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PRIDI SVETI DUH
S sveto birmo smo zaokrožili dveletno pripravo na ta zakrament potrditve v veri.
Kaj vse je bilo v teh dveh letih. Naj
zapišem v grobem.

Že dve leti so birmanci ob nedeljah vpisovali odgovore na vprašanja
v liturgičnih zvezkih. Pri verouku so
delali domače naloge in se učili za
pridobivanje verskega znanja. V za-
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dnjem letu pa so tudi sodelovali pri
svetih mašah. Poleg verouka so obiskovali tudi birmanske skupine. Tam
so jih nagovarjali birmanski animatorji.
Hvaležni smo vsem, ki so birmancem posvetili del svojega prostega
časa. Lahko bi sedeli doma pred televizorjem ali računalnikom. Toda vzeli
so si čas za te mlade, da bi se dobro
pripravili na življenje.
Birmance so od novembra naprej s
svojo molitvijo podpirali tudi prostovoljci. Imena birmancev smo razdelili
župljanom, ki so vsak dan molili zanje. Hvala za to pomoč. Ko je bilo že
skoraj brezupno, je res Božja pomoč
dodala in naredila premik k Bogu. In
za to se moramo zahvaliti vsem molivcem. Po birmi so to vlogo prevzeli
in jo nadaljujejo botri.

Gospod nadškof je na spraševanju birmancev med birmansko devetdnevnico le te prosil, naj vsak dan
zmolijo vsaj eno Zdravo Marijo za
ohranitev vere. Kot mora športnik
skrbeti za kondicijo, tako moramo
skrbeti tudi za duhovno kondicijo in
živ odnos z Bogom. Minimum za to je
ta ena Zdrava Marija.
In kaj se je spremenilo po birmi?
Prve dni je vedno obdobje navdušenja in poleta. Zdi se, da je Sveti Duh
prav oprijemljiv. Ko pa ta vnema začne pojenjati, je potrebno še bolj zavestno moliti za pomoč in blagoslov
Svetega Duha. Če poznamo darove
Svetega Duha, potem lahko zanje
tudi prosimo.
Naj vedno pride Sveti Duh vsem
60 tim mladim iz obeh župnij, ki so
prejeli Svetega Duha.

UVOD V MAŠO
Birmanke na velikonočni ponedeljek ob srečanju za birmanske botre
Danes je poseben dan v cerkve- poti v Emavs srečata Jezusa, ko ga
nem letu, dan po Veliki noči, veliko- prepoznata po lomljenju kruha in to
nočni ponedeljek. Dan ko učenca na novico sporočita tudi drugim.
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Je pa tudi šesti dan naše birmanske devetdnevnice in prav posebej
dan ko so z nami birmanci tudi naši
botri.
Dragi botri, dobro veste da danes
v splošnem nismo potrebni materialnih stvari. Potrebujemo pa vašo bližino. To, da samo nam posvetite del

svojega časa in se zanimate za nas.
Zato smo vas izbrali.
Ni potrebe, da veliko storite. Pomembno pa je, da ste pozorni do nas.
In še nekaj vas prosimo vaši birmanci: botrstvo ni samo za čas birme, ampak JE in NAJ BO poslanstvo
za vse življenje.

OSEBA TA MESEC: HELENA BEVC
…upokojena medicinska sestra, ki se je takrat oblikovala v naši župniji.
V starejši zakonski skupini sta še danes.
mama, babica…
Je bralka Božje besede v naši žuDružino si je ustvarila na Igu. Je rojena Ljubljančanka, iz Šempeterske pniji. Njeno umirjeno, razločno, jasno
fare. Izhaja iz verne družine.
Starša sta jo vzgajala v veri.
Skupaj z možem Jožetom pa
sta vero prenesla na svoje
otroke.
Že iz rane mladosti je
navajena, da se okoli cerkve
in v župnišču pomaga, ker
je vedno polno dela. »Okoli
cerkve se počutim domače,«
je rekla. V času odraščanja so
se mladi zbirali po maši in se
družili, hodili skupaj na izlete,
pletli venčke, obiskovali
mladinski verouk… Ko so se
preselili na Ig, ji je bilo od
začetka dolgčas. Ljudje na
Igu niso bili navajeni, da se
po maši pred cerkvijo družijo. Potem sta bila skupaj z
možem nagovorjena in povabljena k zakonski skupini,
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in glasno branje berila mi polepša nedeljsko mašo. Seveda sem jo vprašala
kako to, da tako lepo bere, ali ima kaj
treme? »Kot medicinska sestra, delala
sem predvsem na otroški očesni kliniki,
sem imela veliko stikov z ljudmi na področju zdravstvene vzgoje, s študenti…
tako, da sem izgubila strah pred javnim
nastopom,« mi je razložila. V svojem
poklicu je zelo uživala in ga rada opravljala.
»Ker sem upokojena, lahko obiskujem sveto mašo tudi čez teden. Ko
sem bila še v službi in so bili moji otroci
manjši, sem jih izročala v Božje roke,
sedaj pa lahko obiskujem maše. Ker
sem veliko v cerkvi, vidim delo in lahko
pomagam.« Skupin za čiščenje in krašenje cerkve je devet, vendar nekatere
članice ne zmorejo več čistiti, zato so
skupine okrnjene in potrebujejo podmladek. Pogovarjali sva se o tem, zakaj
tako malo ljudi oz. eni in isti pomagajo
na več področjih. »Verjetno mislijo, da
so še drugi in bo nekdo drug pomagal.
Na koncu lahko sklepamo, da veliko
ljudi tako misli. Kljub temu, da ljudi nagovarjamo in prosimo za pomoč, se ne
odzovejo,« razmišlja gospa Helena.
Je članica Živega rožnega venca v
župniji. Napiše tudi kak članek za Našo
župnijo.
Vprašala sem jo kakšen je po njeno
veren človek. »Nič posebnega,« mi je
odgovorila. »Pošten, pripravljen pomagat, da ne obsoja, človek odprtega

srca, ki sprejema življenje kot je in ga
predaja v Božje roke.«
V težavah se Helena obrača na Jezusa. Svoje otroke je priporočala v
Marijino varstvo. Meni, da se ljudje v
težavah bolj obračamo na vero. Verjetno je danes posledica tega, da je manj
vernih ljudi, ker imamo vse, vse lahko
kupimo. Pravi, da se tudi sama vpraša,
kaj bi nas ljudi streznilo? Verjetno večje
nesreče, naravne katastrofe,... Vendar
le za nekaj časa. Sama obiskuje potresno pobožnost, ki je za Veliko noč pri
Sv. Jožefu v Ljubljani. »Včasih je bilo na
tej pobožnosti veliko ljudi, sedaj pa jih
je vedno manj,« mi pove.
»Ljudje smo takšni kot smo, vedno
enaki, to lahko beremo tudi v Svetem
pismu in vidimo v zgodovini,« nadaljuje
najin pogovor.
Vsakodnevno prebira Sveto pismo.
Všeč so ji naslednje besede, o njih
premišljuje, ko ima občutek, da je pozabljena, ko se sprašuje ali Gospod ve
zanjo: »Pred stvarjenjem sveta sem te
izvolil in te blagoslovil z vsemi tvojimi darovi…«. Besede so ji v tolažbo in
spodbudo, ko moli, prosi in ima občutek, da ni rezultata.
Doma ima vrt za katerega skrbi,
rada kolesari, poleti bere bolj duhovno
čtivo.
Gospa Helena hvala, ker delite z
nami svoja razmišljanja in pomagate
na razne načine v naši Cerkvi.
mjg
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ZAHVALA DOBROTNIKOM KARITAS
Ob pogrebu pokojne Janki Šenk
z Iga so svoj dar namenili za potrebe Župnijske karitas Ig, Stane Uršič
z družino, družina Maček, Mili Uršič
z družino in družina Završnik iz Staj.
Iskrena hvala in Bog plačaj.

vsem, ki ste butarice kupili in s tem
podprli naše delo.
Župnijska Karitas Ig ima uradne
ure vsak drugi petek v mesecu od 17.
do 18. ure v učilnici župnišča.

Iskrena hvala tudi vsem dobrotniTransakcijski račun župnijske Kakom, ki podpirate naše delo in poma- ritas Ig, na katerega lahko prispevagate lajšati stiske ljudem.
te svoj dar za pomoč ljudem v stiski:
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.).
Hvala vsem, ki ste nam prišli pomagat pri izdelavi butaric za cveŽupnijska karitas Ig
tno nedeljo. Prav tako pa hvala tudi
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BRALCI NA IGU ‐ OB 8,00:
Mateja Jere Grmek
28.4.2019
in Marjana Jamnik
Rok in Zinka
5.5.2019
Štefančič
Franc Orhini
12.5.2019
in Veronika Čuden
Helena Bevc in Blaž
19.5.2019
Jamnik
Bernarda in Robi
26.5.2019
Selan
Nataša in Boštjan
2.6.2019
Šteblaj
BRALCI NA IGU ‐ OB 10,00:
Irena Uršič in Vlasta Merzel
Anka Virant Dornik in Jure
Podržaj
Sonja Dolinšek in Marija Kozin
Marija Poljanec in Bojan Bučar
Andreja in Roman Zdravje
Maja Smole in Jerca Žučko
Barbara in Tadej Jamnik
Marija Pangerc in Marinka
Završnik
PRVO SVETO OBHAJILO
19.5.- ob10

9.6.2019

21.7.2019

25.8.2019

16.6.2019

28.7.2019

1.9.2019

23.6.2019

4.8.2019

8.9.2019

30.6.2019

11.8.2019

15.9.2019

7.7.2019

15.8.2019

22.9.2019

14.7.2019

18.8.2019

29.9.2019

23.6.2019
30.6.2019

15.8.2019
18.8.2019

28.4.2019
5.5.2019

12.5.2019
7.7.2019
25.8.2019
26.5.2019
14.7.2019
1.9.2019
2.6.2019
21.7.2019 8.9.2019
9.6.2019
28.7.2019 15.9.2019
16.6.2019
4.8.2019 22.9.2019
SV.REŠNJE
TELO IN KRI
11.8.2019 29.9.2019
20.6.2019
ob 19,00
STARŠI PRVOOBHAJANCEV
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BRALCI NA PIJAVI GORICI:
Veronika Globokar
5.5.2019
in Damjana Urbar
Anže Globokar
12.5.2019
in Olga Urbar
Katarina Hočevar
19.5.2019
in Jelka Janež Tavčar
Andreja Lunar
26.5.2019
in Katarina Stojanovič
Damjana Urbar
2.6.2019
in Tomaž Šerjak

9.6.2019

14.7.2019

15.8.2019

16.6.2019

21.7.2019

18.8.2019

23.6.2019

28.7.2019

25.8.2019

30.6.2019

4.8.2019

1.9.2019

7.7.2019

11.8.2019

8.9.2019

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU
6. SKUPINA
5.5.2019
7. SKUPINA (Iška Loka)
12.5.2019
8. SKUPINA (Staje)
26.5.2019
1. SKUPINA (Matena)
2.6.2019
2. SKUPINA
9.6.2019
3. SKUPINA
16.6.2019
4. SKUPINA
23.6.2019
5. SKUPINA (Podržajevi)
30.6.2019
STARŠI PRVOOBHAJANCEV 19.5.2019

7.7.2019
1.9.2019
14.7.2019
8.9.2019
21.7.2019 15.9.2019
28.7.2019 22.9.2019
4.8.2019 29.9.2019
11.8.2019 6.10.2019
18.8.2019 13.10.2019
25.8.2019 20.10.2019

Hvala vsem, ki ste pred Veliko nočjo lahko prišli na generalno čiščenje župnijske cerkve na Igu. Naredili ste veliko delo. Že v pogovoru z osebo ta mesec velja povabilo, da bi se skupine za čiščenje cerkve pomladile, prenovile in
obogatile. Lahko pa kdo ustanovi tudi svojo novo skupino, ki bi bila pripravljena enkrat na dva meseca priti počistit cerkev.
Hvala vsem, ki naredite, da je bogoslužni prostor urejen in počiščen. Bog
vam stoterno poplačaj.
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ŽUPNIJI V ZADNJEM MESECU
Od nas je poslovil Janez Križman,
rojen 7.5.1943, bival je na cesti ob
Barju na Škofljici. Ob pogrebu so namesto cvetja na grob darovali za cerkev in za svete maše: družina Tomažič
Knez, žena Marinka, Tadej, Damjan in
David z družinami, Švigelj Perne pod
Strahom, družina Radovana Šteblaja, Križmanovi iz staj, Smerke Miha,
Vrhovčevi iz Grosuplja, družina Tome
iz Sela, sosedovi družina Bolha.

Ob pogrebu so namesto cvetja na
grob darovali za cerkev in za svete
maše: hčerka in sin, družina Uršič
Tone, družina Miklič, Anica in Franci Koželj iz Zagradca, Stane Uršič z
družino, družina Jankovič iz Lavrice,
družina Strle iz Iške Loke, Šebenikovi
z Vrhnike in botrovi ženi v slovo je daroval tudi Jože.

Poslovili smo se od Janki Šenk, rojene Rakovec, rojene 28.2.1957. BivaPoslovili smo se od Angele Jakše, la je na Igu, Banija 26. Ob pogrebu so
rojene Kraljič, rojene 13.12.1927 v Iški namesto cvetja darovali za Karitas,
Loki, kjer je tudi stanovala do smrti. za svete maše in v dober namen ter
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za cerkev: mož Franci in hčerka Tina
z družino, Pavličevi iz Vrbljen, družina
Pleško in Perme, Alojz Uršič z družino, skupina Arkus, Andreja >Bolha z
družino, Ljubljanska 35, Stane Uršič
z družino, družina Maček, družina
Švigelj in družina Debevec, Uršič Mili
z družino, družina Smole, Banija 70,
Uršič Martina, družina Šetina, družina Pucihar Kramarjeva, družina Golob iz Zagorice, družina Kozin z Iga,
Cibrovi z Iga, družina Ciber z Dobravice, družina Završnik iz Staj, družina Švigelj iz Banije 32, brat Andrej z
družino, nečakinja Mateja z družino,
Ferenčakovi iz Brežic, Križmanovi iz
Staj, družina Meglič iz Strahomerja,
Franci Rakovec z družino, družina
Purkat in občinski odbor SDS.
Na Škofljici smo
se poslovili od Angele
Knavs, rojene Bartol,
rojene 27.5.1928. Bivala je na Kočevski cesti
114, na Pijavi Gorici.
Vse pokojne priporočamo v molitev.
Med Božje otroke
so bili po zakramentu
svetega krsta sprejeti
naslednji otroci:
-Nik Kuhar, sin Gorana in Anite Kuhar. Nik
na Zagorici 9, na Igu.

-Rene Garvas, sin Valentina Garvasa in Iris Kocjančič. Rene živi s starši na Kremenici 9.
-Jan Gaberšek, sin Luka Gaberška
in Petre Janša. Jan živi s starši na Zagoriški ulici 14 na Pijavi Gorici.
-Zarja Zgonc Rigler, hči Anžeta Riglerja in Irene Zgonc. Zarja živi s starši v Iški Loki 1E.
-Marcel Strle, sin Tomaža in Helene Strle. Marcel živi s starši v Mateni
3.
Vsaka pomlad je razlog za novo
rojstvo in rast. Naj raste po prerojenju v svetem krstu tudi naše občestvo!

Po dveh letih je za nami tudi sveta birma. V župniji Golo je potrditev
v veri prejelo 8 mladih, od tega 3
dekleta in 5 fantov. V
župniji Ig pa 52 mladih,
od tega 24 deklet in 28
fantov.
Prav je, da jih vse
občestvo sprejema. Bili
so dobrodošli v skupnost Cerkve pri krstu,
ko so v njihovem imenu
izpovedali vero njihovi
starši. Sedaj pa so vero
izpovedali tudi sami.
Zato jim izrekamo ponovno dobrodošlico.
živi s starši Naj jih Sveti Duh vodi skozi življenje
s svojimi darovi.
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DOGODKI PRED NAMI:
Zvečer bo ob 18.30 na Igu molitev
• 28.4. – bela nedelja, nedelja Božpred Najsvetejšim in obnovitev
jega usmiljenja. Zadnja nedelja v
posvetitve Jezusovemu srcu. Ob
aprilu je žegnanje pri svetem križu
v Iški vasi.
19h pa sveta maša.
• 1.5. – god Jožefa delavca in pra- • 4.5. – prva sobota v mesecu. Ob
znik dela.
7.30 molitev premišljevalnega
• 1.5. – začetek Marijinega meseca
rožnega cena na Fatimski način.
maja in začetek šmarnic. Letos
Obnovi bomo posvetitev Jezusovemu srcu.
bomo na pobudo ŽPS brali šmarnično branje o misijonarju Ignaci- • 4.5. – god svetega Florjana.
ju Knobleharju, ki je bil misijonar • 5.5. – 3. velikonočna nedelja. To
v Egiptu in Sudanu z naslovom:
je prva nedelja po godu svetega
Misijonar ob Nilu, ki ga je sestavila
Florjana, zavetnika gasilcev. Zato
pisateljica Berta Golob.
bo to nedeljo Florjanova maša. Ob
Šmarnice bodo vsak večer na Igu,
9.45 bo na igrišču pred osnovno
na Golem, v Mateni, Iški vasi in na
šolo na Igu blagoslov gasilskih vozil. Ob 10h pa gasilska maša v žuPijavi Gorici.
pnijski cerkvi na Igu. Po maši so ob
11h vsi gasilci vabljeni v Iško Loko,
kjer organizatorji PGD Iška Loka
zanje pripravljajo pogostitev. Sveti Florjan, prosi za nas!
• 5.5. – začetek molitvene osmine
za duhovne poklice.
• 6.5. – srečanje ŽPS na Igu, po maši
ob 19h.
• 10.5. – začetek devetdnevnice
pred prvim svetim obhajilom na
Igu. Otroci vabljeni k skupni pripravi na prejem Jezusa.
• 12.5. – 4. velikonočna nedelja –
nedelja Kristusa, dobrega pastirja
in svetovni dan molitve za duhovne poklice.
• 3.5. – prvi petek. Dopoldne obiščemo bolnike in starejše na domu. • 12.5. – otroška maša ob 10h na Igu.
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• 13.5. – Fatimska mati Božja.
• 19.5. – prvo sveto obhajilo, ob 10h
na Igu.
• 20.5. – začetek sedemdnevnice
pred prvim obhajilom na Golem.
• 24.5. – Marija pomočnica kristjanov. Slovesnost na Rakovniku.
• 26.5. – prvo sveto obhajilo, ob
9.30 na Golem.
• 26.5. – otroška maša ob 10h na
Igu.
• 27.5. – god blaženega mučenca
Lojzeta Grozdeta.
• 27. do 31.5. – prošnji dnevi s poljskimi mašami:
^^ ponedeljek, 27.5., ob 17h v Iški,
ob 18h na kremenici in ob 19h na •

Igu poljska maša za Staje in Kot
^^ torek, 28.5., ob 7.30 procesija
in maša v Mateni, ob 18h na
Dobravici in ob 19h na Igu poljska maša za Iško Loko.
^^ sreda, 29.5., ob 18h na Sarskem in ob 19h na Igu.
^^ četrtek, 30.5., Gospodov vnebohod, ob 18h na Pijavi Gorici.
Maši tudi ob 19h na Igu in ob
19.30 na Golem.
^^ petek, 31.5., ob 18h poljska
maša v Iški vasi.
^^ poljska maša za Gornji Ig bo ob
spominu posvetitve cerkve, 25.
6, ob 18h.
31.5. – sklep šmarnic.

ZA DOBRO VOLJO
ŠARMANTNI LASJE – Soseda reče
FACEBOOK – Kakšna je razlika med
sosedi: »Veš, tvojemu možu pa tako Facebookom in zaporom? Ni razlike.
lepo pristajajo sivi lasje.« »Res je. Am- Sediš, zapravljaš čas in pišeš po zidu.
pak zanje se mora zahvaliti meni!«
ANTON PADOVANSKI – Petletni
SELITEV – Sosedi se pogovarjata: Rok: »V starih časih, ko še ni bilo svete»Kmalu bomo stanovali v lepšem oko- ga Antona Padovanskega, so pa ljudje
lju!« se je pohvalila prva. »In mi v mir- težko kaj našli …«
nejšem okolju!« je rekla druga. »Ah,
ANGINA – Aljaž leži v postelji z antorej se boste tudi vi preselili?« »Ne, mi
gino in ni preveč navdušen nad molitviostanemo tukaj!«
jo Sveti angel. Doma se mu čudijo, on
RAZLIKA – Kakšna je razlika med pa pojasni: »Če bo angel prišel in me
slabim strelcem in slabim šoferjem? varoval, se bo nalezel angine, potem
Slab strelec ne zadene ničesar. Slab šo- pa se bodo od njega nalezli še Jezus,
fer pa vse.
Marija in vsi ostali v nebesih.«

ZAHVALA
Hvaležni smo vsem dobrotnikom, zambiku se vsem zahvaljujejo, o čeki so v adventu zbirali barvice. Te so mer priča tudi fotografija.
dosegle svoj namen. Otroci v Mo-

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

