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Izdaja ŽUPNIJSKI URAD
IG, tel.: 01 420 25 50.
Odgovorna oseba:
Jože Pozderec, župnik.
www.salve.si/ig

ZAHVALA
Človeško življenje je podobno romanju, katerega cilj je dokončno srečanje
z Bogom. To potovanje smo začeli z rojstvom in hvaležni smo svojim staršem,
ki so si nas želeli, sprejeli, se nam posvetili in nam dali, kar so sami smatrali,
da je v življenju najpomembnejše, ljubezen in vero v Boga. Pri krstu nas je Bog
posvetil in nas sprejel za svojega otroka. Pozneje nas je izbral za svoje duhovnike. Velikodušno smo se odzvali njegovemu klicu in se mu z obljubo pokorščine dali na razpolago, da bomo šli, kamor koli nas bo poslal. Poslal nas je
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tudi na Ig. Zdaj nas pošilja drugam. Zakaj, se ni pomembno spraševati, On ve.
Ko gledamo nazaj na naše življenje na Igu, se želimo najprej zahvaliti Bogu,
ki nas je spremljal s svojo milostjo pri vsakem našem delu. Brez te njegove naklonjenosti ne bi mogli ničesar storiti. Tudi za vse preizkušnje, v katerih smo
odkrivali njegovo bližino, dobroto in ljubezen, čeprav v prvih trenutkih tega
nismo bili sposobni dojeti. Hvaležni smo Mariji Pomočnici in Kraljici miru,
ki nas je varovala in prav materinsko skrbela za nas, pa sv. Jožefu, ki je poskrbel tudi za materialna sredstva za obnovo cerkva, sv. Janezu Bosku, ki nas
je podpiral pri vzgoji naše mladine, in sv. Martinu, ki nam je dajal zgled, kako
pomagati potrebnim.
Zahvaljujemo se vsem faranom, ki ste nas sprejeli odprtih rok, nam pomagali, molili za nas, našim bolnim in ostarelim bratom in sestram. Pa trem
našim gospodinjam, ki so skrbele za nas in vsem, ki ste kakor koli sodelovali,
bodisi pri evharistiji, ali kako drugače. Bog plačaj!
Kdor ima vero in ljubezen do Boga, ve, da mu je vse, kar je, kar je lahko
storil, bilo v resnici podarjeno tudi po dobrih ljudeh. To smo še posebej čutili v
nedeljo 2. julija, na župnijskem dnevu in zlati maši, ko ste napolnili župnijsko
cerkev in nam z izbranimi besedami za slovo izrekli prisrčne besede zahvale
in nas velikodušno obdarili s spominskim in praktičnim darilom. Naj vam Bog
bogato povrne. Bivanje med vami nam bo ostalo globoko v srcu in ob slovesu
vam zagotavljamo molitveni spomin, mi pa se vam priporočamo v molitev.
Dragi farani župnije sv. Martina, veseli bomo, če bomo slišali o vas, da ste
močni v veri in dejavni v ljubezni do Boga in bližnjega, po zgledu farnega zavetnika sv. Martina.
Z veseljem sprejmite oba nova dušna pastirja, g. župnika Janeza Avsenika in kaplana g. Simona Viranta. Radi sodelujte z njima, kakor ste sodelovali z nami in Božji blagoslov ne bo izostal.
France Balantič je zapisal: »Ponižno za ljubezen se zahvalim, za odrešenja
tvojo bolečino … v zahvalo radostno za vse darí.«
Dobri Bog naj vas še naprej blagoslavlja!
Vaši hvaležni duhovniki: Jože Pozderec, Anton Košir in Ivan Turk
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NOVOMAŠNIK, BOD‘ POZDRAVLJEN
Po oseminsedemdesetih letih
bomo v ižanski cerkvi Sv. Martina spet
z veseljem zapeli pozdrav novomašniku g. Matildu Domiću. Da, to bo dan
veselja, zahvale in opevanja Gospodovih milosti! Vsak duhovni poklic je dar,
nezaslužen, od vsega začetka izmoljen. Bog ve, koliko skritih žrtev je položenih na oltar, preden novomašnik
nanj položi posvečeno Hostijo. Samo
Bog ve, koliko molitev se je dvignilo k
nebu, preden novomašnik prvič dvigne kelih s krvjo Jezusa Kristusa. Vse
je skrivnost, skrivnost vere! V vročih
julijskih dnevih se spomnimo mladih
fantov, novo posvečenih duhovnikov. Molimo zanje, da bi mogli v življenju ohraniti prvotni žar podaritve.
Samo srečen duhovnik oznanja brez
besed in odseva tisto Ljubezen, ki ji
je pri posvečenju za vedno rekel „da“.
Molimo zanje, da bi mogli uresničiti,
kar je pater Pavel Jakob je zapisal v
eni svojih molitev :“Jej Kruh življenja,
da ti sam postaneš kruh, pij sveto Kri,
da boš zmogel točiti svojo kri. Ko boš
omagoval pod težo dvomov in skrbi, ponižno objemi Križanega in mu
s solzami umij noge. Takrat se boš
spomnil trenutkov prve ljubezni. Spoznal boš, da si Njegov duhovnik in da se
za vse na svetu ne bi mogel raziti z Njim.“
Irena
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IŽANSKI NOVOMAŠNIK
MATILD JOSIP DOMIĆ SDB
1. Za začetek intervjuja, bi se predstavili,
torej kratek opis vašega življenja.
Starša, Jozo in Klara, sta bila od otroških let soseda v Gunji (JV del Slavonije).
Po poroki in mojem spočetju sta se priselila v Ljubljano, leta 1984. Nekaj let smo
živeli kot najemniki na različnih lokacijah.
Kupili in obnovili smo del stanovanjske
hiše v Šmartnem pri Litiji, kjer sem obiskoval osnovno šolo. Župniji mojega otroštva
sta Gunja in Šmartno pri Litiji. Vse ni bilo
samo v spodbudo, marsikaj je prispevalo k
treznemu dozorevanju zavesti poklicanosti
od Boga.
Z začetkom šolanja v Gimnaziji Želimlje
je sovpadal tudi nakup in ureditev hiše na
Pijavi Gorici, kamor smo se preselili skupaj
z našimi dolgoletnimi družinskimi prijatelji. V drugem letniku Pravne fakultete sem postal kandidat za salezijanca in se preselil na Rakovnik ter se odločil
za nadaljevanje študija na Teološki fakulteti kot kandidat za duhovnika.
Moji stari starši so vedno molili, da bi bil kdo iz družine posvečen v duhovnika. Starša pa se me nista odrekla niti ob začetnem šoku ter sta v tem desetletju mojega študija dozorela sprejemanju Božjega načrta zame.
2. Kaj čutite oz. mislite, da kot duhovnik lahko nudite ljudem, faranom?
Prednostno sem zastopnik ženina, Kralja vesoljstva. Torej vse, kar lahko in
hoče Jezus ponuditi, to lahko nudim tudi jaz: Ljubezen svojega Očeta.
3. Zakaj ste izbrali salezijance?
V sedmem razredu OŠ, še v Šmartnem, ko sem se pripravljal na Sv. birmo, sem bil navdušen in nagovorjen v don Boskovem Duhu. Potem je name
vplivalo obiskovanje Gimnazije Želimlje in soanimatorstvo z mlajšim bratom
Merlinom pri pripravi birmancev na Pijavi Goric in tako sem izbral salezijance.
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4. Kaj pomeni vaše geslo: „Moja ura.“ - kaj v
njem vidite kot bistvo oz. sporočilo?
V moči vstajenja nam je Jezusova ura zadnje večerje predstavljena ravno pri sveti
maši. To potovanje skozi čas je najprej predstavilo dogajanji na veliki četrtek in veliki petek. Jezusova ura je njegova zapuščina, ki nam
omogoča, da sploh lahko razumemo njegovo
darovanje na križu.
5. Kje se trenutno, na začetku svoje poklicne poti vidite kot duhovnik, ali bi lahko
bolj delali in doprinesli k veri med mladimi,
odraslimi, med zakonskimi skupinami, kot
misijonar...
Moja odločitev za duhovniški poklic mi je
dala že do zdaj cel mozaik spoznavanja Boga. Študij me je naučil, da znam
premišljevati Božjo besedo. Zato upam, da bom lahko deloval v različnih krajih in na različnih področjih. Nekatere darove za to imam bolj, druge manj
izrazite. Predstojnik bo zame našel gotovo kaj primernega.
mjg

POZDRAVNI NAGOVOR
V nedeljo, 2. julija 2017, smo obhajali zlato mašo g. Antona Koširja in se obenem zahvalili vsem trem našim duhovnikom, salezijancem, ki bodo odšli od nas.
Spoštovani zlatomašnik, gospod Anton Košir
»Ti si duhovnik na veke«, pravi psalm. To misel želimo podoživljati tudi mi
vsi, ki se Bogu ob vaši zlati maši zahvaljujemo za vaših 50 let duhovništva.
Verjetno se še spominjate dogodkov izpred 50 let. Takrat so vam voščili,
čestitali. Verjeno se je veliko dobrega v tem času res tudi uresničilo. Tomaž
Kempčan pa je v knjigi Hoja za Kristusom zapisal naslednje:
„Pogosto boš moral delati, česar nočeš, in kar bi rad, boš moral opustiti.
Kar je drugim pogodu, bo imelo uspeh, kar bi ti rad, ne bo šlo.
Druge bodo poslušali, kar reko; kar pa ti rečeš, bodo ničevali.
Drugi bodo prosili in dobili, ti boš pa prosil, pa ti bodo odbili. O drugih bodo
mnogo govorili, a molčali bodo o tebi.
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Drugim bodo izročili to ali ono
reč, o tebi bodo sodili, da nisi za
nobeno rabo.
Zato se bo včasih narava žalostila in veliko bo, če boš molče
prenašal.“
Verjetno je bilo potrebno iti velikokrat pred Najsvetejše in pred
Marijo, da ste z njuno pomočjo
šli naprej po poti, na katero ste bili
poklicani.
Hvala vam za vašo močno vero,
trdno upanje in resnično ljubezen,
s katero nam kažete pot k Bogu in
Mariji in jima z vsem srcem služite.
V imenu Ižancev, še posebej v
imenu faranov ižanske fare, vam
ob vašem zlatem mašnem jubileju iskreno in iz srca voščimo vse
najboljše za zlato mašo. Naj vam Bog da moči, da še naprej redno berete
svete maše in nas s svojim zgledom vodite k Bogu.

ležni milosti, ki nam jih po vas Bog podarja. Iz leta v leto vaši koraki k nebeški
materi Mariji, ki je kraljica miru na Kureščku, puščajo vse močnejše sledi, po
katerih tudi Ižanci, okoličani in mnogi romarji, tudi od drugod, stopamo, da si
pri materi Mariji izprosimo pomoči in tolažbe.
Samo dobri Bog ve za vse tihe molitve, žrtve in odpovedi za mnoge namene, o katerih niti ne vemo, a smo prepričani, da dobri Bog vse to sprejema in
tudi usliši.
Kdor sreča vas, spoštovani gospod zlatomašnik, sreča dobrega duhovnega očeta, sliši Kristusa, ki tolaži, bodri in spodbuja. Kdor z vami obhaja sveto
mašo, sreča Kristusa, ki se daruje za vse ljudi. Kdor prejema od vas odvezo
pri sveti spovedi, ponovno vstane kot nov človek v Kristusu. Čeprav je danes
vaša zlata maša, spoštovani gospod zlatomašnik, nam dovolite, da je to tudi
naša zlata maša. Vaš praznik je tudi naš, saj ste vi naši in mi vaši. Po Kristusu
smo tako povezani, da ne moremo biti nikdar več ločeni. Dovolite nam, da še
naprej ostajamo vaši duhovni sinovi in vaše duhovne hčere.Spoštovani gospod zlatomašnik, hvala.
Kamor koli vas bo zdaj vodila pot, ostanite vi z nami in mi z vami.
Dobri Bog naj vas bodri in nakloni zdravja in moči. Mati Marija, Kraljica
miru na Kureščku, pa naj vas krepi in varuje.
Franci Strle
•••
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Spoštovani g. župnik mag. Jože Pozderec, spoštovani gospod Anton Košir
in spoštovani gospod Ivan Turk
Vest, da po 46-tih letih delovanja na Igu, don Boskovi salezijanci odhajate
od nas, nas je presenetila. Vplivati na to odločitev nismo mogli, želimo pa se
vam zahvaliti za vse dobro, kar ste v teh letih storili za nas.

Anton Balant

SPOŠTOVANI GOSPOD PROFESOR ANTON KOŠIR
Ko duhovnik obhaja sveto mašo se odprejo nebesa; Kristus prihaja na oltar, da na nekrvavi način svojemu očetu daruje sebe v telesu, krvi in v duši. Že
petdeset let, se po vaših besedah in posvečenih rokah, gospod zlatomašnik
profesor Anton Košir, dogaja čudovito in skrivnostno obhajanje svete maše.
Bog vam je dal velike darove duhovniške ljubezni, modrosti ter pastoralne
svečanosti. Kot salezijanec te darove velikodušno podarjate družbi svetega
Janeza Boska. Čeprav ste bili očetovski vzgojitelj mnogim duhovnikom in v
tem času tudi predstojnik slovenskih salezijancev, si niste niti najmanj pomišljali, da ne bi svojega salezijanskega in duhovniškega dela opravljali tudi
med nami, ižanskimi farani. V župniji sv. Martina smo tako že skoraj 30 let de-

Gospod magister Jože Pozderec!
Lahko se s ponosom ozrete na pretekla leta, kaj vse ste uspeli storiti za
našo župnijo. Obnovljena je župnijska cerkev pa tudi podružnične cerkve.
Obnovljeno župnišče je vedno vsakomur velikodušno odprto. Tudi več kapelic
je bilo obnovljenih in posvečenih. Lani je bila obnovljena cerkev na pokopališču in letos še njen zvonik. Današnja podoba župnije kaže na vaše dobre
organizacijske sposobnosti.
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Župnijska slavja so bila vedno
lepa in svečano organizirana, javnosti pa prikazane naše prelepe cerkve, naše versko življenje, delo naših
radodarnih in sposobnih prostovoljcev. Je tako, kot ste dejali: »Niso farani pomagali pri cerkvi le vam, ampak so delali pri Bogu in za Boga!«
Na vašo pobudo je bila izdana
knjiga Sv. Martina na Igu, obsežen
zbornik zgodovine, umetnosti in duhovnega življenja ižanske župnije.
Za vso požrtvovalnost ste bili leta
2014 imenovani za častnega občana
Občine Ig.
V sedanjem »modernem« času je
duhovnikovo delo težko, saj neprestano tehtajo njegove besede in kretnje. Vi ste to znali reševati s svojim
mirnim, premišljenim in potrpežljivim nastopom.
Še veliko bi se dalo našteti. Z idejami in delom ste nas presenečali vsak
dan. Veseli in ponosni smo, da ste bili med nami.
Spoštovani gospod župnik, za vso vašo požrtvovalnost sprejmite od nas
skromno zahvalo, od Boga pa bogato plačilo.
Naj vam Fatimska Marija, njena podoba je na mašnem plašču, katere stoto obletnico prikazovanja praznujemo letos, izprosi zdravja in še mnogo lepih dni v vaši novi župniji.
Helena Bevc
SPOŠTOVANI GOSPOD IVAN TURK
V to župnijo sem se priženil šele leta 2011, tako da nisem bil priča vašemu
prvemu prihodu k Svetemu Martinu na Igu v 70-tih letih. Pa tudi malo mlajši sem. Po pripovedovanjih pa ima marsikdo izmed Pijavčanov, zagotovo pa
tudi ostalih faranov, lepe spomine na vas, vaše pridige, vašo živo vero, pa tudi
romanje na Brezje ali k Triglavskim jezerom. Potem ste odšli. Kdo bi si mislil,
da vas bo pot po dolgih letih pripeljala zopet k nam, da nas učite, predvsem
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pa, da nas s svojim zgledom vodite k Bogu. Po pripovedovanju takratnih romarjev in planincev, imata vaš zgled in vera isti žar kot takrat. Kako čudovito,
da ste ohranili ta plamen v sebi in ga delite z nami tudi sedaj. Čeprav za kratek
čas, ste bili z nami kot zvon, ki včasih tiho, včasih glasno, z Jezusovo besedo,
prebuja naša zaspana otopela srca.
Za vaše pričevanje božje ljubezni se vam iz srca zahvaljujemo.
Z zahvalo pa prihaja tudi naša prošnja k Bogu: »Naj vas dobri Bog blagoslovi in varuje, naj vam še naprej naklanja zdravja in moči, da boste zmogli
postoriti še veliko dobrega za Cerkev na Slovenskem.«
Vaš zgled vdanega in zvestega duhovnika naj predrami vsa srca, ki vas
bodo na nadaljnji pot srečevala. Želimo si, da bi se naše poti prekrižale še
kdaj, na tem svetu ali v večni domovini. To prosimo Boga.
Anže Gobokar

POSVETITEV OBNOVLJENE CERKVE
NA DOBRAVICI
Sobota, 22. julija, je bila za Dobravico, vse tamkajšnje prebivalce in vso
ižansko župnijo velik praznik. Ta dan je g. nadškof in metropolit msgr Stanislav Zore posvetil obnovljeno dobravško cerkev svetega Gregorja Velikega.
Čeprav ni bila nedelja, se je tam zbralo veliko ljudi. Poleg domačinov, njihovih
sorodnikov in znance, so prišli k tej slovesnosti tudi mnogi drugi ižanski farani.
G. nadškof se je Dobravčanom najprej zahvalil za sodelovanje pri opravljenih obnovitvenih delih. Ta so se začela na pobudo g. župnika Jožeta Pozderca,
ki jih je ves čas tudi vodil in spremljal.
V pridigi se je g. nadškof spomnil tudi svete Marije Magdalene, ki je ta dan
godovala. Postavil jo je za vzgled. Po svojem spreobrnjenju je ta žena ostala
zvesta Jezusu in ga spremljala vse do njegove smrti na križu.
Med bogoslužjem je s kora donelo lepo petje. Na koru je bilo veliko pevcev,
tako starejših (z Iga in Pijave Gorice) kot tudi mlajših (članov mladinske skupine), ki so kor popolnoma napolnili. Na koncu se je njihovemu petju pridružila
vsa cerkev s pesmijo Marija, skoz‘ življenje.
Sledila je pogostitev pred cerkvijo, ko so se izkazale dobravške gospodinje, ki so pripravile toliko dobrot, da vseh ni bilo mogoče niti poskusiti.
Irena
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SKAVTSKI TABOR ČETE ŠKOTSKIH
KOLIŠČARJEV
V petek 13.7. se je 26 skavtov z Iga in Škofljice zbralo na železniški postaji.
Zgodaj zjutraj smo se odpravili proti Dolenjski, v kraj Polje pri Tržišču, kjer
smo preživeli naslednji teden. Najprej smo postavili tabor: šotore, jambor,
kuhinje in celo mrežo za odbojko. V desetih dneh se je zgodilo marsikaj, skavti
so šli na potep, sami vodili četo na vodniškem dnevu, prestali pot preživetja
ter staršem pokazali tabor in se z njimi igrali igre na dnevu odprtih vrat. Tudi
ponoči nam ni bilo dolgčas, saj so nam zgodnje jutranje ure popestrili kradljivci
zastave, ki pa niso predstavljali večjih težav. Rahlo utrujeni, a zadovoljni, smo v
soboto pospravili šotore in se odpravili domov, z novimi spomini in poznanstvi.
Jaka Šauer

je skoraj v celoti zakrila oder, ki ga uporabljajo za obnovo glavnega oltarja.
Videli pa smo lepo obnovljena kipa zavetnikov.
Žegnanjsko slovesnost je vodil župnik Jože Pozderec. Izpostavil je pomen
sv. Mohorja in Fortunata, oba mučenca, ki sta dala življenje za Kristusa v začetku 4. stoletja v Sirmiju, današnji Sremski Mitrovici, torej v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov. Posebno čast je sv. Mohorju dal naš svetniški
škof Anton Martin Slomšek z ustanovitvijo Mohorjeve družbe. Z njo je Slovencem dal dobre knjige, mnogi so se ob njih izobraževali in se kulturno dvigovali.
Slovesnosti se je udeležilo nekaj pevcev cerkvenega pevskega zbora, ki so
ob sodelovanju vernikov z ljudskim petjem polepšali praznovanje.
Po zaključku maše so nas v senci pod košato lipo lepo pogostili.
Tončka Jeraj

ORATORIJ 2017
Letos je v naši župniji prvi teden počitnic potekal vsakoletni oratorij z naslovom: Dotik nebes. V zgodbi smo spoznavali Marijo in njeno življenje. Vsak dan
smo začeli z dvigom zastave, petjem himne, nadaljevali pa s katehezami in de-

ŽEGNANJE V MATENI
Zavetnika podružnične cerkve v Mateni sta Mohor in Fortunat, ki godujeta
12. julija. 9. julija 2017 je Matena praznovala žegnanje. Domiselna okrasitev

lavnicami. Kljub občasnem dežju, smo našli čas za popoldanske velike igre .V
sredo smo se odpravili na izlet na Rakovnik, kjer smo si ogledali dom salezijancev ter tiskarno Salve in se udeležili svete maše. V soboto smo oratorij zaključili
s piknikom v Vrblenju na hipodromu in se skupaj s starši udeležili zaključne
svete maše. Za uspešen oratorij se je treba najprej zahvaliti animatorski ekipi:
Urški J., Urški P., Niki, Jerci, Zali, Simonu, Evi, Nini, Maticu, Ani, Luki, Gaji, Mirti,
Tomažu, Blažu, Gregorju, Maruši, Barbari, Niku ter gospodu župniku in gospodu Ivanu Turku za duhovno vodstvo. Velika zahvala pa gre tudi sponzorjem in
vsem, ki ste kako drugače pomagali pri oratoriju: Cirilu Podržaju, Občini Ig,
Občini Škofljica, Martini Župevec, podjetju Šerjak d.o.o., Lekarni Ig, Pekarni
Pečjak, PGD Ig za izposojene klopi in PGD Vrbljene-Strahomer za prostor na
hipodromu za piknik. Brez vseh naštetih oratorij ne bi uspel tako dobro kot je,
za kar se iskreno zahvaljujem.
Jaka Šauer

NAPOVEDNIK ZA MESEC AVGUST
Nedelja 6. 8. JEZUSOVO SPREMENENJE NA GORI TABOR
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (3. 8.) in petek
(4. 8.) ob 16.00, v soboto (5. 8.) ob 10.00 uri.
Četrtek 10. 8. SV. LOVRENC, diakon, mučenec, - sv. maša na Sarskem.
Nedelja 13. 8. 19. NEDELJA MED LETOM.
Torek 15. 8. MARIJINO VNEBOVZETJE, zapovedani praznik – UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA JANEZA AVSENIKA.
Sreda 16. 8. sv. Rok, spokornik – sv. maša na Kremenici.
Nedelja 20. 8. 20. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJE NA VISOKEM.
Torek 22. 8. DEVICA MARIJA KRALJICA.
Četrtek 24. 8. SV. JERNEJ (NATANAEL), apostol – sv. maša na Pijavi
Gorici.
Nedelja 27. 8. 27. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJE NA KUREŠČKU.

