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Na god apostolov Petra in Pavla so bili posvečeni letošnji novomašniki.
Hvaležni smo, da je bil naš novomašnik lansko leto Matild Domić. Hkrati
pa smo veseli tudi jubilantov. Letos je zlatomašnik naš nekdanji kaplan gospod Ivan Turk, srebrnomašnik pa je naš nekdanji kaplan Janez Žerovnik.
Prav tako pa se na Igu spominjamo, da smo imeli pred 25 leti novo mašo
lazarista, argentinskega Slovenca, ki je po materi iz Ižanske župnije, Pavla
Novaka. Vse to kliče k molitvi za nove duhovne poklice in stanovitnost že
poklicanih.
žpk
Čas gre, Jezusova ura je večna.
Ko mineva eno leto od posvečenja na Igu,
gledam nazaj na ure, ki sem jih letos preživel ob oltarju
ter jih poizkušal nadaljevati na igrišču, v učilnici,
jedilnici, pisarni, postelji, na dvorišču,
ob pogovorih, v tišini in smehu...
Veliko je hvaležnosti in obžalovanja za izgubljenimi priložnostmi.
Po dveh letih na Rakovniku se selim v rojstni kraj ameriške prve dame.
Tam me čaka nova izkušnja časa v prepletanju z Jezusovo uro.
Molite zame, da bom vredno izkoriščal Jezusovo Ljubezen.
Pogosto, ko dvignem kelih, pomislim na prvo duhovniško uro na Igu,
ki smo jo skupaj doživeli. Po prejemu njegovega telesa smo eno Kristusovo telo.
Zato se lahko z lastnim darovanjem telesa
v nočnih in dnevnih urah medsebojno podpiramo.
Matild Josip DOMIĆ, sdb
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NOVOMAŠNIKI V LETU 2018
Slovenski (nad)škofje bodo v mesecu juniju posvečevali nove duhovnike. Letos bo v Cerkvi na Slovenskem posvečenih 19 novomašnikov:
11 škofijskih ter 8 redovnih duhovnikov. Dva diakona bosta prejela mašniško posvečenje v tujini.

prejel zakrament mašniškega posvečenja v murskosoboški stolnici v petek, 29. junija 2018.

Škofija Novo mesto
Branko Jurejevčič iz župnije Podzemelj je prejel mašniško posvečenje
v novomeški stolnici v ponedeljek,
Škofija Celje
25. junija 2018. Janez Barborič iz žuMašniško posvečenje je v celjski pnije Šmarjeta je prejel mašniško postolnici v petek, 29. junija 2018, pre- svečenje v stolnici v Pulju (Hrvaška)
jel Matic Lesjak iz župnije Sv. Jurij ob 9. junija 2018.
Taboru.
Škofija Koper
Blaž Kernel iz župnije Slavina,
Gašper Naglost iz župnije Vipava ter
Andrej Penko iz župnije Hrenovice so
prejeli mašniško posvečenje v koprski
stolnici na praznik apostolov sv. Petra
in Pavla, v petek, 29. junija 2018.
Nadškofija Ljubljana
Primož Meglič iz župnije Ivančna
Gorica, Marko Mrlak iz župnije Žiri ter
Peter Stele iz župnije Komenda so prejeli mašniško posvečenje v ljubljanski
Iz redovnih skupnosti
stolnici v petek, 29. junija 2018.
Minorit
Tomaž Kunaver iz župnije LjubljaBr. Vladimir Rufin Predikaka OFMna - Sv. Križ je prejel mašniško posve- Conv, iz župnije Ptuj - Sv. Jurij, je prečenje v stolnici sv. Justa v Trstu (Itali- jel mašniško posvečenje v mariborski
ja) 2. junija 2018.
stolnici v ponedeljek, 25. junija 2018.
Kartuzijan
Škofija Murska Sobota
Br. Joachim (Roman) Schmidt iz
Aljaž Baša iz župnije Beltinci je župnije Gospodovega Vstajenja, Byd-
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goszcz (Poljska) bo prejel mašniško
posvečenje 11. avgusta 2018 v stari
gotski cerkvi Kartuzije Pleterje.
Kapucin
Br. Miroslav Pavšek iz župnije Zagorje ob Savi je prejel mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici v petek,
29. junija 2018.
Jezuiti
Zakrament mašniškega posvečenja 28. junija 2018 v cerkvi sv. Jožefa

v Ljubljani so prejeli: Rok Bečan iz župnije Lovrenc na Pohorju, Benjamin
Bevc iz župnije Cerklje ob Krki, Egon
Hriberšek iz župnije Križevci pri Ljutomeru ter Marko Pavlič iz župnije
Kranj.
Cistercijan
P. Jona VENE iz župnije Ljubljana
- Sv. Peter je prejel mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici v petek, 29.
junija 2018.

NOVOMAŠNIK BOD‘ POZDRAVLJEN!
Prvo julijsko soboto (7. julija)
bomo pri Kraljici miru na Kureščku
z veseljem sprejeli in pozdravili letošnjega novomašnika gospoda Primoža Megliča. Ob 10. uri bo vodil somaševanje in nam podelil novomašni
blagoslov.
Novomašnik Primož je doma v
dobri krščanski družini , v Ivančni
Gorici. Ima še dva mlajša brata. Njegove korenine pa segajo na Ižansko,
saj je njegov oče Marijan doma iz
Strahomera (Primožev), v tomišeljski
župniji. Pri odkrivanju Božjega klica
je imel veliko podporo predvsem v
domači družini in v razgibani župnijski
skupnosti, s katero družina tesno
sodeluje. To so opazili tudi njegovi
sošolci. Ko se je po končani gimnaziji,
ki jo je obiskoval v domačem kraju,
odločil za semenišče, za njih to ni bilo
presenečenje. Njegova sošolka Urša
Zupančič se tega takole spominja:

»S Primožem se poznava že, odkar
sva bila otroka. Obiskovala sva isto
osnovno šolo in isto gimnazijo.
Sošolca pa sva bila tudi pri verouku.
Primoža se spominjam vedno
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nasmejanega in nasploh kot vrstnika
z zelo pozitivnim pogledom na svet.
Ljudi okoli sebe je vedno znal spraviti
v dobro voljo. Bil je tudi zelo zavzet
ministrant in že zgodaj se je pokazalo, da je vera zanj pomembna. Spomnim se, da so mu prijatelji pogosto
napol v šali, napol zares govorili, da
bo zagotovo postal duhovnik. In niso
se zmotili.«(Družina)
Starejši tomišeljski župljani in tudi
mnogi Ižanci pa se bodo ob Primoževi novi maši gotovo spomnili tete novomašnikovega očeta, Ivanke Meglič
(1927-2005. Kot dekle se je v službi
ponesrečila in poškodovala hrbtenico. Zdravniki ji niso mogli pomagati.
Kar 47 let je bila privezana na bolniško posteljo. V globoki veri je nesrečo
sprejela kot Božji klic, da trpljenje daruje za namene Cerkve. Postala je resnična »duša žrtev«. Zelo si je želela,
da bi s svojim trpljenjem in molitvijo
izprosila duhovniški poklic tudi komu
iz svojega sorodstva. Na zemlji tega
ni dočakala. Prepričan pa sem, da
se tega veseli v nebesih in bo novomašnik imel v njej mogočno priprošnjico. Naj nam bo to spodbuda za
vztrajnost v molitvi.
Med letošnjimi duhovniškimi jubilanti je tudi srebrnomašnik gospod
Pavle Novak CM. Njegova mama je
Marica Glavan (Ribčeva) doma na
Igu. Kot 16 letno dekle je s preživelimi
člani svoje družine odšla v begunstvo

in se v Argentini poročila s Pavlom
Novakom, ki je bil doma iz Kompolj
pri Vidmu Dobrepolje. Sin Pavel je bil
leta 1993 v Ljubljani posvečen za duhovnika. Na Igu je 18. julija istega leta
obhajal slovesno novo mašo. Zadnjih
šest let je bil predstojnik slovenskih
lazaristov. Spomnimo se ga v molitvi
in mu zaželimo blagoslova na nadaljnji duhovniški poti.
Lepo vabljeni prvo soboto na Kurešček, naslednji dan, 8. julija pa tudi
v Ivančno Gorico, kjer bo Primož ob
10. uri v rojstni župniji obhajal novo
mašo.
Anton Košir
Novomašno geslo: »V Gospoda
zaupam.« (Ps 31,7)
Psalmist se jezi nad tistimi, ki zaupajo v prazne malike, in doda, da
on zaupa v Gospoda. Geslo je tudi
sad mojega spoznanja, da sam ne
morem storiti veliko, z zaupanjem v
Gospoda pa lahko storim marsikaj.
Zaupanje je drža, ki me žene naprej
in mi pomaga, da se ne ustavljam
pri malenkostih in nepomembnih
stvareh. Iz izkušnje vem, da Gospod
poskrbi za nas in bo še naprej skrbel,
kamorkoli nas bo vodila pot življenja.
V tem zaupanju in predanosti začenjam svojo duhovniško pot, na kateri
želim služiti Gospodu in širiti njegovo
ljubezen.
Primož Meglič, novomašnik
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UTRIP ŽIVLJENJA PRI KRALJICI MIRU
Čeprav se je število bivajočih
na Kureščku od našega zadnjega
poročila zmanjšalo, ostajamo trdno
povezani v iskanju novih poti, zazrti
v Jezusovo in Marijino Srce, iščoč
Božjo voljo za življenje skupnosti.
Bistvo, srčika ostaja. Želimo uresničevati Marijine in s tem Božje načrte na Kureščku in ponesti glas Kraljice miru na vse konce Slovenije in
sveta, kamor nas povabijo. Marija kliče in nas združuje na tem milostnem
kraju v molitvi za Njene namene.
Kot je dejala o. Francetu Špeliču, da
bo po koncu prikazovanj govorila po

dogodkih, lahko kot priče čudežev,
spreobrnjenj, ozdravljenj in uslišanih
prošenj to potrdimo. Njena posebna
prisotnost na tem kraju se močno
občuti. Mnogi ljudje tukaj začutijo
globok mir, kar spet potrjuje njeno
zagotovilo: “Na tem mestu bom delila mir.”
Torej v prvi vrsti sodelujemo z
Marijinimi nameni. Kot sami večkrat
rečemo, smo v Marijini šoli. Šoli ljubezni, molitve, vere, predanosti Božji
volji in rasti v svetosti. Poleg molitve
in raznovrstnih opravil v cerkvi in Ma-

6
rijini hiši, skrbimo za romarje in prirejamo razne molitvene dogodke po
Marijinih namenih: za svetost življenja (vsak 2. četrtek), za mir in spravo
(vsak 4. četrtek), za cerkev sv. Trojice
(vsaka 2. nedelja), celonočno češčenje za zadoščevanje Jezusovemu in
Marijinemu Srcu ter mir in spravo
(vsak 1. petek) ter celonočno češčenje
za duhovnike in nove duhovne poklice
(vsak 3. petek). Imamo tudi dve molitveni skupini, od teh je ena otroška,
ki vključuje tudi molitveno skupino
staršev, katera poteka vzporedno z
otroško (vsako 3.soboto). Poleg tega
s Sandro poučujeva verouk, ena na
Igu, druga na Golem. Obe imava tudi
občasno službeno dejavnost. Sandra
predvsem čuva otroke, jaz pa imam
kakšno otroško gledališko predstavo.

o dogodkih na Kureščku, nam
lahko piše na e-naslov: svetisce.
kraljicemiru@gmail.com

Nagovarja nas tudi nova evangelizacija. Kot je Marija na Kureščku dejala, je prišla predvsem zato, da bi nas
spodbudila k življenju po evangeliju.
Združuje nas veselje do ustvarjanja
na različnih področjih: slikanje, glasba, film, gledališče... Skozi vse te medije želimo ljudem približati Jezusa.
Pred kratkim smo ob 150. obletnici smrti častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga pripravili kratko predstavo z naslovom
Eno je potrebno (II. del). Upam, da jo
bomo predstavili tudi v naši župniji.
Če bi kdo želel prejemati obvestila

Film o Kureščku
V dogovoru z režiserjem Davidom
Sipošem in studijem Siposh pripravljamo snemanje filma o Kureščku.
Marija želi, da se njena slava in Božja
čast širi na tem kraju. Ena od spodbud za to bo tudi nastajajoči film.
Vabljeni, da se za nastajajoč projekt
zanimate in po svojih močeh pomagate.
Morebitni darovalci za ta Marijin
projekt lahko svoj prispevek nakažete na poseben račun župnije Ig, ki je
odprt pri Deželni banki Slovenije TRR
SI56 1914 6501 3097 771. žpk

Dragi naši župljani! Čeprav Kraljica miru večkrat posebej blagoslavlja
tiste, ki prihajajo od daleč, verjamem, da se posebno razveseli vas, ki
ste blizu!
K posvetitvi župnij Jezusovemu in
Marijinemu Srcu je najprej vabila župnije Ig, Golo in Želimlje: “Posvetitev
naj bo slovesna. Po njej naj se župnije prenavljajo v duhu posvetitve in se
prepustijo silnemu vetru ljubezni mojega in Sinovega Srca.” (Kurešček, 2.
februarja 1991)
Dobrodošli pri Kraljici miru na Kureščku!
sestri Lidija Sušnik in Sandra Bertulanič
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MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
V mesecu juniju, ko godujeta sveti
Peter in Pavel, dva pomembna oznanjevalca Kristusovega evangelija,
prejmejo naši bogoslovci mašniško
posvečenje. V svetem pismu beremo: Žetev je velika, delavcev pa
malo. Zato se vsako leto razveselimo, da Gospod tudi pri nas, v Sloveniji, pošlje delavce v svoj vinograd.
Letos jih je nekaj več kot lani. Bogu
moramo biti hvaležni za vsakega izmed njih. Za nove duhovne police
in za svetost vseh že posvečenih pa
moramo moliti vse leto, ne samo v
mesecu juniju.

Letos je v nedeljo, 17. junija, naša
dekanija (Vič Rakovnik) v ta namen
poromala na Brezje. Pred Najsvetejšim smo med molitveno uro (od 15.
- 16 ure) prosili, da bi Bog poklical
v svojo službo nove goreče oznanjevalce evangelija. Sledila je sveta
maša, kjer je somaševalo deset duhovnikov, med njimi tudi naš kaplan
Simon.
Če niste bili z nami pri tej molitvi,
pa zdaj doma molite za blagoslov
letošnjih novomašnikov in njihovo
zvestobo Bogu.
Mira Gantar

DUHOVNA OBNOVA SODELAVCEV
ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Sodelavci Župnijske karitas Ig smo žive sodelavce Karitas kaplan Simon
v četrtek, 21. 6. 2018 odpeljali v Novo Virant. Po sv. maši pa smo prisluhnili
Štifto, kjer smo
imeli duhovno obnovo v cerkvi Marije vnebovzete.
Duhovno obnovo
smo pripravili v
sodelovanju z župnikom Janezom
Avsenikom in kaplanom Simonom
Virantom. V cerkvi v Novi Štifti je
sv. mašo daroval
za vse pokojne in
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premišljevanju o pomenu Karitas kaplanu Simonu. Beseda karitas pomeni ljubezen. Poznamo tri ljubezni, to
je ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega in ljubezen do samega sebe.
Najprej moramo imeti radi sami
sebe, šele potem lahko izkazujemo
ljubezen tudi do Boga in bližnjega.
Po končanem premišljevanju smo se
odpeljali v Petrince in obiskali cerkev
Marije Snežne na Gori ter grob Magdalene Gornik (roj. 1847), mistikinje,
ki je živela v teh krajih. Pot nas je vo-

dila v Sodražico, kjer smo si ogledali
cerkev Marije Magdalene, v kateri
je imel novo mašo pred dvema letoma naš kaplan Simon. Ob zaključku
romanja smo imeli skupno kosilo v
gostilni Urška v Zamostecu. Hvaležni
smo župniku Janezu in kaplanu Simonu za ves trud, ki sta ga vložila v
pripravo našega srečanja in vso skrb
za naše dobro počutje v tem dnevu.
Iskren Bog plačaj.
Ana Podržaj
tajnica ŽK

SLOVENSKA ZASTAVA V CERKVI NA IGU
Na pobudo naših škofov
smo leta 2016, ob 25 letnici
Slovenske države, v cerkvi
izobesili Slovensko zastavo
in zapeli državno himno. To
smo naredili tudi letos v župnijski cerkvi.
Ko potujemo po svetu,
vidimo, da je nekaj normalnega, da je državna zastava
tudi v cerkvah in drugih javnih stavbah. Zato ni nič narobe, če je tako tudi pri nas.
Na stojalu sta tudi Evropska
in Cerkvena zastava. Slednja
je rumeno bela in ponazarja
poslanstvo Cerkve za nebo
(zlata – rumena) in zemljo
(srebrna – bela).
Pravzaprav je državni
simbol v cerkvi spodbuda, da
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molimo za našo domovino Slovenijo. ke Slovenije in utrdi ponos, da smo
V blagoslovni molitvi smo molili: pošteni državljani v deželi blagosta»Pogled nanjo naj nam vedno okrepi nja, pravičnosti in spoštovanja.«
žpk
ljubezen do naše domovine, Republi-

ORATORIJ 2018
Sredi oratorija smo že dali v tisk to
številko Naše župnije. Zato že kar na
začetku nekaj vprašanj za voditelja
oratorija, Jaka Šauerja:
Koliko je otrok in koliko animatorjev na letošnjem oratoriju na Igu?
Jaka: Otrok je malo več kot 60,
animatorjev pa okoli 17.
Kakšno je geslo letošnjega lika
misijonarja Friderika Ireneja Baraga kar je tudi Baragovo škofovsko geslo.
in kaj to geslo sporoča za danes?
Pomeni pa, da je za to, da živimo, poJaka: Geslo je: Le eno je potrebno, trebna le ena stvar. Kaj pa to je? Jaz bi
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rekel, da je to Ljubezen. Z Ljubeznijo,
pa pridejo tudi vse druge stvari, ki so
pomembne za življenje.
Kaj dobijo otroci vsak dan za malico?
Jaka: Vsak dan dobijo sok, dobijo

tudi sadje, recimo danes (torek) bo to
lubenica in še kaj. Potem pa še za bolj
konkreten obrok sendvič, hotdog, ali
kaj podobnega. Zadnji dan, v soboto, ko bo tudi piknik, pa bo tudi kaj z
žara.

BOG NA POČITNICAH
Poletje, ko se začnejo za šolarje
in študente počitnice, zaposleni pa
odhajajo na dopust, je čas drugačnih
življenjskih ritmov. Marsikaj sicer običajnega se v tem času lahko umakne. Bolj se lahko posvetimo bližnjim
in tudi dobremu Bogu. To najlažje
storimo z molitvijo. Molimo drug za
drugega, preberimo kakšno dobro
knjigo in dopustimo Bogu, da vstopa
v našo življenjsko zgodbo.
Lepo je potovati po naši ljubi domovini. Na podeželju vidimo lepo
obdelana polja, pokošene travnike in
skoraj na vsakem gričku nas pozdravi cerkvica. Kažejo nam vernost naših prednikov. Bomo mi kar pozabili
na Boga? Tudi če gremo od doma, se
ob nedeljah lahko udeležimo maše v
kakšnem kraju ob naši poti.
Na sprehodih v naravi na vsakem
koraku naletimo na čudesa stvarstva. Že najnežnejša cvetka s svojim
cvetom in vonjem slavi Stvarnika, pa
mogočna drevesa in živali vseh vrst
od metuljev do srn ter ptic, katerih
žvrgolenje nas spremlja na poti.
Še večje čudenja nas navdaja,

ko gremo v hribe in občudujemo
mogočne stene naših vršacev.
Šolarji so se zbrali na oratoriju. Ob
spoznavanju kandidata za svetnika
bodo tudi slavili Boga. Hvaležni bi
morali biti za animatorje, ki jim bodo
svoj čas posvetili zaradi ljubezni do
Boga in bližnjih.
Marsikdo bo počitnice preživljal v
tujini. Tudi tam ni treba pozabiti na
Boga.
Takole si je razmišljal Paul Roth:
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PREMOR ZA BOGA
Gospod,
Vsak dan naj živim iz tebe:
pri delu, med prostim časom,
pri počitku –
štiriindvajset ur na dan.
To bom zmogel samo,
če pravočasno napravim premor,
premor za Boga.
To je hkrati najboljši odmor zame,
ker me dela vedrega in trdnega.

Nekoč boš od mene
terjal odgovor za moj čas:
leto za letom,
dan za dnem,
uro za uro,
vsako minuto in sekundo.
Gospod, ne manjka nam čas,
manjka nam ljubezen.
Znova nam jo podari.
Kdor ljubi, ima vedno čas.
Tončka Jeraj

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Poslovili smo se od gospe Ane
Rozman, rojene Hočevar, rojena
8.10.1929 na Pijavi Gorici, ki je prebivala v Kotu. Ob pogrebu ste za svete
maše in za potrebe cerkve darovali:
domači: Franc, Ivan in Ani, družina Platnar iz Kota, družina Možek iz
Kota, družina Uršič Franc iz Iške Loke,
Francka Kukovica z družino, Angelca Šturm z družino, Marija Bukovec
z družino, Angela z družino, Lojzka
Ambrož z družino, družina Regina,
sosedje Cibrovi iz Kota, Menardovi s
Pijave Gorice, družina Franca Zalarja
iz Kota, družina Janeza Zalarja in družina Bajželj, družina Smole, Kot 15,
Uršič Janez z družino, Iška Loka 69,
Hočevarjevi s Pijave Gorice, Drobničevi iz Male vasi, Rozmanovi z Iga,
družina Modic iz Kota, Križmanovi iz
Staj, družina Uršič Tone iz Iške Loke,
sestrična Mari z družino iz Šentjurja,

sestrična Darinka z družino iz Ponove
vasi, Krivčevi iz Grosupljega.
Poslovili smo se od Feliksa (Srečota) Grmeka, rojenega 9.12.1944,
ki je prebival v Mateni. Ob pogrebu
so darovali za svete maše, darove za
cerkev v Mateni in za dober namen
naslednji darovalci:
sosedje Juhovi, družina Škerjanc,
Matena 54, Silvo Čuden z družino,
Grmek Ugovšek z družino, Marinka
Jager z družino, Angelca Lenaršič z
družino, vsi Ambroževi in Kozamernikovi, teta Marija Zgonc, sosedje Černičevi, srečko Sojer iz Podplešivice,
Križmanovi iz Staj.
Poslovili smo se od Julijane (Julke) Kavčič, rojene Likovič, rojene
22.5.1931 na Gornjem Igu, iz Vrbljenja.
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Poslovili smo se od Sonje Gerbec,
rojene Križaj, rojene 23.6.1932, iz Zabrvi na Igu. Ob pogrebu so darovali
za potrebe cerkve, ter za svete maše:
Mimi in Tončka Cankar, Zabrv 23, Tinka Golob iz Ljubljane, družini Tone in
Tomaž Kraškovic in družina Petrin,
družina Kastelic iz Staj, Križmanovi iz
Staj in Danica Rupert z družino.
Poslovili smo se tudi od Antona
Cimpermana iz Iške vasi, rojenega
8.7.1950 v Iški vasi. Ob pogrebu so za
svete maše darovali: sestra Slavka z
družino, nečakinja Karmen z družino, Anton Toni, sosed Franci Intihar z
družino, družina Završnik.
Vsem, ki ste ob pogrebu namesto
cvetja darovali za vse te namene iskreno Bog povrni. Hvala tudi svojcem, ki so del cvetja podarili tudi za
okrasitev cerkve. Kako smiselno je,
da pri sveti maši, 7. dan po pogrebu,
v cerkvi vidimo cvetje od pogreba, ko
vidimo, da je ono na grobu že popolnoma ovenelo.
Naj bodo vsi ti darovi hvaležen
spomin na naše rajne. Prav tako naj
bodo dobra dela ob pogrebu dušam
pokojnih v spodbudo in odrešenje.

S svetim zakonom sta posvetila
svoje življenje v cerkvi Marije kraljice
miru na Kureščku Robert Zaman in
Jana Hočevar iz Lanišča, župnije Škofljica. Naj Bog blagoslavlja to mlado
družino, ki je sedaj posvečena z zakramentom.
V zadnjem mesecu so po zakramentu svetega krsta postali Božji
otroci naslednji otroci:
Jaka Perecel, sin Žiga in Nataše
rojene Kropivšek, iz Gradišča XVIII.
Tim Zaman, sin Roberta in Jane rojene Hočevar, iz Lanišča, Vid Brkovič,
sin Leona Brkoviča in Lidije rojene Arzenšek iz Hrenove ulice na Igu, Bine
Župec, sin Nejca Župca in Maje rojene Ilc, iz Iške Loke, Tim Černič, sin
Miha Černiča in Tjaše Peternel, iz Iške
Loke, Nik Jankovič, sin Jana Jankoviča in Vesne Čavševič, iz Želimeljske
ulice na Pijavi gorici in Lan Verdenik,
sin Miha Verdenika in Maje rojene
Cimperman z Ižanske ceste v Ljubljani z dovoljenjem župnije Rakovnik.
Staršem želim veliko blagoslova
po njihovih otrocih. Otroci so križ. A
kristjani si tudi s križem želimo blagoslova. Slednjega naj vam nikoli ne
zmanjka.

MOLITVENA ZVEZA KARITAS
Škofijska karitas Ljubljana je ustanovila molitveno zvezo Karitas. Kdor
se vključi v molitveno zvezo, sprejme molitveno obvezo ene deset-

ke rožnega venca vsak dan, vsi pa
smo povabljeni k darovanju trpljenja
in vsakodnevnih bremen za namen
molitvene zveze. Naša molitev bo
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prošnja: za blagoslov prejemnikov
pomoči, še posebno tistih v težjih
stiskah; za blagoslov dobrotnikov
Karitas in za blagoslov vseh sodelavcev Karitas, ki darujejo čas in talente
za pomoč potrebnim. Posebej ste k
molitvi za Karitas povabljeni vsi, ki
čutite s Karitas, pa vam življenjske
okoliščine ne omogočajo, da bi pomagali s svojim delom ali darovanimi sredstvi. Za zavetnico molitvene
zveze so izbrali sv. Elizabeto Ogrsko,
zavetnico Karitas, veliko dobrotnico,
zavetnico ubogih, lačnih in odrinje-

nih. Molivci vsako četrtletje prejmejo
pismo s posebnimi molitvenimi nameni in duhovno mislijo. Vsako leto
je na god sv. Elizabete v župniji Lj.-Podutik kratko srečanje z mašo za
člane molitvene zveze, na katerem
se blagoslovi in razdeli rožne vence.
Vsi, ki bi se želeli pridružiti Molitveni
zvezi Karitas, izpolnite prijavnico, ki
vam je na voljo v župnijski cerkvi ali v
župnišču Ig.
Ana Podržaj
tajnica ŽK

MOLITVENA SKUPINA V ŽUPNIJI GOLO
Septembra 2018 bi radi obnovili
molitveno skupino, ki je delovala na
Golem, pa je zaradi bolezni, smrti ali
selitve njenih članov počasi zamrla.
Zato vabimo vse, ki ste pripravljeni
moliti za svoje bližnje, ljudi v stiski,
potrebe župnije, cerkve in sveta, da
se nam pridružite ob torkih v zakristiji cerkve na Golem in sicer ob 19.00
v zimskem času in ob 20.00 v poletnem času.
Molitvena ura je potekala tako,
da smo se po uvodnem pozdravu in pregledu dogodkov
po družinah (ki so se na
nas obračale s prošnjo za
molitev), po župniji in po
svetu dogovorili za namen
molitve.
Molitev so sestavljali:

• rožni venec: veseli, svetli, žalostni
ali častitljivi del, kar je bilo odvisno od cerkvenega obdobja
• litanije
• pesem
• odlomek iz evangelija za naslednjo nedeljo
Molitveno uro smo zaključili še z
župnikovim blagoslovom, pogosto pa
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tudi s praznovanjem rojstev (vnukov),
rojstnih dni, godov itd.
Prepričani smo, da:
• nas molitev povezuje in odpira
drug drugemu,
• nas molitev zedinja z Bogom,
• Bog molitev usliši, če je dobronamerna in iskrena.

Zato ob skupni molitvi drug za
drugega rastemo v veri, upanju in ljubezni do sebe, bližnjega in Boga. Že
sedaj vas vabimo, da se nam septembra pridružite, vsak torek, ob 20h v
cerkvi na Golem.
Zapisali Marija Lenič in Majda Sušelj

DOGODKI PRED NAMI
• sreda, 4.7., god svetega Urha, ob
18h maša na Kremenici
• petek, 6.7.: prvi petek v mesecu,
dopoldne obiščemo bolnike in
ostarele na domu; zvečer od 18.30
naprej molimo pred Najsvetejšim
in obnavljamo posvetitev Jezusovemu srcu.
• sobota, 7.7., prva sobota v mesecu, od 7.30 molimo premišljevalni
rožni venec pred Najsvetejšim in
obnavljamo posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu.
• sobota, 7.7., na Kureščku ob 10h
ponovitev nove maše Primoža
Megliča.
• četrtek, 12.7., god Mohorja in Fortunata, ob 18h maša v Mateni.
• nedelja, 15.7., žegnanje v Mateni, sveto mašo ob 11h bo vodil in
blagoslovil obnovljeno notranjost
cerkve dekan Mirko Simončič.
• petek, 20.7., god svete Marjete,
zavetnice cerkve na Golem.
• nedelja, 22.7.: KRIŠTOFOVA NEDELJA. V zahvalo za srečno prevo-

•

•

•
•

žene kilometre darujemo za nova
misijonska vozila.
nedelja, 22.7., ob 9.30 žegnanjska
nedelja na Golem. Mašo bo daroval nekdanji župnik Janez Drnovšek.
nedelja, 22.7., na Kureščku bo ob
15h molitev za misijone, ob 16h
sveta maša in srečanje MMZ – misijonske Molitvene zveze. Mašo
bo daroval škofijski animator za
misijone Slavko Kalan.
torek, 31.7., god svetega Ignacija
Lojolskega, ob 18h sveta maša na
Dobravici.
petek, 3.8., prvi petek v mesecu,
dopoldne obiščemo bolnike in
ostarele na domu; zvečer od 18.30
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•

•
•

•
•
•

naprej molimo pred Najsvetejšim
in obnavljamo posvetitev Jezusovemu srcu.
sobota, 4.8., prva sobota v mesecu, od 7.30 molimo premišljevalni
rožni venec pred Najsvetejšim in
obnavljamo posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu.
petek, 10.8., god svetega Lovrenca
in sveta maša ob 18h na Sarskem.
sreda, 15.8., ZAPOVEDAN PRAZNIK in god Marije Vnebovzete,
Veliki Šmaren, svete maše po nedeljskem razporedu.
četrtek, 16.8., god svetega Roka,
ob 18h sveta maša na Kremenici.
nedelja, 19.8., ob 11h žegnanje na • nedelja, 26.8., žegnanjska nedelja
Visokem.
na Kureščku in ob 16h slovesen
petek in sobota, 23. – 25.8., trisprejem relikvij blaženega mučendnevna priprava na sprejem relica Alojzija Grozdeta na Kureščku;
kvij blaženega mučenca Alojzija
sveto mašo bo daroval novomeški
Grozdeta.
škof msgr. Andrej Glavan.

NAPOVEDUJEMO
Duhovne vaje za zakonce - družiPrijave in informacije v župnišču
ne v Marijanišču v Veržeju, od 12.10. na Igu in pri Tadeju Jamniku (tel.: 041
do 14.10. 2018.
264 007).

ZAHVALA DOBROTNIKU KARITAS
Iskren Bog plačaj družini Toneta
Kobala iz Hrastnika, ki je svoj dar
ob smrti pokojne Frančiške Kobal
iz Bresta (umrla v februarju 2018),
namenila za potrebe Župnijske karitas Ig.
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.).

ZAHVALA
V
nedeljo,
13. maja, ko je
bila slovesnost
prvega svetega
obhajila, je Elektro Ljubljana
opravljala pregled in popravila
na Transformatorski postaji Ig.
Bila je motena
oskrba z električno energijo.
Ob tem so nam
na pomoč priskočili gasilci, ki
se jim za njihovo
pomoč zahvaljujemo. Hvala gasilMineva leto dni, odkar sva s kacem iz Matene za posojen agre- planom Simonom nastopila služgat.
bo na Igu in na Golem. Hvala vsem
za to, da sva lepo sprejeta. Hvala,
Župnijski vrt lepo uspeva. Hvala da lahko opravljava svojo duhovvsem, ki ste nam podarili sadike. niško službo in podeljujeva zakraHvala vsem, ki ga zalivajo, pa tudi mente. S tem posvečujeva obe žukosijo, obrezujejo, odvažajo poko- pniji in tudi sama sebe. Hvala vam,
šeno travo in drug kompost. Hvala ki molite za naju in s tem kličete
vsem, ki lepo skrbite tudi za čišče- Božji blagoslov tudi na vse župljanje cerkve in okolice.
ne, h katerim sva poslana in za katere tudi midva moliva.

