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ČEZ GOLGOTO GRE POT V RADOST
Te besede velikonočne pesmi naj
bodo spodbuda, da z veseljem vstopimo v zadnje dneve postnega časa.
Zrno je moralo umreti, da je obrodilo sad. Tako Jezus na Kalvariji umira
tudi zate in zame, za
vsakega izmed nas.
Na križu je Jezus
razprl roke, da bi objel ves svet. »Ko bom
povzdignjen z zemlje,
bom vse pritegnil k
sebi!« (Jn 12,32) Ali se
pustimo objeti tej Božji dobroti? To je ponudba odrešenja in
Božje bližine. Prišel je, da odreši ves
svet. Naj ne bo to zaman zame.
»Kje si bil, ko so križali Boga?«, se
sprašuje pesem. »Klical te je naglas,
zaman je iskal tvoj obraz!« Še imaš
priložnost, da mu prisluhneš in se mu
odpreš. Za to je priložnost v osebni
molitvi, pa pri sveti spovedi. On nas

čaka pri vsaki sveti maši. Skupnost
župnije se veseli vsakega obiskovalca
župnijske cerkve.
Gospod je z nami v vseh trpečih
in preizkušenih. Kar ste storili kateremu izmed teh mojih
najmanjših bratov, ste
meni storili! (Mt 25,40)
Vse te postne spodbude so lepa priložnost, da vztrajamo v
tem Božjem objemu.
Ali ni blagodejno, da
smo ljubljeni in je nekomu mar za nas? Gospod ti je blizu!
Blagoslovljen preostanek posta
želim vsem. žpk
»Človek je krhko bitje, ki lahko kaj
hitro podleže svojim slabostim in se
upre poti milosti, ki ga lahko edina
dvigne na pravo raven. Razum je tisti,
ki ve, da je človek ubog, a je s tem, ko
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se ukloni veri, šele zares velik. Človek
ostaja omejen, prav s tem priznavanjem svoje omejenosti, pa daje mesto Bogu. Če Bog ne obstaja, človek
s tem, da vanj veruje, ne bo izgubil

ničesar; če pa Bog obstaja, bo človek s tem, da vanj ne veruje, izgubil
praktično vse.«
(Blaise
Pascal)

PRIPRAVA NA VELIKO NOČ
V postnem času se najlepše pripravimo na Veliko noč, če se udeležimo
duhovnih vaj. Morda je to konec tedna. Odidemo od doma. Pozabimo na
skrbi in težave in več molimo, poslušamo premišljevanja o veri in življenju
po veri, pojemo. Tako je bilo tudi letos
med 15. in 17. marcem v Repnjah pri
Vodicah. Udeleženke smo bile žene
in matere iz različnih krajev Slovenije.
Duhovne vaje je vodil pater Zdravko
Jakop z Viča. Obravnavali smo mnogo
tem, naj omenim le nekaj od njih.
Jezus je tudi danes marsikateremu
kristjanu neznanec. Bi ga znal predstaviti nekomu, ki še ni slišal zanj? Jezusa
spoznavamo, če se poglobimo v evangelije ali beremo svetega Pavla. To nam
omogoča obisk svete maše ali pa sami
vzemimo v roke Sveto pismo. Pri maši
vsakokrat slišimo berila in evangelije.
Danes so le otroci tisti, ki pri verouku prejemajo nauk o Jezusu. Cerkev jim
posreduje Boga in evangelij. To pa je
premalo. Mnogo birmancev po prejemu birme opusti nedeljske maše in pozabi še tisto, kar so prej spomali. Če je
Bog naš Oče, je Cerkev naša mati. In če
poznamo oboje, ohranimo povezanost

z vero in z Bogom. Časi so se spremenili in se še spreminjajo. Tradicionalne
kreposti oziroma vrednote kot so poštenost, točnost, skromnost, zmernost... niso več cenjene. Zdaj si ljudje
prizadevajo, da bi si pridobili čim več
materialnih dobrin. Ni časa za molitev,
za obisk svete maše. Mogoče gredo v
nedeljo smučat, kar po njihovem mnenju gotovo dobro vpliva na zdravje. Ali
pa se ob slabem vremenu napotijo nakupovat v veleblagovnice.
In vendar ljudje tudi v sodobnem
času iščejo srečo in se sprašujejo o
smislu in cilju življenja Jezus sam je rekel: Božje kraljestvo je že med nami.
Največja sreča je mirna vest v duši, če
živimo po veri. Umiranje brez Boga je
zelo težko. Spomnimo se, kako se naša
zakonodaja stalno spreminja, pa nikoli
z njo niso vsi zadovojni. Božje zapovedi
- deset božjih zapovedi - pa popolnoma uravnava že toliko let odnose med
ljudmi in odnos z Bogom.
Zgodi se, da po smrti očeta ali matere pokojni sorodniki prinesejo nabožne kipe v župnišče, saj jih doma ne potrebujejo več. Svoje verne starše niso
dali več pokopati s cerkvenim pogre-

3
bom. Včasih so ljudje živeli skromno,
pa je bilo vseeno med njimi več veselja in prijateljstva. Imamo samostojno
domovino, prej je ni bilo. In kako je v
tej samostojni državi? Vsakdo misli le
nase, okrog svoje hiše in vrta si postavi
ograje inje ponosen na svojo lastnino.
Pa so zato ljudje srečnejši? Mogoče
očitajo Bogu, zakaj dopušča na svetu
toliko trpljenja. Pa vemo, da v Jezusovem življenju zadnje besede nima trpljenje, ampak vstajenje.
Tudi v sodobni družbi ima družina
pomembno vlogo. Matere so srce družine, očetje pa varuhi družine. Krščanski zakon je steber Cerkve. V prejšnjih
časih so se družine srečevale pri skupni

mizi in se pogovarjale. Zvečer so tudi
skupaj molile. Zdaj se družinski člani morda le kašno nedeljo srečajo pri
skupnem obedu. Nedelja je Gospodov
dan. Praznovati bi ga morali tako, da bi
se bolj slovesno oblekli, imeli boljše kosilo in bi bila tudi pijača drugačna. Verna duržina pa bi šla skupaj k nedeljski
maši. Ta skupna kosila bi lahko ohranili
tudi v današnjih dneh. Pogovarjajmo
se o čem prijetnem, izogibajmo se
mučnim temam.
Prav gotovo si vsi želimo blaginje,
lepega življenja. Blaginjo pa lahko prinese le mir v duši posamemika in mir
v družbi.
Mira Gantar

VELIKONOČNA POSLANICA
SLOVENSKIH ŠKOFOV
»Vstal sem in sem še naprej z
vami!«
Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje.
Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca,
na velikonočno jutro On sam prihaja
k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša veselje in upanje. Zmaga,
ki pomeni začetek novega življenja in
osmišlja našo življenjsko pot.
Za kristjane velika noč ni le spomin
na zgodovinski dogodek izpred več
kot dva tisoč let, ampak je dogodek,
ki se uresničuje danes. Vstali Gospod
nam zagotavlja: »Vstal sem in sem še

naprej z vami!«
Praznik velike noči je praznik naše
vere v Kristusa, ki je med nami kot živi
Bog. Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in brat. Z nami je v
vseh življenjskih situacijah, predvsem
v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim
vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega
življenja.
V postnem času smo molili križev
pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko
Jezusa položijo v grob, ampak s tako
imenovano XV. postajo, z Jezusovim
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vstajenjem na velikonočno jutro. Žene
in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče.
Vsak izmed nas je Gospodov učenec.
Jezus ponavlja svoje besede meni in
tebi: »Vstal sem in sem še naprej z
vami!«
Praznovati veliko noč pomeni
vključiti se v bogat tok pričevalcev in
današnjemu človeku prinesti veselje
velikonočnega jutra. To veselje se rodi,

ko začutim, da Vstali, tako kot je prišel
naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni.
Dragi verujoči in ljudje dobre volje,
dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi
zamejci in zdomci, voščim vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!
msgr. mag. Alojzij Cvikl
mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske konference

OSEBA TA MESEC: ANAMARIJA VIRANT –
BIRMANSKA ANIMATORKA NA GOLEM
Prvo kar sem vprašala je bilo: »Zakaj si birmanska animatorka?«
Pravi, da je to čisto po naključju.
Z otroki se ukvarja že kar nekaj časa.
Vodila je verouk prvih razredov, imela oratorij in šmarnice. Animatorka je
tudi pri drugih različnih dejavnostih v
župniji. Nikoli pa ji ni prišlo na misel,
da bo imela priložnost, da se bolje
zbliža z delom birmanskega animatorja. Ni si predstavljala, da je to delo
tako zahtevno, saj moraš biti konstantno motiviran, da lahko to motivacijo
preneseš na birmance. Poleg tega pa
tudi poln idej, da kot sami pravijo ″vse
je bedno″ spremeniš v nekaj dobrega
in zabavnega.
Vsak, ki se čuti, da bi s svojim znanjem, izkušnjami in pogledi kakor
koli birmancem razširil obzorje, bi bil
lahko animator. »Trenutno birmance vodim jaz, saj v naši župniji zelo

dobro sodelujem z otroki. Veselje do
tega dela, ki upam, da jim ga v čim
večji meri prenašam, tudi oni vračajo
meni,« mi je povedala.
Vprašala sem jo, kaj želi dati birmancem.
Pravi, da bi jim predvsem rada
dala prijateljstvo, ker se ji to zdi zelo
pomembno. Veliko da na medsebojne odnose, na komunikacijo med birmanci in animatorjem. Želi jim približati vero, saj to ni nič strašnega. Obisk
svete maše, verouka ter sprejem Svetega Duha, pomeni del motivacije
za nadaljnje življenje. Želi jim nuditi
oporo za stvari, ki jih lahko s skupnimi
močmi rešijo.
»Sama sem prepričana, da mora
biti človek dober do vseh. Torej, delaj
dobro drugim, da bodo tudi drugi tebi
vračali dobro,« meni Anamarija.
Koga zelo častiš, vanj zaupaš, je
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tvoj duhovni voditelj ali priprošnik, ki
ti daje notranjo moč?
»Glede na to, da je že moje ime sestavljeno iz dveh pomembnih svetopisemskih imen
žensk, je jasno,
da se zaupam sv.
Ani in sv. Mariji.
To sta bili mati in
hči. O njunem življenju je sicer napisano zelo malo.
Če se ne motim
in če so moji viri
pravi, mi je zelo
zanimivo, da sta
obe dobili angelsko naznanilo o
rojstvu otroka.
Tako je sv. Ana
po oznanilu angela imela po dolgoletnem čakanju hčer Marijo, kmalu za
tem pa še dve hčeri in obema je bilo
ime Marija. Sv. Marija pa je spočela
brezmadežno in imela sina Jezusa.«
Ali veliko moliš? Zakaj? Kdaj? Kaj
najdeš v molitvi?
Če je le čas se Anamarija posveti
molitvi in seveda rednemu obisku svete maše. Tako kot pri vsakemu so razlogi za molitev tudi pri Animariji zelo
različni. Čas molitve je odvisen od dneva. Velikokrat se poda peš ali s kolesom do romarske cerkve na Kureščku.
»Delo z mladimi je zelo zahtevno in

hkrati zanimivo,« pravi. Mlade je kar
naprej potrebno motivirati in spodbujati k delu. Največji izziv predstavljajo
ravno birmanci, saj so na prehodu iz

otroštva v odraslost. Delo z njimi je
zabavno, a hkrati težavno. Pride dan,
ko ni volje za delo pri mladih. Takrat
nastopi mentor z dobro motivacijo in
spodbudnimi besedami. Kot mentor
moraš biti zelo iznajdljiv in uporabljati
različne trike, kako pristopiti k mladim. Vedno pa se mora najti čas za
igro in zabavo. Najbolj pomembno pri
mentorstvu je, da znaš z otroki sodelovati, da te vidijo kot prijatelja, zaupnika in podpornika. Ko dosežeš tak
pogled otrok, potem si na konju.
Hvala za tvoje delo z mladimi na
Golem.
mjg
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11.SVETOPISEMSKI MARATON
V tem času, ko smo deležni množice novic in površinskih sporočil, je
zelo pomembno, da se naše srce hrani
z Božjo besedo. Tako bomo v pravem
trenutku našli besedo podpore, tolažbe, vzpodbude, naklonjenosti do bližnjih doma,
v šoli, na delovnem mestu,
na ulici.
Morda se ob taki spodbudi sprašujete, kako v natrpani urnik, ki ga imate iz
dneva v dan, umestiti še
prebiranje Svetega pisma.
Mnoga pričevanja tistih, ki
so pričeli redno brati Sveto
pismo potrjujejo, da so z
odločitvijo za branje Biblije
prejeli milost, da niso le našli čas za
branje Božje besede, temveč tudi preostali del dneva preživeli bolj umirjeno
in v gotovosti, da jih vodi Gospod.
Bralci božje besede iz župnije Ig
smo se tudi letos udeležili svetopisemskega maratona. »Maratonsko«
branje Svetega pisma je potekalo od
sobote, 26. januarja do petka, 1. fe-

bruarja 2019, 24 ur na dan v kapeli
Antonovega doma na Viču. Sočasno je
potekal tudi zelo kvaliteten in zanimiv
spremljevalni program. Branje je razdeljeno na 2-urne termine, ki jih “po-

krijejo” v naprej dogovorjene skupine
bralcev. Vedno se jim lahko pridružijo
tudi naključni posamezni bralci. Tokrat
nas je bilo pet bralcev. Vabimo vas, da
se nam pridružite na 12. maratonu.
Povzeto po knjižici V ZAČETKU JE
BILA BESEDA – Kako in zakaj brat Sveto pismo, Svetopisemska družba Slovenije 2019.
M.J.

7. OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Člani župnijske Karitas Ig (ŽK Ig)
smo se sestali na 7. rednem občnem
zboru v ponedeljek, 25. 2. 2019, kjer
smo sprejeli poročilo o delu in finančno poročilo ŽK Ig v letu 2018 ter plan
dela in finančni plan za leto 2019. Po-

magamo pomoči potrebnim iz župnij
Ig, Golo in Tomišelj.
V letu 2018 smo trikrat delili EU
hrano - 1.603 kg. Na vsake 2 meseca
smo delili prehrambene artikle in higienske pripomočke, ki smo jih preje-

7
li od Škofijske karitas Ljubljana. Zbrali in razdelili smo286 kg hrane in higienskih pripomočkov, ki jih darujete
v voziček, nameščen v trgovini Spar
- Mesarstvo Blatnik. Razdeljevali smo
tudi hrano in higienske pripomočke,
ki smo jo kupili z zbranimi sredstvi
dobrotnikov, podjetij, pletenjem
adventnih venčkov, božičnih in novoletnih voščilnic, izdelavo butaric,
nabirko karitas, sveč … Zbrali in razdelili smo 70 kg rabljenih oblačil ter
še nekaj druge opreme in igrač. V sodelovanju s Škofijsko karitas Ljubljana smo pomagali pri plačilu položnic
(elektrika, zavarovanje, voda …), nakupu šolskih potrebščin in pri nakupu
kurjave. Organizirali smo družabno

srečanje za starejše. Za velikonočne
in božične praznike smo obiskali starejše v domovih za starejše in doma
ter jih obdarili z nekaj dobrotami.
Število vseh oseb, ki smo jim pomagali v letu 2018 v kakršnikoli obliki,
je bilo 122. Del sredstev je prispevala
tudi Občina Ig, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.
Hvala vsem rednim in občasnim
prostovoljcem ŽK.
Hvala vsem, ki ob smrti pokojnikov darujete svoj dar za potrebe naše
ŽK.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sofinancerjem in donatorjem, ki skupaj
z nami lajšajo stiske ljudi.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

NA PREŽGANJU
Vsak dan smo poslušali odlomek Zadnji dan smo si napisali pismo, ki
zgodbe Luč z gora – Biser planin. ga bomo dobili tik pred birmo. DolgZgodaj zjutraj nam
je gospod župnik
zaigral na kitaro,
da nas je prebudil. V soboto smo
imeli spoved. Vsak
večer pa smo imeli sveto mašo, pri
kateri smo aktivno
sodelovali. Imeli
smo zelo udobne
kavče, še nikoli
nismo bili pri sveti maši na kavčih.

8
čas smo si preganjali s spontanim smo veliko profesionalno izdelanih
petjem Hude mravljice – postala je plakatov – visijo v cerkvi na Igu. Ponaša neuradna himna. Šli smo na lov glejte si jih.
Zelo smo uživali in se zabavali.
za darovi Svetega Duha. Igrali smo
Birmanci – Najboljši team
se veliko zanimivih iger. Naredili pa

OBISK EVROPSKEGA PARLAMENTA
ZDRUŽEN Z ROMANJEM
Na povabilo evropske poslanke Patricije Šulin smo se člani Krščanskega
foruma SDS napotili v Belgijo. Potovanje so nekateri začeli že popoldne,
saj je avtobus startal v Mariboru, v Ljubljani smo se jim pridružili zvečer in se
odpeljali na dolgo nočno vožnjo proti
Belgiji. Kot se za romanje spodobi smo
imeli duhovno spremstvo. Z nami je bil
Andrej Firbas, župnik v Limbušu. Da
nam je nočna vožnja hitreje minevala
smo zmolili rožni venec in gledali film
Fatima-zadnja skrivnost. Tudi za dremanje je bilo še dovolj časa.
Zjutraj smo bili že v Belgiji. Namesto proti Bruslju smo se najprej zapeljali v Banneux, belgijsko romarsko središče, kjer se je med 15.1. in 2.3.1933
dvanajstletni deklici Marjeti Beco
osemkrat prikazala Marija. Razodela
se je kot kraljica ubogih. Banneux velja
za belgijski Lurd, vendar tam ni ogromne cerkve, temveč več manjših kapel
in prostor, kjer je mogoče maševati na
prostem.
V eni od prikazanj je Marija pozvala
Marjeto naj potisne roke v majhen izvir, češ da je izvir za zdravje in za vse

narode. Studenec je ohranjen, tudi mi
smo pomočili roke vanj in si natočili
vode. Znana so pričevanja o številnih
ozdravljenjih. Cerkev je priznala romarsko središče leta 1949.
V eni izmed kapel smo imeli sveto
mašo, saj je bila nedelja.
Sledil je odhod proti Bruslju. Mesto
smo si ogledali iz avtobusa, tudi okrog
Atomiuma smo se samo zapeljali, saj
vreme ni bilo primerno za ogledovanje.
Nadaljevali smo v središče mesta. Na
Velikem trgu smo občudovali značilno arhitekturo, bogate cehovske hiše,
mestno in kraljevo hišo. Sprehodili
smo se do vodometa z dečkom, ki lula.
Potem smo imeli prosto za spoznavanje utripa mesta – tudi kulinaričnega.
Obiskali smo še katedralo sv. Mihaela
in sv. Gudule in odšli v hotel.
Naslednji dan smo obiskali Slovensko katoliško misijo, ki jo upravlja
izseljenski duhovnik Zvone Štrubelj.
Skupaj z našim duhovnikom sta darovala sv. mašo, evangelij pa prebrala iz
sodobne in iz Dalmatinove biblije. Ob
koncu maše je gostitelj vzel kitaro in z
nami zapel nekaj pesmi. Njegovo delo
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je zelo zahtevno, saj oskrbuje vernike sprejel Janez Vouk, ki je zadolžen za
v Belgiji na Nizozemskem in v Parizu.
slovenske obiskovalce.
V predavanju nam je predstavil
Evropsko unijo, evropski parlament,
Bruselj in življenje Slovencev v njem.
Srečali smo se tudi s sodelavci gostiteljice Patricije Šulin, poslanke pa nismo
videli, saj je imela obveznosti v domovini. Njen namestnik Robert Velikonja
nas je seznanil z delovanjem parlamenta, vsakomesečno selitev na plenarno
zasedanje v Strasbourg in nas popeljal
v veliko dvorano, kjer potekajo zasedanja. V avli smo se pred zastavami vseh
članic fotografirali, še prej pa so udeležencem razdelili praktična darila. Najbolj smo bili veseli dežnikov, saj nas je
muhasto vreme spremljalo tudi v
Trierju, kamor smo odpotovali takoj
po odhodu iz parlamenta.
Trier je eno najstarejših nemških
mest. Po ogledu mesta smo imeli v
tamkajšnji stolnici, v kripti, še zadnjič
mašo. Duhovnik Andrej nas je pri vsaki
Naša naslednja postaja je bila maši vzpodbudno nagovoril, spomnil
evropski parlament. Po temeljitem pa se je tudi vseh tistih, ki v naši domopreverjanju smo lahko vstopili, kosili vini še niso dobili groba. Čakala nas je
v tamkajšnji menzi, potem pa nas je še dolga pot domov.

ŽEGNANJE NA DOBRAVICI
Žegnanje so praznovali 17.3.2019,
saj ima podružnična cerkev na Dobravici zavetnika svetega Gregorja,
ki goduje 12.marca. Žegnanjsko slovesnost je vodil kaplan Simon Virant.
Pri slovesnosti so peli člani meša-

ni cerkveni zbor s Pijave Gorice pod
vodstvom Simona Hočevarja. Pridružilo se je nekaj ižanskih pevcev.
Pred cerkvijo smo se še zadržali,
saj so nas vaščani lepo pogostili.
Tončka Jeraj
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GOSTOVANJE SKUPINE TVOJ GLAS NA IGU
Štirje fantje in tri dekleta sestavljajo pevsko skupino Tvoj Glas. Električna
kitara, bas kitara, bobni,
akustična kitara, klaviature in trije odlični vokali so
v nedeljo, 17. marca, prišli
v goste in popestrili deseto mašo s svojim petjem
in igranjem. Ker smo v postnem času, so bile pesmi
postno obarvane. Skupina
je s svojim muziciranjem
pričarala neko drugačno
vzdušje pri sveti maši. S
sodelovanjem birmancev
in Tvojega Glasu je bila sveta maša mehka dlan nekomu spet razjasni
res nekaj posebnega.
dan…
Odpri srce, razširi ga, naj tvoja
Petra Strelec

PRIZNANJE OBČINE IG MARTINOVIM
ANIMATORJEM
Na predlog OO SDS Ig je svet Občine Ig sprejel sklep, da se podeli priznanje Občine Ig za leto 2018 skupini
Martinovi animatorji z naslednjo obrazložitvijo:
»Skupina Martinovi animatorji
je nastala leta 2013 na pobudo zakoncev Merzel. Postavila sta okvirje
animatorski skupini, ki temeljijo na
rednem obisku nedeljskih maš, na tedenske dejavnosti v župniji in vsako
letnem obisku duhovnih vaj. Nasta-

nek skupine je sovpadel s predlogom
takratnega kaplana na Igu salezijanca Janeza Žerovnika o izvedbi maš, ki
bi imele med mašo krajšo katehezo
za otroke. Ime so animatorji povzeli
po ižanskem farnem zavetniku svetem Martinu. Namen skupine je delo
z otroki in mladino ter njihova vzgoja
v ljubezni do Boga in bližnjega. Tako
zanje pripravljajo oratorijske dneve,
delavnice, pomagajo pri poletnem
oratoriju in dvakrat mesečno otroške
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maše, ki so postale prav z njihovo pomočjo dobro obiskane. Število otrok
pri maši se je iz nekdanjih 20 povečalo in je večkrat
preseglo število 100. Sami
Martinovi animatorji pravijo,
da je »Ižanska
fara njihov misijon«. V okviru Martinovih
animatorjev
že več kot pet
let deluje tudi
Martinov otroški zbor. Šteje
prek dvajset
otrok, ki s svojim petjem sodeluje pri mašah, koncertih in občinskih revijah pevskih
zborov. Martinovi animatorji želijo
otrokom privzgojiti vrednote, ki v
današnjem času izginjajo: spoštovanje do staršev in starih staršev, občutek za čisto naravo, razumnost,
zmernost, pravičnost, srčnost, vero,
upanje in ljubezen do doma in domovine. Na teh krščanskih vrednotah

so pognali korenine naši predniki na
Ižanskem in zrastel tudi sovenski narod.«

Priznanje je bilo skupini podeljeno
na Akademiji ob prazniku Občine Ig,
v petek, 22. marca 2019. Martinovim
animatorjem želimo, da bi tudi v prihodnje organizirali otroške sv. maše
ter druge dogodke, s katerimi otrokom in mladim približajo Boga. Želimo jim veliko dobrih idej, energije in
veselja pri delu z mladimi.
Alenka Jeraj

ŽUPNIJI V ZADNJEM MESECU
Na Igu smo se poslovili od Antonije Erjavec rojene Drobnič, rojene
26.2.1927, ki je bivala v Dragi 26. Ob
pogrebu so za svete maše darovali:
Jelka Grmek, Angela Drobnič s Pijave

Gorice, Franci Drobnič z družino s Pijave Gorice in Tone Zgonc z družino iz
Kremence.
Poslovili smo se tudi od Bogomira (Mirkota) Pangerca. Rojen je bil
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30.10.1937 na Dobravici. Bival pa nazadnje v domu ostarelih na Škoflici, prej
pa pri nečaku na Poti v Drago na Igu.
Ob pogrebu so namesto cvetja na grob
darovali za sveto mašo in dar za cerkev: Križmanovi iz Staj, Tone Pangerc z
družino in Marija in Mimi Pangerc.
Na Golem smo se poslovili od Gregorja Sušlja. Rojen je bil 5.6.1988 in je
bival Škrlje 7. Ob pogrebu so namenili
dar za cerkev in za svete maše: domači, družine Bergles, Glavan, Zupan in
Škarja, sošolci iz mlajše zakonske skupine in Glavanovi iz Škrilja.
Na Kureščku smo se poslovili od
Marije Berke, rojene Jakič, rojene
1.4.1932 v Zapotoku, ki je živela v Ljutomeru, zadnja leta pa v domu upokojencev v Radencih.
Vsem darovalcem ob pogrebih se
prav lepo zahvaljujemo. Duhovniki
za podarjene maše, obe župniji pa za
podarjen denar. Naj bo izguba drage
osebe priložnost, da svoj dar vgradimo
v občestvo, kateremu pripadamo. Bog
povrni.

Svojo zvezo sta z zakramentom
svetega zakona potrdila Goran Kuhar in Anita rojena Podhraški. S svojo
družino živita na Zagorici 9 na Igu. Ob
poroki je bil krščen njun sin Nik, rojen
29.12.2017. Veselimo se te mlade družine in kličemo nanjo Božjega blagoslova. Naj jih spremlja Božja bližina, ki
jo posebej čuti sin Nik, ki je postal Božji
otrok.
Božji otrok je po zakramentu svetega krsta postal tudi Metod Lipovšek,
sin Lovra in Ane rojene Urankar, rojen
23.5.2018. Družina ima dom na Govekarjevi cesti 58 na Igu.
Prav tako pa je Božje življenje po
zakramentu svetega krsta prejel tudi
Mateo Debevec, sin Benjamina Bena
Debevca in Ivane rojene Lukič. Družina
domuje na Troštovi ulici 23 na Igu.
Otroci, vsa župnija vas sprejema
z velikim veseljem. V imenu tega občestva ste bili med krstnim obredom
pokrižani. Naj vas Božji blagoslov spremlja in varuje vse življenje.

OBVESTILO ŽUPNIJSKE KARITAS (ŽK) IG
Na tiho nedeljo, 7. 4. 2019 bodo
po obeh sv. mašah (ob 8. in 10.) na
voljo butare. Priporočen dar 5,00 €.
Iskren Bog plačaj vsem sodelavcem
in prostovoljcem, ki bodo pomagali pri pripravi in izdelavi butar. Prav
tako bodo na voljo tudi velikonočne
voščilnice. Priporočen dar je 1,00 €.

Na voljo bo tudi oljka. Iskren Bog plačaj za vaše darove, saj s tem pripomorete k lajšanju stisk ljudem.
Župnijska karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne
ure vsak drugi petek v mesecu od 17.
do 18. ure v učilnici župnišča.
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Transakcijski račun župnijske Ka- te svoj dar za pomoč ljudem v stiski:
ritas Ig, na katerega lahko prispeva- SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).

RAZPIS ZA PESEM
Misijonsko središče Slovenije
(MSS) SPODBUJA k ustvarjanju
pesmi z misijonsko tematiko. Papež
Frančišek je letošnji oktober razglasil za izredni misijonski mesec. Geslo
tega meseca se glasi »Krščeni in poslani«.
V sklopu tega svetovnega dogodka želimo spodbuditi otroke in mladostnike iz vseh slovenskih župnij,
dekanij in škofij, da skupaj z animatorji sodelujejo pri ustvarjanju besedila in glasbe za novo slovensko misijonsko pesem.
Nadejamo se, da se boste vabilu
odzvali v čim večjem številu, saj vabilo nikakor ni omejeno samo na otroke
in mladostnike, ampak ste k ustvarjanju lepo povabljeni prav VSI, v kolikor
le začutite ustvarjalni navdih.
Izbrane pesmi bodo posnete na
CD oz. DVD, ki bo izšel v mesecu oktobru 2019.
Srčno upamo, da boste našli bogat ustvarjalni navdih, da bodo pesmi
našle pot do srca vernih in se bodo

prepevale širom Slovenije ter tako
utrjevale misijonsko zavest.
Besedilo in glasba pesmi morata
biti v slovenskem jeziku, upoštevajoč
domače navade in običaje.
Pesem naj izžareva misijonski duh
krščanstva, ki ga širokogruden slovenski človek že več stoletij premore.
Pesem naj bo kot DEMO posnetek
poslana po pošti v CD oz. DVD obliki
na sedež Misijonskega središča Slovenije (Kristanova ulica 1, 1000 Lju-

bljana) ali pa v digitalnem zapisu na
elektronski naslov missio@rkc.si do
31.5.2019.

DOGODKI PRED NAMI
Zadnjo nedeljo v marcu presta- dnom na podružnicah ob 18h, na Igu
vimo uro na poletni čas. Ure presta- pa ob 19h.
vimo naprej in bomo zato vstali eno • ponedeljek, 1.4., po sveti maši na
uro prej. Sveta maše bodo med teIgu – srečanje ŽPS

14
• četrtek, 4.4., ob 20h na Golem –
srečanje ŽPS
• petek, 5.4.: prvi petek v mesecu.
Dopoldne obiščemo bolnike in
starejše na domu. Zvečer od 18.30
naprej molitev pred Najsvetejšim
in obnovitev posvetitve Jezusovemu srcu.
• sobota, 6.4.: prva sobota v mesecu. Ob 7.30 molitev premišljevalnega rožne venca pred Najsvetejšim in posvetitev Marijinemu
Brezmadežnemu srcu.
• sobota, 6.4., srečanje bralcev
Božje besede v Stični ob 9h. Bralci
lepo vabljeni.
• nedelja, 7.4.: spovedovanje tujega spovednika pri vseh nedeljskih
mašah.
• nedelja, 7.4., na Igu ob 10h otroška sveta maša.
• radijski misijona na Radiu Ognjišče – od 7. do 13. aprila:

Več o programu dobite na http://radio.
ognjisce.si/sl/212/utrip/29478/
• petek, 12.4.: spovedni dan na radijskem misijonu.
• nedelja, 14.3.: cvetna nedelja.
• sreda, 17.4.: začetek birmanske
devetdnevnice pri maši ob 19h na
Igu in na Golem.
• četrtek, 18.4., VELIKI ČETRTEK,
spomin zadnje večerje, obredi ob
19h na Igu in na Golem. Na Igu po
obredih še molitev z Jezusom na
Oljski gori.
• petek, 19.4., VELIKI PETEK, strogi post, križev pot na Igu ob 15h,
obredi velikega petka ob 19h na
Igu in na Golem. Ta dan je po vsem
katoliškem svetu nabirka za Sveto
deželo in vzdrževanje svetih krajev. Na Igu po obredu še molitev z
Jezusom pri Božjem grobu.
• sobota, 20.4., VELIKA SOBOTA:
–– 7h blagoslov velikonočnega
ognja na Igu in na Golem
–– blagoslovi velikonočnih jedil:
–– 9.15 Visoko
–– 10h Dobravica
–– 10.30 Sarsko
–– 11h Pijava Gorica
–– 11.30 Kremenica
–– 14h Gornji Ig
14. radijski misijon
Foto © Andrej Jerman
–– 14h Iška Loka
Naslov letošnjega radijskega misi–– 14.30 Matena
jona „Cerkev je mlada“ je navdihnila
–– 15.00 Iška
lanska sinoda mladih. Sodelujejo du–– 15.00 Škrilje
hovniki, ki delajo z mladimi...
–– 15.30 Golo
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––
––
––
––
––
––

15.30 Iška Vas - cerkev sv. Križ
16.00 Kot – gasilski dom
16.00 Ig
16.30 Staje
17.00 Ig
velikonočna vigilija ob 19h na
Igu in na Golem.
• nedelja, 21.4., VELIKA NOČ, največji krščanski praznik. Vstajenjska procesija bo ob 8h na Igu. Na
Golem pa ob 9.30. Sveti maši bosta isti dan še ob 11h na Igu in ob
10h na Pijavi Gorici.
• 22.4. - velikonočni ponedeljek, podamo se v Emavs. Maše bodo po
nedeljskem razporedu. Pri maši na
Golem ob 9.30 in ob 10h na Igu bo
tudi srečanje za birmanske botre.
To je dela prost dan in naj bo to srečanje tudi priložnost za srečanje z
botri, ki bodo ta dan lahko od daleč
prišli na birmansko devetdnevnico.

• 22.4. – velikonočni ponedeljek,
sveta maša ob 11h na Pungartu,
žegnanje pri svetem Juriju. Ob 17h
sveta maša na Gornjem Igu.
• torek, 23.4.: ob 18h na Igu srečanje
(spraševanje) birmancev z birmovalcem nadškofom Stanislavom
Zoretom. ob 19h sveta maša, med
katero bo nadškof na razpolago
za sveto spoved. Po sveti maši bo
v župnišču na Igu srečanje za člane
ŽPS z Iga in Golega.
• sobota, 27.4.: sveta birma ob 9h
na Golem in ob 11h na Igu. Molimo za birmance in njihove družine.
• nedelja, 28.4.: Bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja.
• nedelja, 28.4., ob 10h na Igu otroška sveta maša.
• nedelja, 28.4., ob 11h žegnanje pri
svetem križu v Iški vasi.

RIBNIŠKI PASIJON 2019
Pasijonska družina vabi na uprizoritev RIBNIŠKEGA PASIJONA z naslovom: Daritev za grehe sveta, ki bo
v soboto, 13. aprila, v športni dvorani
Sodražica in na velikonočni ponede-

ljek, 22. aprila, v športnem centru
Ribnica. Vse predstave bodo ob 19h.
Bodite pogumni in pridite!
Vstopnine ni. Več informacij dobite na www.ribniskipasijon.si.

NAPOVEDUJEMO
Oratorij 2019 na Igu bo potekal od 19. do 24. avgusta.
Na Golem pa od 25. do 28. junija. Že sedaj si organizirajmo

čas, da se bodo otroci lahko
udeležili teh bogatih poletnih
dni. Osrednji lik oratorija bo
junak Peter Klepec.

ZAHVALA ZA OČALA
Hvala vsem, ki ste se že
odzvali naši akciji zbiranja
očal za misijone. Zbrali
smo že skoraj 100 očal. Akcijo Misijonskega središča
Slovenija soorganizira tudi
optika Glasmaher, ki bo
poskrbela, da bodo prava
očala prišla do pravih uporabnikov. Na nas pa je, da
pogledamo v svoje zaloge
in najdemo očala, ki jih
nihče več ne uporablja in
jim prinesemo v cerkev ali v župnišče
Hvala vsem, ki ste se odzvali temu
v za to postavljeno škatlo.
povabilu k dobrodelnosti.
Akcijo bomo nadaljevali tudi po
žpk
Veliki noči.

