sem se s kolesom pripeljal z Rakovnika in pomagal takratnemu dekanu 
in župniku g. Antonu Bergantu. Rad sem prihajal in do danes ohranil v spominu 
več obrazov takratnih otrok, ki so sedaj že dedki in babice.

Ko sem končal mandat inšpektorja Ljubljanske salezijanske inšpektorije, sem 
bil leta 1989 imenovan za župnika na Igu in to službo opravljal do leta 1995. Ves 
čas sem tudi poučeval v današnji Gimnaziji Želimlje. Na Igu sem ostal tudi po 
koncu župnijske službe in poleg poučevanja v Želimljem skrbel za božjepotno 
cerkev Kraljice miru na Kureščku.

Vsa ta leta sem se dobro 
počutil. Bogu sem hvaležen 
za toliko lepih trenutkov, ki 
sem jih doživel. Ob srečeva-
nju z Ižanci sem vedno čutil 
sprejetost, prijaznost in do-
brohotnost. Nikoli me nihče 
ni prizadel. Za to sem Bogu 
in tolikerim dobrim ljudem 
iz srca hvaležen in skušam 
z molitvijo vsem vrniti to 
dobroto. Ves čas živim v 
skupnosti dobrih sobratov. 
Razumemo se in si med se-
boj pomagamo.

Seveda se je v teh de-
setletjih tudi na Igu veliko 
spremenilo. Ig postaja ve-
dno bolj urejeno, prijazno 
mestece. Prav tako vse 
vasi. Priselilo se je veliko 
novih prebivalcev. Mnogi 

med njimi so zelo obogatili občino in tudi župnijo. Žal se v župniji zelo čuti vpliv 
sekularizacije. Oltarno občestvo se je zmanjšalo, zlasti pogrešamo doraščajoče 
otroke. Res pa je tudi, da če se je zmanjšalo število, se je okrepila duhovna zre-
lost tistih, ki so ohranili zvestobo župniji. Prepričan sem, da bo ta »mala čreda« 
ohranila starodavno ižansko župnijo prihodnjim rodovom.

3. Kot salezijanski redovnik ste v Cerkvi opravljali različne službe. Bili ste 
župnik, inšpektor Salezijanske družbe in profesor na Gimnaziji Želimlje. 
Lahko na kratko poveste kaj o teh vaših različnih nalogah?

Vsa duhovniška leta sem preživel v župnijah na obrobju Ljubljane. Že leta 1968 
sem začel poučevati v našem malem semenišču v Želimljem, zato sem ostal v 
bližini te naše ustanove. Vedno pa sem z veseljem deloval tudi na župnijah. Kot 
novomašnik sem prišel v Rudnik, od tam v Želimlje, nekaj let sem bil v Tomišlju, 
končno pa do danes na Igu. V tem času sem opravljal tudi različne službe v redovni 
skupnosti. Vedno pa sem želel biti predvsem duhovnik za mladino. Tudi dolgoletno 
pedagoško delo sem skušal opravljati kot salezijanec, duhovnik za mladino. 

4. V času vodstva naše župnije se je na Marijino željo začelo obnavljanje 
porušene cerkve Kraljice miru na Kureščku. Večkrat ste omenili, da je bilo 
ob tem čutiti Božjo pomoč in da je pravi čudež, da je bila cerkev obnovlje-
na v tako kratkem času. Nam lahko zaupate svoje vtise in spomine, kako 
je vse to potekalo?

Le nekaj mesecev po mojem prihodu na Ig je na Kureščku ob razvalinah cer-
kve »zagorel kres«. Prižgala ga je Marija Kraljica miru. Hotela nas je opozori-
ti na nevarnosti, ki so nam takrat že pretile, in pokazati, kje je rešitev. Ko sem 
spoznal, da je na delu Marija, sem dal na razpolago svoje moči, da se uresniči 
njen načrt. Začela se je čudovita zgodba. Režiserka je bila Marija. Na videz ne-
premagljive ovire so bile premagane, desetletno nasprotovanje je potihnilo in 
v kratkem času je Marija na Kureščku zopet dobila svoj dom, v katerega se je 
vrnila, da nam »deli milosti«. Mariji sem iz srca hvaležen, da sem smel biti tudi 
jaz udeležen pri tej zgodbi. Hvaležen pa sem tudi tolikerim dobrim ljudem, med 
njimi so tudi ižanski častilci Kraljice miru, ki sodelujejo v tej zgodbi. Vedno sem 
vesel, če med kureškimi romarji zagledam tudi kakšen ižanski obraz. 

5. Kakšno vlogo pa ima romarska cerkev Kraljice miru na Kureščku danes?
Mislim, da tudi za Kurešček velja to, kar je papež Benedikt XVI. leta 2010 

povedal v Fatimi: »V človeško družino, pripravljeno žrtvovati svoje najsvetejše 
vezi na oltarju ozkosrčnih egoizmov, je iz nebes prišla naša blagoslovljena Mati 
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in ponudila, da v srca tistih, ki se ji zaupajo, presadi Božjo ljubezen, ki žari tudi v 
njenem Srcu.« Tudi na Kureščku Bog po Mariji zbira svoje zveste, da bi z molitvijo 
in žrtvijo zadoščevali za grehe današnjega sveta. Človek je lahko sprožil kolo 
smrti in nasilja, ne more pa ga zaustaviti s svojimi močmi. Marija na mnogih 
krajih, tudi na Kureščku, zbira svoje zveste, da se z njo združujejo v molitvi za vse 
nas, ki smo še »v nevarnostih zemeljskega romanja«. 

Prišel je čas, da se poslovimo od vas. Hvala vam, gospod zlatomašnik, za 
vaše odgovore in za vse dobro, ki ste ga storili kot duhovnik v teh petdesetih 
letih. S hvaležnostjo se vas bomo spominjali tudi po odhodu od nas. Prisrčna 
hvala za oznanjevanje Božje besede in za vaše lepe pridige. 

Želimo vam, da bi vas vsemogočni Bog s svojim blagoslovom še naprej 
spremljal na vaši življenjski poti.

Mira Gantar

• • •

Vabilo

Župnik in farani Župnije Ig vabimo  
na slovesno praznovanje zlate maše  

g. Antona Koširja SDB,  
upravitelja cerkve na Kureščku in Dneva župnije,  

ki bo v nedeljo, 2. julija 2017, ob 10. uri  
v župnijski cerkvi na Igu.

Po maši bo družabno srečanje v Martinovem gaju.

• • •

PASTIRČKA BRATEC IN SESTRICA IZ FATIME 
STA POSTALA SVETNIKA

Letos, ko obhajamo stoletnico prikazovanj Device Marije v Fatimi, je pa-
pež Frančišek na prostrani ploščadi pred baziliko v Fatimi razglasil Frančiška 
Marto in njegovo sestro Jacinto Marto za svetnika. V času Marijinih prikazo-
vanj je bila Jacinta stara 7 let, Frančišek pa 9.

Oba sta umrla mlada, Frančišek že čez dve leti za špansko gripo, Jacinta 
pa čez tri leta, stara še ne deset let, ker je zbolela za kostno tuberkulozo in 
je trpela hude bolečine pred rano smrtjo. Svoje trpljenje je darovala za vse 
človeštvo.

Obred kanonizacije-to pomeni razglasitve za svetnika, je bil na začetku 
maše, pri kateri je bilo blizu milijon ljudi. Sveti Frančišek Marto in sveta Jacin-
ta Marto sta najmlajša svetnika, ki nista mučenca. “Njuna svetost ni posledica 
prikazovanj, temveč je v zvestobi in gorečnosti, s katero sta odgovorila na 
izjemno čast, ki ju je doletela, da jima je bilo dano videti Devico Marijo.” je 
pojasnil papež Frančišek. Na zaslišanjih so bili pastirčki neomajni v svojih pri-
povedih, niso se bali ne groženj, ne posledic svojih pričevanj.

Tretja vidkinja Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki je bila takrat stara 10 let, 
sestra Lucija dos Santos (njuna sestrična), pa je svoje življenje zaobljubila 
Bogu in postala redovnica zelo strogega reda bosonogih karmeličank. Tam 
je napisala spomine in tudi potem kot redovnica je še imela videnja Marije in 
Jezusa. Umrla je leta 2005, stara 97 let.

Več o Fatimi lahko izveste v reviji Božje okolje, ki jo izdaja založba Družina.
Sonja Dolinšek

PRVO OBHAJILO 
Za nas, starše prvoobhajancev, se je to začelo že davno. Že takrat in v ti-

stih dneh, ko smo potihoma ali pa naglas sanjarili o prihodnosti naših malih 
drobižkov. Velikokrat se nam hote ali pa ne, prikrade v misli želja po njihovi 
sreči. Za to smo bili in smo pripravljeni prebedeti marsikatero noč, narediti 
marsikakšno pot, premisliti in dodelati marsikakšno dejanje. In v to srečo za-
gotovo spada tudi prvo sveto obhajilo. 

Priprave na prvo obhajilo so se začele že v tisti letih, ko smo svojega otroka 
prvič pokrižali in se odločili, da ga damo krstiti. In potem ko smo mu male prst-
ke poskušali stlačiti v pest in s palcem na njegovo malo čelo zarisali prvi križ.

DUHOVNA MISEL
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Sveto obhajilo je nekaj lepega, dogodek, ki družino poveže in jo spodbudi 
k razmišljanju ter napolni z veseljem in toplino v srcu.

V nedeljo, 21. maja, je na Igu potekalo slavje prvega svetega obhajila za 21 
prvoobhajancev z Iga in s Pijave Gorice, 9 dečkov in 12 deklic. Prvoobhajanci 
so se celo leto pripravljali na ta svečan dogodek, ne samo pri verouku, temveč 
tudi na skupinskih pevskih vajah s starši ter pri devetdnevnici in doma v druži-
nah. Otroci so radi hodili na pevske vaje, kjer so jih navduševali, spremljali in 
bodrili Vlasta in Mirko Merzel ter Nadja Janežič. 

Sončno vreme to praznično nedeljo, lepo okrašena cerkev, postavljeni 
mlaji, bele obleke, sorodniki in prijatelji ter druge malenkosti so še polepšali 
praznik otrokom. Poleg ubranega petja otrok so pri slovesnosti sodelovale 
tudi Borovničke

Simbola zakramenta sv. Evharistije sta kelih in hostija. Vsi naši prvoob-
hajanci so komaj čakali, da prvič okusijo hostijo. Še prej so na oltar položili 
svoje prošnje, slovesno je bilo tudi ob prižigu krstnih sveč in obnovitvi krstnih 
obljub.

Prejem prvega svetega obhajila je prav gotovo za vsakega prvoobhajanca 
velik dogodek. Tako so narejeni prvi koraki k samostojnosti. Čisto sam, sam s 
seboj, pristopi prvič k zakramentu svete pokore, pred njim je veliko prvih iz-

kušenj in dvomov, če bo zmogel. Nekateri se prvič poizkusijo z javnim nasto-
panjem v cerkvi. Zavedajoč se, da imajo  oporo pri starših in v širši občestveni 
skupnosti, je lažje.

Hvala gospodu župniku Jožetu Pozdercu in duhovnemu pomočniku Ivanu 
Turku, ki sta otroke pripravljala na prejem prvega svetega obhajila.

Starši smo hvaležni vam otroci, da vas imamo in hvaležni smo za vse, kar 
nam prinašate in da smo bili na vas ob prejemu prvega svetega obhajila zelo 
ponosni.

Za starše prvoobhajancev Katja Ivanuš

BIRMA
Nekoč je živel deček, ki je imel mamico in atija. Vsi so radi gledali nogomet 

in ko je bil še v plenicah, sta ga starša prvič vzela s seboj na nogometno tek-
mo, kjer je igral njegov starejši brat.

Nekoč je živel deček, ki je imel mamico in atija. Vsi so radi hodili v cer-
kev in ko je bil še v plenicah, sta ga starša prvič vzela s seboj v cerkev, 
kjer je ministriral njegov starejši brat. Tam je oblekel belo oblačilo in prejel 
Sveti krst.

Na tribunah je bilo poleti zelo vroče, pozimi zelo mrzlo, včasih deževno. 
Gledalci so razgreto navijali, včasih pa, ko se mu ni ljubilo navijati za igralce, 
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se je fantu zazdelo, da je tekma povsem dolgočasna. Takrat bi šel rad čim prej 
domov.

V cerkvi pri mašah je bilo poleti prijetno hladno, pozimi mrzlo, deževa-
lo pa je le včasih ob procesijah. Ljudje so glasno molili in prepevali, kadar 
pa pri maši ni sodeloval, se mu je zazdelo, da je v cerkvi dolgočasno. Ta-
krat bi šel rad čim prej domov.

Ko je vstopil v prvi razred osnovne šole sta ga starša vpisala k nogometu. 
Prvič je videl trenerja tako od blizu.

Ko je vstopil v prvi razred osnovne šole sta ga starša vpisala k verouku. 
Prvič je videl g. župnika tako od blizu.

Začeli so se treningi nogometa. Najprej enkrat na teden, nato dvakrat na 
teden. Trener mu je poudarjal, da je trening zelo pomembna stvar in je pripra-
va na tekmo.

Začele so se ure verouka. Enkrat na teden je šel k verouku in v nedeljo 
ter ob praznikih k sveti maši. G. župnik mu je poudarjal, da sta verouk in 
sveta maša zelo pomembna stvar in sta priprava na življenje.

Včasih se mu res ni ljubilo iti na treninge.
Včasih se mu res ni ljubilo iti k verouku ali k maši.
Starša sta ga spodbujala.
Starša sta ga spodbujala.

Trener mu je rekel, da mora trdo trenirati, če želi napredovati in priti v no-
gometno ekipo.

G. župnik je rekel, da mora vstrajati v veri, moliti in živeti po Jezusovem 
navku, če želi priti v nebesa.

Končno je prišel dan, ko je fant odrasel in nabral dovolj nogometnega zna-
nja, da mu je uspelo priti pred selektorja nogometne ekipe.

Končno je prišel dan, ko je fant odrasel in nabral dovolj verskega znanja, 
se pripravil na sv. birmo in uspelo mu je priti pred gospoda nadškofa Stresa.

Selektor mu je, predenj ga je spustil na igrišče, zastavil nekaj pomembnih 
vprašanj: »Se boš boril za vsako žogo? Boš podajal žogo soigralcem in zabijal 
gole? Si dobro pripravljen? Pazi na rumene in rdeče kartone in se drži pravil 
igre!«

Nadškof mu je najprej zastavil dve pomembni vprašanji: »Te je kaj strah?« 
in »Boš odgovarjal sam ali z ekipo?« Nato je nadškof nadaljeval z vprašanji:« 
Se boš ravnal po Božjih zapovedih? Verjameš, da je le en sam Bog? Se zave-
daš, da je Bog Ljubezen? Si pripravljen, da sprejmeš dar Sv. Duha?«

Mladi nogometaš je odgovoril selektorju: »BOM«.
Birmanec je odgovoril gospodu nadškofu Stresu: »BOM«.
In selektor mu je podal žogo in ga je spustil na nogometno igrišče.
In nadškof mu je podaril Svetega Duha in ga je spustil v življenje.

DOGODKI DOGODKI
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S tem pogledom življenja fanta skozi prizmo nogometaša in birmanca smo 
na kratko zaobjeli življenje in pomen prejema Svetega Duha. Zavedamo se, da 
je za marsikaterega od 45 deklet in fantov, ki so prejeli sedem darov Svetega 
Duha, to prelomen trenutek v njihovem duhovnem življenju. Prav s to zgodbo 
želimo pokazati, da je potrebno, če hočemo dobro igrati, hoditi na treninge in če 
želimo ostati Bogu zvesti, hoditi k maši in biti aktivni kristjani. 

V spomin na sveto birmo so birmanci simbolično g. nadškofu Stresu podarili 
nogometno žogo, na kateri so bili zbrani vsi njihovi podpisi. Naprosili so ga, da se 
jih spomni v molitvi, da bodo na romanju po poti življenja, prišli v nebeško ekipo 
k Jezusu in Mariji. Vzemimo jih v molitev tudi ostali župljani, da ne bi postal pre-
jem zakramenta sv. birme njihov slovesen odhod iz Cerkve.

Iskrena zahvala g. Rafu Pinosa, voditelju birmanskih priprav. Ob prvih pet-
kih je imel srečanje s starši in botri, redno pa tudi z birmanskimi animatorji in 
birmanci. Pripravil je in vodil duhovni vikend na Kureščku in sestavil birman-
sko devetdnevnico, ki je poglobila neposredno duhovno pripravo birmancev, 
staršev in botrov. Škoda, da ni mogel biti navzoč na praznični dan podelitve 
zakramenta sv. birme. Rafo, Bog naj ti bogato povrne tvojo zavzetost, trud 
in delo.

Zahvaljujem pa se tudi birmanskim animatorjem: gospe Anici Florjančič, 
Mateji Grmek Jere, Mirku Merzelu, Andreji Podržaj in Stanki Štrukelj, ki je 
vodila skupino na Pijavi Gorici. Vsi so starši in so imeli v družini birmanca ali 
birmanko.

ZAHVALA BOGU, PEVCEM, 
INŠTRUMENTALISTOM IN VABILO

Po prazniku 28. 5. 2017 bi se rad najprej zahvalil Bogu za zakrament 
svete birme. 

Papež Frančišek poudarja, da bi morali v svoje besedišče vključiti tri bese-
de prosim, hvala in oprosti. Zato gre zahvala gospe Miri Gantar za korepetici-
je zbora (učenje ženskega dela zbora po glasovih), solistki izredni profesorici 
Pii Brodnik, organistoma Žigu Glavanu in Luciji Podržaj, flavtistom Maruši 
Mazej, Jerci Podržaj, Andreju Brodniku, klarinetistu Simonu Umeku, rogistu 
Eriku Košaku, violinistom Matiji Udoviču, Vesni Jeromen, Veroniki Bartol, Bar-
bari Hrovat, violistu Marku Haliku in čelistu Janu Pavlici. 

Zahvaljujem se pevcem Mešanega cerkvenega pevskega zbora za požr-
tvovalno obiskovanje pevskih vaj in petje pri cerkvenih slovesnostih; sopra-

nom Marinki Platnar, Mihaeli Janežič, Tončki Jeraj, Tončki Strle, Lojzki Švigelj; 
altistkam Ani Cimperman, Milanki Debevec, Miri Gantar, Branki Kristan, Lojz-
ki Petek, Andreji Podržaj Modic, Marini Štrumbelj; tenorjem Anžetu Globo-
karju, Franciju Kristanu, Franciju Orhiniju, Franciju Platnarju; basistom Tone-
tu Balantu, Janezu Debevcu, Stanetu Jeraju in Radovanu Šteblaju. 

Hvala Mladinskemu zboru in zborovodji mag. Brigiti Gregorčič Lenarčič, 
ki je z veseljem pripravila zbor, da so odlično zapeli Alelujo. Zahvala gre so-
pranistkama Urški Jakič in Janji Malavašič; altistkam Katji Krnc, Katarini Ma-
lavašič, Meti Mavec, tenoristu Blažu Mavcu in basistoma Gregorju Mavcu in 
Gregorju Rotarju.

Hkrati vabim pevce, da se pridružijo Mešanemu pevskemu zboru, ki ima 
pevske vaje ob četrtkih ob 20.00 in Mladinskemu pevskemu zboru, ki ima 
pevske vaje ob sredah ob 19.00. Dobrodošli tudi inštrumentalisti, vaje so po 
dogovoru pred slovesnostmi. 

Naj zaključim z mislijo Svetega pisma, Sirahova knjiga: če v iskrico pljuneš, 
ugasne; če pa pihneš vanjo, se razplamti. Pridruži se nam in razplamti iskrico 
v ogenj češčenja Boga in posuši pljunke, ki letijo v naš trud in naše delo. 

Igor Kovačič, zborovodja

ŽENSKI PEVSKI ZBOR
V nedeljo 4. junija smo pevke ŽPZ Perunike, ki smo se poimenovale po 

močvirski peruniki, cvetlici, ki raste tudi na našem bližnjem Barju, gostova-
le pri drugi sveti maši, v župnijski cerkvi sv. Martina na Igu. V zahvalo za ne-
kajkratno uporabo župnijske učilnice, za pevske vaje, smo gospodu župniku 
ponudile sodelovanje pri sveti maši. Domači g. župnik je ponudbo z veseljem 
sprejel in nam predlagal, da s svojim petjem sodelujemo pri sveti maši na 
binkoštno nedeljo. V našem sporedu je bila Prva otroška maša avtorja Aleša 
Makovca, taizéjski napev in nekaj mladinskih pesmi. Zapele smo tudi pesem 
S skupno pesmijo prosimo, ki je posebno primerna, da se jo poje v času pred 
binkoštnim praznikom ali na sam binkoštni praznik. V tej pesmi vsi prosimo za 
navdih Božjega Duha, za dar modrosti, da bi ubrali pot kreposti, za dar umno-
sti, da bi se usmerjali po pravem in dobrem, za dar svéta, ki naj nam v stiski 
pokaže pravo pot, za dar kreposti, da bi se zoperstavili skušnjavam in ostali 
stanovitni, za dar spoznanja, za dar pobožnosti in za dar strahu Božjega.

Za zaključek smo zapele še Santa Maria, avtorja Charlesa-Camille Saint-
-Saënsa. 

DOGODKI DOGODKI
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Pevke poleg veselja do petja druži tudi medsebojno prijateljstvo. Če nam 
pri učenju ne gre vse najbolje, skušamo to premagati še z večjo zavzetostjo in 
dobro voljo. Veseli nas, če smo s svojim petjem polepšale bogoslužje in če ste 
bili z našim petjem zadovoljni tudi vsi, ki se bili pri drugi sv. maši.

Gospodu župniku se zahvaljujemo za gostoljubje in uporabo veroučne 
učilnice in obljubimo, da bomo z veseljem še kdaj pripomogle s petjem pri 
nedeljskem bogoslužju.

Pevke ŽPZ DFG Perunike

SKLEP VEROUČNEGA LETA
Veroučno šolsko leto se je zaključilo in kot smo v začetku šolskega leta 

obljubili, smo Martinovi animatorji nagradili tiste otroke, ki so v šolskem letu 
uspeli zbrati 35 ali več obiskov nedeljskih Svetih maš ali praznikov. Iz liturgič-
nih zvezkov, kamor so otroci lepili nalepke, je bilo razbrati, da so naši otroci 
pravi mali romarji in so poleg obiskov v Ižanski cerkvi obiskali tudi številne 
cerkve po vsej Sloveniji. 

Otroci so obiskali: Veržej, Ljubljansko stolnico, Žale, Litijo, Kurešček, Brezje, 
Kremenico, Tomišelj, Vrhniko, Idrijo, Majšperk in Golo in druge cerkve po Slove-
niji. Nekateri otroci so nas prijetno presenetili, saj imajo liturgične zvezke zelo 
lepo urejene in so v njih lepo odgovarjali na vprašanja, ki so bila povezana s pre-

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Maša ob 8. uri:
Zinka in Rok Štefančič – 18. 6.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 25. 6.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 2. 7.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 9. 7.
Bernarda in Robi Selan – 16. 7.
Zinka in Rok Štefančič – 23. 7.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 30. 7.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 6. 8.

Maša ob 10. uri:
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 18. 6.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 25. 6.
Andreja in Roman Zdravje – 2. 7.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 9. 7.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 16. 7.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj – 23. 7.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 30. 7.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 6. 8.

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!

branim evangelijem. Nagrade je prejelo 25 otrok. Po maši smo z otroki odigrali že 
tradicionalno tekmo Med dvema ognjema. Pa še to: Bog za dva meseca ne odha-
ja na počitnice, tako da veselo obiskujte nedeljske maše tudi med počitnicami in 
ga skupaj z nami slavite. Naj bo obisk maše temelj vašega krščanskega življenja.

Martinovi animatorji

VABILO NA ORATORIJ 
Dragi otroci,tudi letos bo, tako kot vsako leto, med počitnicami potekal ora-

torij prvi teden po šoli, od 26.6. do 2.7. 2017. Naslov letošnjega oratorija je DO-
TIK NEBES, junakinja,ki nas bo spremljala pa je Marija. Sicer jo že dobro pozna-
mo, vendar nas njen zgled lahko še veliko nauči. Njeno zgodbo bomo spremljali 
v vsakodnevni dramski igrici, poleg tega pa bomo še ustvarjali na delavnicah, se 
zabavali na velikih igrah, šli na izlet in še mnogo drugih reči. Animatorji vas že 
pričakujemo!! Prijavnice lahko najdete v župnišču. Se vidimo! 

Animatorji

DOGODKI SPOROČILA
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Bralci na Pijavi Gorici:
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 18. 6.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 25. 6.
Veronika Globokar in Katarina Stojano-
vič – 2. 7.
Anže Globokar in Olga Urbar – 9. 7.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 16. 7.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 23. 7.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 30. 7.
Veronika Globokar in Katarina Stojano-
vič - 6. 8.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
1. SKUPINA – 18. 6.
2. SKUPINA – 25. 6.
3. SKUPINA – 2. 7.
4. SKUPINA – 9. 7.
5. SKUPINA – 16. 7. (Podržajevi)
6. SKUPINA – 23. 7. 
7. SKUPINA - 30. 7. (Iška Loka)
8. SKUPINA - 6. 8. (Kot-Staje)

+ Ladislav Gregorka, 30. 5. 2017, Zapotok 78, župnija Ig, pokopan v Lju-
bljani na viškem pokopališču.

Dobri Bog, vsem dobrotnikom povrni z večnimi darovi, rajnim pa podeli 
blaženo plačilo med svetniki in izvoljenimi!

NAPOVEDNI KOLEDAR ZA JUNIJ 2017
 Nedelja 18. 6. 11. NEDELJA MED LETOM, sv. maše na Igu ob 8.00 in 10.00; 

na P. G. ob 9.00 in na Kureščku molitev za ozdravljenje no-
tranjih ran, ob 15.00 češčenje, ob 16.00 uri, molitev za po-
sameznike z maziljenjem.

 Četrtek 22. 6. Na Kureščku LETNO SREČANJE PREDSTAVNIKOV SLOVEN-
SKE KARITAS: ob 10.00 sv. maša. Somaševanje bo vodil 
predsednik slovenske Karitas, nadškof in metropolit msgr. 
Alojzij Cvikel. Navzoč bo tudi ljubljanski nadškof in metro-
polit msgr. Stanislav Zore.

 Petek 23. 6. SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik. Sv. maša na Igu ob 19.00, 
na Kureščku ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 sv. maša, li-
tanije in blagoslov. 

 Sobota 24. 6. ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA, slovesni praznik. Sv. maša 
na Igu ob 8.00, na Kureščku ob 9.00 češčenje, ob 10.00 sv. 
maša.

 Nedelja 25. 6. 12. NEDELJA MED LETOM – DAN DRŽAVNOSTI, god Viljem 
iz Vercellija, opat. Sv. maše ob običajnih urah. Ob 17.00 sv. 
maša na Gornjem Igu, - obletnica blagoslovitve cerkve.

 Ponedeljek 26. 6. ZAČETEK ENOTEDENSKEGA ORATORIJA - od ponedeljka do 
sobote od 9.00 do 15.00 ure. V soboto bo piknik. Oratorij se 
bo zaključil v nedeljo na Dan župnije in zlati maši g. Anto-
na Koširja ob 10.00 uri. Sv. Jožefmarija Escrivá, ustanovitelj 
Opus Dei.

 Torek 27. 6. Sv. Ema (Hema) Krška, kneginja; sv. Ciril Jeruzalemski, škof, 
c. učitelj.

 Sreda 28. 6. Sv. Irenej, škof, mučenec; večerna maša praznična v čast sv. 
Petru in Pavlu (vigilija).

•••

•••

ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Janez Jamnik, 6. 5. 2017, Staje 15 A, na 
Igu; Izak Lenarčič, 7. 5. 2017, Staje 6, na Igu; Kiara Orhini, 13. 5. 2017, Hrenova 
ul. 11, Ig, na Igu; Martin Gorjup, 14. 5. 2017, Škrilje 34, župnija Golo, na Kurešč-
ku; Tilen Mihelič, 14. 5. 2017, Škrilje 93, župnija Golo, na Kureščku; Sara Čuden, 
14. 5. 2017, Ljubljanska cesta 56, Ig, na Igu; Nina Tavželj, 22. 6. 2017, Iška 5, Ig, 
na Kureščku; Gal Modic, 3. 6. 2017, Iška Loka 42 A, na Igu; Lara Adamič, 4. 6. 
2017, Jelenova 1, Ig, na Igu; Lucija Toni, 4. 6. 2017, Ljubljanska cesta 20, Ig, na 
Igu; Nina Beljan, 4. 6. 2017, Rastuka 16, Ig, na Igu; Peter Vamplin, 11. 6. 2017, 
Iška vas 62, na Igu; Ažbe Tancek, 11. 6. 2017, Rakovniška 14, Ig, na Igu.

ZAKRAMENT SV. BIRME je 28. 5. 2017 prejelo 27 fantov in 18 deklet. Za-
krament birme jim je podelil upokojeni nadškof in metropolit dr. Anton Stres. 

ZAKRAMENT ZAKONA sta sklenil: Luka Škof in Lidija Oblak, 20. 5. 2017, 
v župniji Ljubljana Rakovnik; Gregor Tavželj in Katarina Marinko, 3. 6. 2017, 
župnija Ig, na Kureščku; Benjamin Dolenc in Ana Horvat, 10. 6. 2017, s Pijave 
Gorice, župnija Ig, na Kureščku.

V VEČNO ŽIVLJENJE SO ODŠLI: 
+ Veronika Cipot, 10. 5. 2017, Kremenica 22, pokopana na Igu. Za sv. maše 

in v dober namen so darovali: mož Franc s Kremenice, sin Sašo in žena Tatjana, 
vnuk Nejc z družino z Novega polja, vnuk Matic in Sabina Vidakovič, vnuk Tone 
z družino, vnukinja Tatjana z družino, brat Tone z ženo, Križmanovi iz Staj.

+ Marko Halić, 12. 5. 2017, Škurhuva 6, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše in v 
dober namen so darovali: njegovi domači, veroučenci 6. razreda, sosed Tone 
Rupert z družino.

SPOROČILA SPOROČILA
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 Četrtek 29. 6. SV. PETER IN PAVEL, apostola, slovesni praznik; ob 9.00 v 
stolnici posvetitev treh kandidatov v duhovnike. 

 Petek 30. 6. Prvi mučenci rimske Cerkve, sklep pobožnosti vrtnic – me-
seca posvečenega Srcu Jezusovemu. 

 Sobota 1. 7. prva sobota, Marijin spomin, pobožnost prve sobote v čast 
Marijinemu srcu. Piknik za vse udeležence oratorija

 Nedelja 2. 7. 13. NEDELJA MED LETOM – DAN ŽUPNIJE - OB 10.00 URI 
ZLATA MAŠA G. ANTONA KOŠIRJA – SKLEP ORATORIJA. Ne-
delja Slovencev po svetu.

 Ponedeljek 3. 7. SV. TOMAŽ, apostol, praznik.
 Sreda 5. 7. SV. CIRIL, menih in METOD, škof, slovanska apostola, soza-

vetnika Evrope, slovesni praznik. Po sv. maši molitvena ura 
za duhovne poklice.

Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek in petek ob 16.00, v 
soboto ob 10.00.

 Petek 7. 7 prvi petek, dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, 
ob 19.00 sv. maša in po maši pobožnost na čast Srcu Jezu-
sovemu.

 Sobota 8. 7. Ob 8.00 sv. maša na Igu. Na Kureščku ob 9.00 molitvena 
ura in litanije pred Najsvetejšim, ob 10.00 ZLATA MAŠA  
G. ANTONA KOŠIRJA. 

 Nedelja 9. 7. 14. NEDELJA MED LETOM – OB 10.00 ŽEGNANJE V MATENI. 
 Sreda 12. 7. Sv. Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca, zavetnika 

cerkve v Mateni, ob 18.00 sv. maša v Mateni.
 Nedelja 16. 7. 15. NEDELJA MED LETOM, Karmelska Mati božja (Karmen). 

Sv. maše ob običajnih urah.
 Sobota 22. 7. Sv. Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena
 Nedelja 23. 7. 16. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA –  

god sv. Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope.  
Po sv. mašah blagoslov avtomobilov. Nabirka pri  
blagoslovu je za misijonske avtomobile.

 Nedelja 30. 7. 17. NEDELJA MED LETOM – sklep dela na Igu.
 Ponedeljek 31.7. Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov;  

ob 18.00 sv. maša na Dobravici.


