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POST: ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCE
Na zadnji seji ŽPS na Igu je padla
ideja, da bomo letošnji post posebej
molili za župnijske sodelavce. Najprej
za tiste, ki so že
vključeni v župnijo. Da bi bili odprti
za nove sodelavce. Da bi imeli tudi
tega misijonskega
duha, da bi videli
v vsakem človeku
spodbudo za rast
Božjega kraljestva
med nami.
Ob tem pa se seveda postavlja
vprašanje: ali znam biti luč drugim
župljanom?
Drug moment molitve za župnijske sodelavce pa je, da bi vključevali
nove sodelavce. Čutimo potrebo po
pomladitvi obstoječih skupin. Tako
skupine za čiščenje cerkve, bralci,
ministranti, pevci, pritrkovalci, člani

molitvene skupine, nosači bander pri
velikonočni procesiji... Veseli bomo
vsakega novega sodelavca. Zato vse
vabimo, da se gotovo vključite. Pripravljeni smo ustanoviti tudi nove skupine,
če bo le pripravljenost za to.
Kdor čuti poklicanost k sodelovanju v župniji, naj ne
presliši tega klica.
Vsi povabljeni,
da molimo in tudi darujemo svoje križe in trpljenje za župnijske sodelavce.
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi
rešitve!
To je lepo oznanilo postnega časa!
Letos ga bomo začeli na pepelnično
sredo, 7. marca in končali z veliko nočjo 21. aprila!
žpk
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POSTNI NASVETI
Ni potrebno stradati, potrebno se
je odreči: odreči, odpovedati drobnim užitkom v naših življenjih. Ne
zato, da bi hujšali, temveč da bi se
pomanjšali, da bi se izpraznili, da bi
nas lahko Gospod na Veliko noč napolnil z radostjo, veseljem, ter predvsem upanjem.
Zgled svete Veronike, ki je Jezusu na križevem potu ponudila potni
prt
Veronika je morala biti majhna,
saj upanje je majhno da se je zrinila
skozi množico, toda njeno dejanje je
veliko, kakor je velika ljubezen, vsakega, ki resnično ljubi. Post iz ljubezni
je majhno dejanje, ki prinese velike
milosti.
Vzpostavil je mir in po križu spravil
oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. (Ef 2,14-16)
Molitev je iz upanja, post je iz
vere, miloščina pa iz ljubezni. In to
troje je tisto, kar človeka napravi
vernika. Križ naj bo velik ali majhen,
če ga držimo z Bogom, nam to troje
omogoča, saj s tem dobimo blagoslov tu na zemlji in delež v nebeškem
kraljestvu.
Plameneč ogenj pogasi voda,
miloščina pa bo izbrisala grehe. (Sir
3,30)
Miloščina je dobro delo. Veronika je Jezusu naredila dobro delo. Če
pogledamo Veroniko, vidimo, da to

ni bilo najlažje. Slaba dejanja se prej
ali slej pozabijo. Toda, kar storimo
dobrega Bogu, za Boga in iz Boga, to
ostane obeleženo za vekomaj.
Ko je Veronika pograbila prtič, ter
hitela k poti na Golgoto je molila –
molitev je izraz, dejanje ljubezni.
Ko se je Veronika zrinila skozi
množico je molila – molitev je izraz
upanja, ki počasi leze naprej.
Ko je Veronika zrla očiščen Jezusov obraz je molila – molitev je zrenje
ter je izraz vere.

40 dni brez alkohola: Slovenska
Karitas tudi letos spodbuja akcijo: 40
dni brez alkohola. Ta akcija je spodbuda, da zmoremo živeti naš vsakdan tudi brez alkohola. Gre tudi za
solidarnost s tistimi, ki trpijo zaradi
zlorabe alkohola, ki je zelo razširjen
v naši družbi. Hvala vam, če se boste
pridružili tudi vi.
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za letošnji postni čas drugič organizira akcijo 40 ur brez telefona. Vsi smo
povabljeni, da v postnem času izklopimo telefon za eno uro. Priporočilo
je, za čas. vsaj med 19.00 in 20.00.
Brez slabe vesti pa lahko telefon izklopimo tudi za dlje časa. Ali pa si
40 ur brez telefona: Društvo tudi sami izberete čas, ki bo vašim
SKAM – Skupnost katoliške mladine bližnjim veliko pomenil.

OČALA ZA MISIJONE
Vam doma ostajajo kakšna očala,
ki jih ne potrebujete več?
Se vam je spremenila dioptrija in
zato ne potrebujete starih očal? Ste
v zapuščini dobili tudi stara očala z
dioptrijo, ki jih nihče nikoli več ne bo
uporabljal?
Vsa takšna očala lahko poklonite
za misijone.

V cerkvi je posebna škatla, v katero jih lahko oddate. Odnesli jih bomo
v misijonsko pisarno. Tam pa jih bodo
posredovali našim misijonarjem, ki
jim ob tem priskoči na pomoč optika Glasmaher. Tako bodo vaša stara
in ne uporabljena očala lahko prišla
prav ljudem v misijonih. Bog povrni
za vaš dar.

OSEBA TA MESEC
Ta mesec sem se pogovarjala z
birmanskimi animatorji na Igu. Nekateri že več let sodelujejo pri pripravi na birmo: Andreja, Stanka, Mateja
in Mirko. Nekateri so se priključili prvič: Sara, Jaka in Luka. Zadnji trije so
še zelo mladi, ostali pa so že srednjih
let.
Moje prvo vprašanje je bilo: »Zakaj
si birmanski animator?« Odgovorili
so različno. Pravijo, da jih je zanimalo kako to izgleda. Da je naloga izziv,
delo zanimivo. Sprašujejo se kako
mladim na zanimiv način približati

vsebine. Mladim želijo približati vero
in njene koristi. Predstaviti način življenja v župniji. Možnosti kako lahko
mladi – birmanci sodelujejo v župnijskem občestvu. Na prošnjo in povabilo gospoda župnika. Kot starš čutiš
odgovornost, da tudi sam prispevaš
kamenček v mozaik priprave in dela z
mladimi v župniji in pomagaš na svoj
način. To je delo za moj prosti čas,
nudim pomoč drugim, ki me izpopolnjuje. Izpolnjujem krstne obljube
staršev, ki so jih dali pri mojem krstu.
Krst nam naloži tri službe: kraljevsko
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– da gradimo na svojem dostojanstvu
do bližnjih; teološko – opozarjamo
sebe in bližnje k krščanskemu življenju; duhovniško – oznanjamo vero,
»Pojdite in učite vse učence.«
Naslednje vprašanje je: »Kdo je
lahko birmanski animator?«
Birmanski animator je lahko vsak,
ki želi nekaj dobrega prenesti mladim, vsak, ki jim pokaže dober način
kako biti kristjan.
Seveda sem vprašala kaj lahko s
svojim delom dajo birmanskim kandidatom.
»Mislim, da jim dam prostor in čas,
kjer lahko razmišljajo o sebi, svojih

željah, se o njih pogovarjajo, obenem
se pa vprašajo, kakšno vlogo ima pri
tem vera in Bog,« je bil odgovor mlajšega animatorja. Potem zgled oz.
vzorec krščanskega življenja, ki ga
sami živijo. Zlasti zato, ker so starejši
animatorji tudi starši in imajo vsi že
izkušnje s svojimi otroki kot birmanskimi kandidati.
Zanimalo me je, če imajo kakšno
»versko« vodilo v življenju?
»Delaj dobro in pusti vrabcem čivkati,« se je glasil en odgovor. Za zgled
z mladimi jim je ustanovitelj salezijancev Janez Bosko. Don Bosko pravi: »Želite narediti kaj dobrega, kaj
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svetega – vzgajajte mladino.« Animatorjem, ki so tudi skavti je vzornik
Robert Baden-Powell, ustanovitelj
skavtov. Oba sta imela poseben pristop do mladih, ki je deloval nanje
tako, da so svoje življenje in svet okoli
sebe spreminjali na bolje. Priprošnjik
jim je tudi sv. Martin, saj je zavetnik
farne cerkve.
Svoje probleme, tegobe, tesnobe,
stiske in pa tudi veselje delijo v molitvi in pogovoru z Bogom, Jezusom in
Marijo. Molitev jim daje moč in oporo. Pravijo, da molijo tudi, ko gre vse
dobro, kot zahvalo. Molitev jemljejo kot pogovor z Bogom in s seboj.
»Lahko bi več molil. Molitev je en dober način, da se sprijaznim s svetom,
da ugotovim, da to kar jaz mislim ni
nujno najboljše in da ne more biti vedno vse po moje. Me tudi pomirja.«
Za konec me je zanimalo, kaj menijo o tem, da je večina birmanskih
animatorjev starejših. Dobila sem
odgovor, da je včasih prav, da so animatorji mlajši, včasih pa ne. Starejši
animatorji, kot so duhovniki, diakoni
ali poročeni ljudje imajo urejeno versko življenje in so zato bolj primerni
za to nalogo. Njihovo delo temelji na
izkušnjah v veri. Mladi se še iščejo in
si urejajo versko življenje.
Sara mi je zaupala tole: »Na Ig
sem se pred tremi leti preselila iz Vodic, točneje iz Kosez pri Vodicah. V
Vodiški fari sem bila birmanski ani-

mator deset let. Nekaj let sem pomagala pri poučevanju verouka. V Homški fari sem bila 12 let aktivna skavtinja. Nekaj let sem vodila tudi volčiče.
Vem kaj je bilo všeč meni in mojim
vrstnikom, kakšen način približevanja veri je nas pritegnil in tega želim v
čim večji meri prenesti na birmance.
Rada sem in delam z otroki, se z
njimi pogovarjam o veri, saj je njihov
pogled na vero zelo pristen in se od
njih lahko tudi veliko naučim. Že po
svoji naravi rada pomagam, prisluhnem sočloveku in če le morem priskočim na pomoč.
Z otroki je delo zelo intenzivno in
zahteva celega človeka, vendar vem,
da se preko pogovora in obenem igre
lahko z njimi zelo lepo povežem in
jim predstavim vero, Boga in potrebo
obojega za življenje. Menim, da je vera
velik, sestavni del vsakega kristjana, ki
ga življenje preizkuša in na te preizkušnje jih želim pripraviti v smislu, kako
si z vero pomagati in jo uporabiti, da je
življenje kljub težavam lepo!
Po izobrazbi sem univerzitetni
teolog in sem vesela, da lahko delim
svoje znanje na mlajše generacije.
Birmancem lahko dam svojo
sproščenost, odprtost, sprejetost in
tudi znanje, ki sem ga tekom študija
pridobila prav na področju vere.
Menim, da jim lahko približam vero
in Boga na njim všečen način. Da sem
jih sposobna na igriv in njim zanimiv
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način dobro pripraviti na prejetje zakramenta svete birme.
Menim, da je vera živa, lepa in se
lepo ujema s sodobnim načinom življenja. Da je vera uporabna v vsakdanjem življenju mladih in ne samo
starih ljudi.
Želim, da jim naša birmanska
srečanja ostanejo v lepem, trajnem
spominu, da bodo iz tega, kar se
bodo naučili, črpali energijo in znanje
za vse življenje in jim bo to temelj,
za leta, ki so v življenju vsakega
mladostnika,
najstnika
najbolj
občutljiva in jih bo tok življenja
preizkušal v tem, prihajajočem času

po prejetju zakramenta svete birme.
Skušala jim bom predstaviti kaj pomeni prejetje darov Svetega Duha in
kako se jih lahko uporablja v življenju in da bodo spoznali, da je vera
tista, ki šteje tudi med mladimi.
Bistvo je očem nevidno. Če hočeš videti moraš gledati s srcem.
(Anthony de Saint-Exupéry, knjiga
Mali princ)
Moj ponižen namen je, da bi ponovno odmeval klic k svetosti in iskanje načina, kako jo udejanjiti v sedanjem kontekstu, z vsem njegovim
tveganjem, z vsemi izzivi in priložnostmi. (papež Frančišek)
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Zelo častim božja služabnika nadangela Mihaela in Gabriela. Ona dva
skrbita za mojo notranjo moč in mi
pomagata, kadar sem v preizkušnjah
in dvomih.
Seveda se zavedam dnevne skrbi zame mojega angela varuha. Angelu varuhu se vsak večer zahvalim
za njegovo pomoč in skrb zame, to
opravimo z družinsko molitvijo Sveti
angel.
Menim, da je molitev zelo osebna
stvar. Da ni molitev samo molitev
naučenih molitvic in rožnega venca.
Molitev je zame oseben pogovor

z Bogom. Mislim, da je bolj kot v
pogostosti molitve pomembna
koncentracija, zbranost in odmik od
vrveža, ki nas neprestano obdaja in
moti.
Angel varuh mi pomaga v kritičnih situacijah, kadar se mi mudi ali
me kaj skrbi, takrat Angel varuh poskrbi zame, da se vse dobro izteče..
Molitev mi pomaga, da se notranje umirim in mi situacijo prikaže z
drugega zornega kota, mi da nove
ideje, možnost za premislek in odgovore.«
mjg

INTENZIVNE PEVSKE VAJE
Zadnji vikend v mesecu januarju
( od 25. - 27 ) smo se cerkveni pevci
Mešanega pevskega zbora udeležili
intenzivnih pevskih vaj v Portorožu.
V mirnem okolju brez vsakdanjih skrbi smo se z vso zbranostjo posvetili
petju. Začeli smo se učiti Händlovo
Alelujo, ki je za nas kar velik izziv. V
soboto nas je obiskal gospod župnik
Janez in pri nas daroval sveto mašo.
Pred vsako pevsko vajo pa smo
tudi razmišljali o veri in molitvi. Seznanili smo se o tem, kako je papež
Frančišek primerjal današnje kristjane z ljudmi Jezusovega časa. Jezus je
vedno grajal hinavce in tiste, ki molijo kot pogani in jim je le za zunanji
videz. Papež Frančišek je navedel, da
tudi danes marsikateri kristjani ne ži-

vijo po Jezusovem nauku. Hodijo sicer v cerkev, pa sovražijo druge in slabo govorijo o njih. Bolje bi bilo, da bi
sploh ne prišli v cerkev. Če pa hodimo
v cerkev, moramo biti resnične priče
Boga in živeti med seboj kot bratje.
Tudi naša molitev ne bi smela biti le
papagajsko drdranje. Z Bogom ne
smemo govoriti kot bi bil on papagaj.
Naša molitev mora prihajati od znotraj.
Kako pa je z našo vero? Smo se
vprašali ob uvodnem razmišljanju.
Obrazec za molitev vere sicer poznamo. Na začetku vsakega rožnega
venca molimo tako imenovano apostolsko vero. Med nedeljsko mašo pa
daljšo obliko vere, nicejsko carigrajsko vero.
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Takole pa je o veri razmišljal Thoman Merton, ki je po vihravi mladosti
dolgo iskal smisel življenja. Veliko je
potoval in se seznanil tudi s komunizmom. Potem se je dokončno odločil
za Boga in katoliško vero ter stopil v
trapistovski samostan.
Verujem
Verujem, da življenje ni pustolovščina,
ki jo živimo, kakor se nam zljubi,
ampak naloga, ki jo moramo izpolniti,
načrt, ki ga ima Bog z vsakim od nas:
bogastvo, ki oblikuje naše bivanje.
Verujem, da je največje veselje
za človeka

osebno srečati Jezusa Kristusa,
učlovečenega Božjega Sina.
Vse – revščina, krivda, usoda –
v njem zadobi novo razsežnost
in smisel.
Verujem
da lahko vsak človek začne pristno
in dostojanstveno
življenje v kateremkoli tre nutku
svojega bivanja.
Ko na koncu izpolni Božjo voljo,
more – ne samo postati svoboden,
ampak tudi premagati zlo.
Thomas Merton
Pripravila Mira Gantar

‚
SV. VALENTIN MA KLJUČE OD KORENIN.
Letos je žegnanje pri sv. Urhu na
Kremenici potekalo v lepem sončnem vremenu. Birmanci ene izmed
skupin, smo se odločili, da nedeljsko
žegnansko mašo izkoristimo za naše
birmansko srečanje. Na Kremenici
so vaščani poskrbeli za lep sprejem.
Po sveti maši, ki jo je daroval gospod
kaplan Simon, so nas pogostili s sladkimi dobrotami in žlahtno kapljico.
Za petje je poskrbel župnijski pevski
zbor.
Cerkev je posvečena sv. Urhu. Ker
pa je njegov god sredi poletja, sredi
košnje, ko je največ dela, so se domačini odločili, da bodo slavili sv. Valentina, ki goduje v pomladnem času.

Na vasi je februarja še dovolj časa za
praznovanje, ker še ni toliko dela. Sv.
Valentin je v oltarni sliki, v stranskem
oltarju pa je kip sv. Urha. Tako nam je
razložil g. Zgonc po končani maši, ko
smo si bolj natančno ogledali notranjost cerkvice.
Dar pri maši je bil namenjen za obnovo strehe na cerkvici.
V svoji pridigi je gospod kaplan
omenil primerjavo naše vere z gradnjo hiše na peščeni in kamniti podlagi. Gradnja na peščeni podlagi je
lažja in hitrejša. Gradnja na kamniti
podlagi je težja, z ovirami, problemi,
potrebnega je več truda. Vendar, ko
pride voda ali kakšna druga naravna
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nesreča, hiša na kamniti podlagi lažje kljubuje nevarnostim. Hiša na peščeni podlagi pa se hitreje podre ali
jo odnese. Podobno je z našo vero.
Vero, ki jo gradimo s trudom, vztrajnostjo, odpovedim… ima trdnejšo
osnovo in kljubuje tudi življenjskim
viharjem.

Iz berila: »Ta je moj ljubljeni Sin,
nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Mt 17,5). To je povabilo, da
bi se oddaljili od hrupa vsakodnevnega življenja in se poglobili v svoji veri,
ki bi jo gradili na trdni osnovi.
Barbara, Teja, David, Mateja

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
Cerkev je naš farni dom. Sliši se
kot fraza, tako pogosto smo to že
slišali. Dom je tam, kjer se počutimo
prijetno, sproščeno, kjer smo sprejeti
- tudi s svojimi pomanjkljivostmi, kjer
prebivajo ljudje, ki nas imajo radi. In
mi njih.
Tako naj bi se počutili v cerkvi. Tu
prebiva Jezus, ki nas ima rad. In mi
njega. Pričakuje nas, veseli se našega
obiska. Prav tako, kot se mi veselimo
obiska svojih domačih. Pred njihovim prihodom nekoliko pospravimo
stanovanje in ga olepšamo s kakšno
rožico z vrta. In to naredimo z veseljem, v prijetnem pričakovanju snidenja.
Tisti, ki čistimo in krasimo cerkev,
se počutimo podobno. Cerkev nam je
postala domača. Čutimo se del družine, ki skrbi za njeno urejenost. Poznamo vse njene kotičke, tudi zakristijo
in kor, kjer je tudi treba kdaj pomesti.
Najprijetneje pa je, ko uredimo cvetje
in ga postavimo pred oltar, tako kot
doma šopek na sredino mize.

Zato to delo ni težko. Nerodno je
le to, da nas je z leti vedno manj. Ko
so bile skupine velike (po pet in več
članov), je bilo delo hitro opravljeno.
Sedaj pa sta po dve ali celo samo ena
oseba, kar je napornejše in zahteva
več časa. A, če nas je dovolj, sta potrebni le približno dve uri na vsaka
dva meseca.
Gotovo imate željo, da bi pomagali oblikovati našo »družino« in se
»udomačili«!
Z veseljem vas pričakujemo! Vsi
lepo povabljeni, da se nam pridružite!
Sedaj prihaja post pred velikonočnimi prazniki in v tem času s krašenjem cerkve ni veliko dela. Skupina, ki je na vrsti v začetku posta, pripravi simbol Kristusovega trpljenja –
to je lahko lesen križ s krono iz trnja,
pa tkanina v vijolični barvi, lahko tudi
sveča enake barve, morda kakšna
slika ipd. To stoji pred daritvenim oltarjem ves čas posta. Stranski oltarji
so lahko okrašeni le s trnovimi vejicami in zelenjem. S cvetjem v postu ne
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krasimo! Lahko le za praznik sv. Jožefa (19. marca) in za praznik Gospodovega oznanjenja (25. marca).
Na cvetno nedeljo, ki je spomin
Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem, lahko okrasimo tudi stranske oltarje – z oljkami, s šopki pomladnega cvetja in brstečimi vejicami.
Pred velikonočnim tridnevjem
smo vse skupine povabljene k temeljitemu čiščenju cerkve in okolice.
Res je to običajno v dopoldanskem
času a vabljen vsak, kdor le more.
Na veliki četrtek je lahko na daritvenem oltarju tudi cvetje, da se poudari slovesnost zadnje večerje. Najbolj pa se poudari okrasitev božjega
groba in mesta, kjer bo izpostavljeno
Najsvetejše. Uporabimo cvetje pastelnih barv – bele kale, rožnate vrtnice ali
gerbere, beli iris, rahlo rumene lilije,
rožnati ali rdeči flamingovec, pa tudi
drobnocvetne gladiole pastelnih barv.
Na veliki petek so oltarji prazni,

brez sveč in cvetja. Aranžma z daritvenega oltarja, ki smo ga naredili
na veliki četrtek, uporabimo za okrasitev mesta v božjem grobu, kjer bo
izpostavljeno Najsvetejše. Cvetje naj
bo enobarvno, aranžma umirjen in
slovesen. Za okrasitev božjega groba pa je primerno tudi pomladansko
cvetje (narcise, resje, teloh) in lončnice – primule, velikonočni kaktusi,
Kristusov trn…
Na veliko soboto cerkev slavnostno okrasimo. Na oltarje postavimo
aranžmaje s cvetjem in zelenjem, da
poudarimo slovesnost praznika Velike noči. Izberemo plemenitejše cvetje v cvetličarni (gerbere, , flamingovce, nageljne …). Velika noč je največji
krščanski praznik, kar naj bo razvidno
tudi iz okrasitve bogoslužnega prostora.
Po priročniku: S cvetjem in zelenjem
slavimo Boga; povzela Helena Bevc

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU
3. SKUPINA
4. SKUPINA
5. SKUPINA
6. SKUPINA
7. SKUPINA
8. SKUPINA
1. SKUPINA
2. SKUPINA
VSE SKUPINE VELIKA NOČ
STARŠI BIRMANCEV
STARŠI PRVOOBHAJANCEV

3.02.2019
31.03.2019
10.02.2019
7.04.2019
17.02.2019
14.04.2019
24.02.2019
5.05.2019
3.03.2019
12.05.2019
10.03.2019
26.05.2019
17.03.2019
2.06.2019
24.03.2019
9.06.2019
17.4.2019 DOPOLDNE
25.04.2019
15.05.2019
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BRALCI NA IGU - OB 8,00:
Helena Bevc in
3.02.2019 17.03.2019
Blaž Jamnik
SVETI JOŽEF 19.3.2019
Bernarda in Robi
10.02.2019
1x berilo, 1 x prošnje
Selan
Nataša in Boštjan
17.02.2019 24.03.2019
Šteblaj
Mateja Jere Grmek
24.02.2019 31.03.2019
in Marjana Jamnik
Rok in Zinka Šte3.03.2019 7.04.2019
fančič
Franc Orhini in
10.03.2019 14.04.2019
Veronika Čuden

BRALCI NA IGU - OB 10,00:
Marija Pangerc in Marinka
3.02.2019
Završnik
Irena Uršič in Vlasta Merzel
10.02.2019
Anka Virant Dornik in Jure
17.02.2019
Podržaj
Sonja Dolinšek in Marija Kozin 24.02.2019
Marija Poljanec in Bojan Bučar 3.03.2019

VELIKONOČNA SOBOTA

20.4.2018

12.05.2019

VELIKA NOČ 21.4.2019

26.05.2019

VELIKONOČNI
PONEDELJEK 22.4.2018

2.06.2019

28.04.2019

9.06.2019

5.05.2019

16.06.2019

19.05.2019

23.06.2019

24.03.2019

VELIKA NOČ 21.4.2019

31.03.2019

28.04.2019

7.04.2019

5.05.2019

14.04.2019

12.05.2019

VELIKONOČNI ČETRTEK
1xBERILO , 1x PROŠNJE

26.05.2019

18.4.2018
Andreja in Roman Zdravje
Barbara in Tadej Jamnik
BIRMANCI
SVETA BIRMA sobota
27.4.2019 ob11
PRVO SVETO OBHAJILO
19.5.- ob10

17.03.2019

VELIKONOČNI PETEK

2.06.2019
19.4.2018
VELIKONOČNA SOBO10.03.2019
9.06.2019
TA 20.4.2018
VELIKONOČNI PONEDELJEK ob 10

STARŠI BIRMANCEV
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
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BRALCI NA PIJAVI GORICI:
Anže Globokar in Olga Urbar
3.02.2019
Katarina Hočevar in Jelka Janež
10.02.2019
Tavčar
Andreja Lunar in Katarina
Stojanovič
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak
Veronika Globokar in Damjana
Urbar

17.02.2019

10.03.2019 14.04.2019
17.03.2019
24.03.2019

VELIKA NOČ

21.4.2019
VELIKONOČNI
PONEDELJEK

24.02.2019

22.4.2019
31.03.2019 28.04.2019

3.03.2019

7.04.2019

5.05.2019

12.05.2019
19.05.2019
26.05.2019
2.06.2019
9.06.2019

ŽUPNIJI V ZADNJEM MESECU
V zadnjem mesecu smo se na Golem poslovili od Igorja Glinška, rojenega 19.3.1973, bivajočega Škrilje 4a.
Ob pogrebu je za maši daroval Jože
Virant.
V občestvo vernih je bila s svetim
krstom sprejeta Hana Globokar, hči
Anžeta in Veronike rojene Vintar, rojena 25.9.2018. Družina biva na Pijavi
Gorici, cesta na Drenik 6.
Prav tako smo v skupnost vere

sprejeli tudi Luka Stražišarja, sina Miha
Stražišarja in Martine Mikič, rojen
24.5.2018. Družina biva v Mateni 19a.
Krst je prvi in najpomembnejši zakrament!
Sprejeta sta bila v občestvo pomeni, da ju vsi sprejemamo z velikim
veseljem in gresta z vsemi župljani
skupaj po poti vere in Božjega otroštva. Bog blagoslovi vajini družini po
zakramentu, s katerim sta postala
Božja otroka.
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ZAHVALA DOBROTNIKOM KARITAS
Ob pogrebu pokojnega Rašida
Župnijska Karitas Ig ima uradne
Bekanović iz Iga je svoj dar namenila ure vsak drugi petek v mesecu od 17.
za potrebe Župnijske karitas Ig, Mira do 18. ure v učilnici župnišča.
Gantar iz Iga. Iskrena hvala.
Občni zbor župnijske Karitas Ig bo
v ponedeljek, 25.2.2019, ob 19h v župnišču na Igu.
Transakcijski račun župnijske KaIskrena hvala tudi vsem dobrotnikom, ki podpirate naše delo in poma- ritas Ig, na katerega lahko prispevagate lajšati stiske ljudem.
te svoj dar za pomoč ljudem v stiski:
Župnijska karitas Ig SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).

DOGODKI PRED NAMI
• ponedeljek, 25.2., po večerni sveti
mo premišljevalni rožni venec in
maši v župnišču na Igu: občni zbor
obnovimo posvetitev Marijinemu
župnijske Karitas Ig.
Brezmadežnemu srcu. Vabljeni,
• 1. – 3.3. na Prežganju: duhovne
da se nam pridružite.
vaje za birmance. Priporočamo se • nedelja, 3.3., pri maši ob 9.30 na
vam v molitev!
Golem bodo sodelovali in prepevali otroci.
• prvi petek, 1.3,, dopoldne obiščemo bolnike in starejše na domu, • torek, 5.3.: pustni torek: zaobljubljena sveta maša ob 9h v Iški vasi.
zvečer od 18h naprej molimo pred
Najsvetejšim in pred mašo obno- • sreda, 6.3.: pepelnična sreda, strovimo posvetitev Jezusovem srcu.
gi post in začetek posta.
• prva sobota, 2.3., od 7.30 moli-

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2019
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na
veliko noč. Naj bo to res čas milosti,
duhovne poglobitve in dobrih del, ki
jih bomo darovali za potrebe Cerkve
in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi

posebne oblike spokornosti. Strogi
post je na pepelnično sredo (letos
6. marca) in na veliki petek (letos 19.
aprila). Ta dva dneva se le enkrat na
dan do sitega najemo in se zdržimo
mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
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Samo zdržek od mesnih jedi je na
vse petke v letu. Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom
pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik
(cerkveni ali državni) na petek ali je
kakšna slovesnost v družini (poroka,
pogreb …), post in zdržek odpadeta.
-molitev križevega pota na Igu na
postne nedelje 2019, popoldne ob
15h na Igu:
1. postna nedelja, 10.3. – molitvena skupina
2. postna nedelja, 17.3. – zakonske
skupine
3. postna nedelja, 24.3. - prvoobhajanci
4. postna nedelja, 31.3. – birmanci
- prva polovica skupin
5. postna TIHA nedelja, 7.4. – birmanci – druga polovica skupin
6. postna CVETNA nedelja, 14.4.
– na Kureščku vodijo križev pot cerkveni pevci.
-petek, 8.3., sveta maša na postne
petke bo v Iški vasi v cerkvi svetega
križa.
-petek in sobota, 8. in 9. marec v
Nazarjih: Klarin dan mladih. Letošnje
geslo je: Utihni in išči Boga, ki živi v
tvojem srcu! Informacije in prijave:
tel.: 03 583 1391 ali klarise.nazarje@rkc.si

-sobota, 9.3., od 9h do 13.30: škofijsko izobraževanje za člane ŽPS v
Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
-nedelja, 10.3., ob 10h otroška
maša.
-torek, 12.3., god svetega Gregorja in sveta maša ob 17h na Dobravici
-petek, 15.3., ob 18.30 sveta maša
in po maši gost za starše birmancev:
dramski igralec Gregor Čušin.
-sobota, 16.3.: sveta maša na čast
zavetnici cerkve v Iški, sveta Jedrt.
Sveta maša ob 17h.
-nedelja, 17.3., žegnanje na Dobravici ob 11h.
-nedelja, 17.3,: pri maši ob 10h
bodo gostje skupina Tvoj glas.
-nedelja, 24.3., na Igu ob 10h:
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otroška maša in voščilo ob materinskem dnevu.
-sreda, 27.3.: sveti Rupert, zavetnik cerkve na Sarskem: tam sveta
maša ob 18h.
-sobota, 30.3.: župnijsko postno
romanje v Vinico in na Žeželj.
Odhod po jutranji maši ob 6.45 z
Golega, ob 7h z Iga. Program bo naslednji: ob 10h križev pot po kapelicah na Žeželj, tam ob 11.30h sveta
maša. Sledi kosilo v Črnomlju, kjer
si bomo ogledali župnijsko cerkev in
mozaike patra Marka Ivana Rupnika
in zapeli litanije. Vabljeni, da se nam

pridružite. Prijave že sprejemamo.
Prispevek za romanje, za avtobus
in kosilo znaša 22€ za odrasle in 10€
za otroke.
-sobota, 30.3.: v cerkvi na Igu ob
19h: koncert ženskega pevskega zbora
Borovničke. Spomnile se bodo začetka
skupnega petja pred 25 leti z zasedbo
Kirije... Vsi lepo vabljeni k poslušanju.
-nedelja, 31.3.: prestavitev ure
na poletni čas. Večerne svete maše
bodo po prestavitvi ob 19h.
-nedelja, 31.3.: pri maši ob 10h
bodo prepevale pevke ženske skupine Perunike.

NAPOVEDUJEMO:
Dekanijsko prvomajsko romanje
2019: na vzhod Madžarske, od 30.4.,
do 3.5.2019.
AVTOBUS 4 DNI / 3 NOČI - PROGRAM:
1. DAN (30. 4. 2019): ZJUTRAJ
NA VIČU SV. MAŠA (5.30) nato odhod izpred cerkve proti Madžarski.
Nadaljevanje vožnje mimo Budimpešte, s potrebnimi postanki do mesta
Tokaj ob Tisi (domovina vina Tokaj),
namestitev, večerja.
2. DAN (1. 5. 2019): proti božji
poti MARIAPOCS. Tu bomo poromali k čudotvorni ikoni Bogorodice
v Grkokatoliški cerkvi v kraju z istim
imenom. Sv. maša in romarske molitve. Možnost tudi, da bi somaševali z
grkokatoliki in doživeli vzhodno litur-

gijo. Nadaljevanje proti Budimpešti,
namestitev, večerja.
3. DAN (2. 5. 2019): zjutraj obisk
stolnice sv. Štefana ali Matjaževe cerkve, nadaljevanje proti Szombathelyu (Savaria), rojstnemu mestu sv.
Martina, sv. maša in nadaljevanje do
Szentgotthárd - Monošter, namestitev, večerja.
4. DAN (3. 5. 2019): obisk slovenski krajev z lokalnim vodstvom, sv.
maša v Monoštru, popoldne odhod
proti domu s prihodom zvečer.
CENA ROMANJA: pri udeležbi nad 40 romarjev: 350,00€, če je
manj pa 390,00€. Cena vključuje:
celotno avtobusno vožnjo, namestitev v hotelih s polpenzioni (zajtrk in
večerja), vstopnine, ki so navedene

v programu, nezgodno zavarovanje.
Enoposteljna soba: doplačilo 90€.
PRIJAVA JE SPREJETA, ko je poravnan prvi del: 200,00€, ostalo 14
dni pred odhodom. Prijave sprejemamo takoj, oz. do zasedbe mest v
avtobusu.
ZA PRIJAVO POTREBUJETE:
OSEBNI PODATKI, NASLOV, ROJ.
DATUM (ZARADI NEZGODNEGA
ZAVAROVANJA, KI JE VKLJUČENO).
S SEBOJ JE POTREBNO IMETI VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT.
Prijave in informacije:

DRUŠTVO PRIJATELJEV SVETE DEŽELE V SLOVENIJI
Tržaška 85, SLO - 1000 Ljubljana, REPUBLIKA SLOVENIJA
Tel.: +386.(0)1.24.44.250, fax:. +386 (0)1.24.44.253; GSM: 041.669.134
http://www.sveta-dezela.si e-mail: komisariat@rkc.si
TRR: 050100-8010149684; (ni davčni zavezanec): DŠ SI67460607

KONTAKTI:
dhp Anton Košir 040 263 547
kaplan Simon Virant 031 412 652
župnik Janez Avsenik 040 789 435

