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POSTNI ČAS IN POSTNA POSTAVA
Postni čas je tisto obdobje v cerkvenem letu, ki nas kristjane pripravlja na obhajanje največjih skrivnosti
naše vere: zadnje večerje, Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja.
Brez Kristusovega trpljenja in smrti
mi ne bi bili odrešeni, saj bi človeško
potemtakem duhovno tavalo. Tako
pa so nam na široko odprta vrata zveličanja in odrešenja. Seveda zraven
obvezno spada tudi vera v Kristusovo
vstajenje, kajti če Kristus ni vstal potem je naša vera prazna in nesmiselna. Postni čas je verjetno nam vsem
nekako blizu tudi zaradi vsebine, ki
nam prikazuje vso resničnost človeštva. Ta resničnost je najprej resničnost greha in hrepenenja po odrešitvi, potem je tukaj tudi resničnost
trpljenja in na sploh človeške nepopolnosti. Je pa tudi post trenutek, ko
imamo sijajno priložnost, da svoje
življenje, z vsemi tegobami in trpljenjem vred, osmislimo.

Post nas vabi, da »zravnamo Gospodove poti« v svojem življenju, je
klic k spreobrnjenju. Spreobrnjenje
pa je potrebno tako kot generalno čiščenje hiše. Če želimo naprej udobno
in urejeno živeti, potem moramo tudi
pospraviti in očistiti nesnago. Seveda
ne le na zunaj temveč tudi znotraj. Da
bi to »čiščenje« dobro potekalo ter da
bi se dobro pripravili na velikonočne
praznike, nam Cerkev priporoča t.i.
postno postavo. Pri postni postavi
gre za »urejen potek spreobrnjenja«,
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če se smem preprosto izraziti. Seveda
je potrebno, preden se odločimo za
neko postno postavo, izpolniti najpomembnejši pogoj, in ta pogoj je resna, iskrena in globoka želja, da mislimo resno. Zato je potrebna ne samo
zavestna odločitev ampak tudi dovolj
močna volja, da odločitev tudi konkretno izpeljemo in v njej vztrajamo.
Za kakšno obliko postne postave
naj se potem odločim? –Odločimo se
lahko za takšno obliko postne postave,
ki nam bo pomagala do resničnega,
pa čeprav majhnega, spreobrnjenja.
Pogosto ob postu pomislimo na razno
odrekanje hrani, vendar je potrebno takoj opozoriti, da post ni čas, ko
se poslužujemo raznih »shujševalnih
kur«, da bi poleti kopalke na nas lepo
stale. Sicer vzdržek in odpovedovanje
razni hrani, sladkim ali pa alkoholnim
pijačam v današnjem času, ko govorimo o preobilju niti ne škoduje, ampak
namen postne postave je, da bi bolj
ozavestili resnico da smo ljudje omejena bitja, ki ne živijo zgolj od kruha.
Postna postava, če ne gre za odpoved
hrani, je lahko tudi resna odločitev, da
bomo morda vsaj v postu bolj pazili na

naše besede, da bodo besede prinašale blagoslov in ne kletve. Morda bi se
lahko v postu vzdrževali tudi nekaterim grešnim nagnjenjem na področju
jezika, kot sta opravljanje in obrekovanje. Morda bi se lahko odločili, da
se bomo poskušali manj jeziti na druge ljudi. Kot odlična vaja se priporoča
tudi zavestna odločitev, da se bomo
bolj omejili pri uporabi sodobne tehnologije, ter več pozornosti namenili
konkretnemu stiku s svojimi bližnjimi.
Pri postni postavi si torej zastavimo
visok daljnoročni cilj, da nekaj pri sebi
spremenimo. A kratkoročno izberimo
takšen način posta, ki ga dejansko
lahko uresničimo s konkretnimi dejanji. Na trenutke se nam bo lahko post
zazdel težak, morda bomo kje »padli«, ampak pomembno je, da smo pri
tako resni odločitvi in poti spreobrnjenja najprej odločni, pogumni, do sebe
in drugih potrpežljivi in vztrajni. Če se
pa nam bo post morda zdel na trenutke prezahteven, pa se le spomnimo na
Kristusa, ki je do cilja nosil križ zate in
zame. Blagoslovljen in rodoviten postni čas vam želim.
Tadej Ložar, kaplan

POSTNA SPODBUDA
Postni čas nas spominja na Jezusov 40dnevni post v puščavi preden
je bil krščen in preden je pričel javno
delovati. Spominja nas tudi na 40 let
hoje Izraelcev iz sužnosti v Obljublje-

no deželo. Tudi vsi mi se danes v postnem času odpravljamo na pot ko
bomo pogosto začutili, da ni vse tako
kot bi si želeli. Naj ta čas pomeni, da
se odrečemo kaki slabi navadi ali raz-
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vadi. Naj bo letošnja postna akcija ali
ena od vrst posta ki ga lahko živimo
letos v naši župniji, izogibanje slabim
besedam.
Sv. Pavel je priporočal:
»Nobena umazana beseda naj ne
pride iz vaših ust, marveč le dobra, da
bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi
podelila milost tistim, ki poslušajo«
(Ef 4,29).
Pred leti se je skupnost laikov na
začetku postnega časa spraševala kaj
storiti, za kakšno skupno pobudo se
odločiti, da bi bila pomenljiva za ta čas.
Zato so se odločili, da bodo za svoj program vzeli navedene apostolove besede in se bodo skupaj postili od slabih
besed. Vsakdo je napisal ta Pavlov stavek in ga obesil na vidno mesto v hiši.
In to je bil zelo blagoslovljen postni čas.
Slabe besede niso le kletvice; so

tudi ostre, negativne besede, ki izpostavljajo šibko stran brata ali sestre,
to so kritične in sarkastične besede.
V življenju družine ali skupnosti imajo te besede moč da se posamezniki zaprejo vase, odnosi se ohladijo,
ustvarja se zagrenjenost in nejevolja.
Te besede dobesedno »ubijajo«, prinašajo smrt. Sv. Jakob je rekel, da je
jezik poln smrtonosnega strupa; z
njim lahko Boga blagoslavljamo ali
pa preklinjamo, brata dvignemo ali
pa ubijemo. Ena sama beseda lahko
bolj zaboli kot udarec s pestjo.
Namesto jeze, kritiziranja in obsojanja letos raje blagoslavljajmo svoje
bližnje, zanje molímo in jih razveseljujmo z dobrimi deli.
Povzeto iz R.Cantalamessa,
Vrzite mreže, Slovenska kapucinska
provinca 2012,str. 62-65

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2020
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
26. februarja) in na veliki petek (letos
10. 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.
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.
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KRIŽEVI POTI NA IGU
Vsako postno nedeljo bo ob 14h v
cerkvi na Igu križev pot. Tega pripravljajo:
1. postna nedelja - 1.3. – prvoobhajanci skupaj s starši
2. postna nedelja - 8.3. – birmanci
3. postna nedelja - 15.3. – zakonske
skupine
4. postna nedelja -22.3. – molitvena
skupina z Iga
5. postna nedelja - 29.3. – člani ŽPS

6. postna nedelja je cvetna nedelja,
ko se pridružimo pevcem pri križevem potu ob 15h
na Kureščku.
Na Golem bo
križev pot vse nedelje pred mašo
ob 9.10. Molimo te
Kristus in te hvalimo, ker si s svojim
križem svet odrešil.

40 DNI BREZ ALKOHOLA
Tudi letos vabljeni, da se pridružite postni akciji 40 dni brez alkohola.
Gre za solidarnost z vsemi, ki trpijo
zaradi alkohola.
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Z akcijo 40 dni brez alkohola tudi
premagujemo vzorce nujnega pitja
alkohola. Nikoli ni nujno piti alkohol.
Pijemo lahko tudi sok ali vodo, pa
kljub temu nazdravljamo in smo veseli. Bogu hvala za to akcijo, ki je vse

bolj razširjena in tudi sprejeta. Vsak
dan velja.
Upoštevajmo to tudi na različnih
prireditvah in srečanjih v postnem
času.

OSEBA TA MESEC: ANDREJA PODRŽAJ
MODIC
»Če bi želela karkoli povedati o svojem življenju in o drobcenem delu v
župniji, bi zopet ponovila, Stvarnik je
tudi meni podaril življenje in možnost,
da s svojo glavo razmišljam in z rokami delam. »Vsakdo ima svoj milostni
dar od Boga, eden tako, drug tako,«
(1 Kor 7,7) pravi apostol Pavel. Darove
nam je dal Bog, da z njimi pomagamo

graditi Božje kraljestvo tu med nami, v
družini, med sosedi, v župniji, v občini
in malo širše - v domovini,« mi je sogovornica napisala za intervju. Seveda
sva se dobili tudi na kavici in poklepetali. Za podlago pogovora pa sva imeli
misli, ki mi jih je posredovala po elektronski pošti.
Z Andrejo se že dolgo poznava.
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Ker sva obe domačinki, sva obiskovali šolo na Igu. Andreja je naprej prva
leta šolanja opravila na podružnični šoli v Tomišlju. Ker je to sosednja
fara, so imeli tudi svoj verouk. Mi je
pa povedala, da so v višjih razredih,
ko je že hodila v šolo na Ig, včasih
Tomišljani ali Podkrimci, tako smo
jim namreč rekli, obiskali verouk na
Igu s svojimi sošolci. V Tomišlju so se
k verouku vozili popoldne, po šoli in
to s kolesom ali hodili peš. Za lažjo
predstavo, v vsakem razredu je bilo
približno po 10 otrok. Ob sobotah sta
s sošolko po vaseh pobirali cvetje za
krasitev farne cerkve in nato pomagali pri krašenju. Takole nadaljuje:
«Že v otroških letih sem z mamo hodila prepevat na kor, punce smo tudi
ministrirale. V osnovnošolskih letih
nas je nekdanji ižanski župnik g. Pozderec, tedaj je bil župnik v Tomišlju,
zbral v pevski zborček. Med božično
devetdnevnico smo navdušeno prepevale veroučenke. Prav tako smo
sodelovale pri šmarničnem branju, ko
smo branje šmarnic vodili veroučenci. Najbrž sem tudi zato že od svojega šolskega obdobja navdušena nad
tem, da mladi čim več sodelujejo pri
sv. maši z branjem beril in petjem. Ko
je bil v Tomišlju župnik, zdaj že pokojni gospod Dolinar, njega imajo tudi
Ižanci še vedno v lepem spominu, sva
s prijateljico vodili otroški zbor, ki je
priložnostno prepeval za praznike.

S poroko in ko je počasi rastla tudi
moja družina, sem pri oratoriju na Igu
nekajkrat vodila delavnico za otroke
in nadaljevala kot animatorka z vodenjem birmanskih skupin. Večina
mojih »prvih birmancev« ima danes
svoje otroke, ki so tudi že veroučenci.
Eden takratnih birmancev je naš zborovodja Igor, ki me je leta 2008 povabil k prepevanju v mešani cerkveni
pevski zbor.« Ti mladostni časi polni
otroške igre, druženja okoli cerkve in
zabave, so ji ostali v lepem spominu.
Po večini smo bili vsi kmečki otroci, ki
nismo hodili k zunanjim dejavnostim,
je pa Andreja veliko pela. Ta čas sva
primerjali s časom današnjih otrok,
tudi najinih. Popoldanske dejavnosti:
glasbena šola, treningi…, sodobna
tehnologija… otroci danes nimajo
več možnosti biti otroci. Za to smo v
veliki meri krivi starši. Izgovori, da je
tak čas, družba… so samo naše slepilo. Vedno nas skrbi, če bomo otroke
za kaj prikrajšali. S tem tempom jih
prikrajšamo za pravo otroštvo. Vse
ostalo znanje bodo nadoknadili, če
bodo sami želeli.
Takole razmišlja naprej: »V sedanjem času je že tako, da se marsikomu zdi nesmiselno da bi se Bogu
zahvaljeval za tisto, kar vsak od nas
napravi sam. Skoraj vsakdo danes
bolj samozavestno dela, saj imamo
na razpolago preštevilne tehnične
in vsemogoče pripomočke. Na prvi
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pogled je videti prav zares, da današnji človek ne potrebuje Boga in da
se mu nima za kaj zahvaljevati. A je
to površen pogled. Še vedno je vse v
rokah Stvarnika. Za skrivnostjo, ko se
leto za letom poraja iz zemlje novo
življenje, ne stoji samo naše razumno
in trdo delo, ampak tudi ljubezniva in
zvesta Božja skrb. Še posebej to velja
za družino. Nenazadnje nam je podaril življenje in možnost, da s svojo
glavo razmišljamo in z rokami delamo. Zato mu gre vsa zahvala.
Hvaležna sem staršema, da sta
me vzgojila v spoštovanju do vseh
ljudi in da sta mi privzgojila vero moli in delaj! To vidim pri moji mami

še danes, v zreli starosti, ko bi lahko
uživala v sadovih minulega dela, a
vendar se ji dan prične z molitvijo in
ga nadaljuje z delom. Tako se trudim
tudi sama. Vzgoja otrok v veri se na
dolgi rok obrestuje.«
Andreja, hvala za »droben kamenček«, ki ga prispevaš v mozaiku
našega farnega življenja. Andreja je
skromna in je prepričana, da njeno
delo v naši Cerkvi ni omembe vredno.
Ker si praznovala rojstni dan, okroglo
obletnico, ti želim zdravja in srečnega družinskega življenja še naprej. V
župniji opazimo tvoj prispevek in se ti
zanj iz srca zahvaljujemo.
mjg

FILIP TERČELJ
Na kulturni praznik 8. februarja
smo se spomnili Filipa Terčelja. Njegovo življenje in delo nam je predstavil duhovnik Ivan Albreht, ki prihaja
iz Terčeljeve rojstne župnije Šturje. V
uvodu v knjigo o svojem predhodniku
je zapisal:
»Spoštovani Filip, že pet let se
srečujeva skoraj vsak dan. Zjutraj
pred mašo najprej pozdravim Jezusa v tabernaklju – v isti šturski cerkvi
in pred istim tabernakljem, kjer si ga
pozdravljal ti pred stotimi leti. Potem
vstopim v zakristijo, da se pripravim
na mašo. Tam me na steni pozdravi
tvoja meter visoka portretna fotografija. Sediš na stolu z naslonjalom

in si z desno roko podpiraš obraz; le
rahlo, toliko, da daješ vtis razmišljujočega človeka. Leva roka počiva na
kolenu.
Potem mi stopi pred oči tvoja
zadnja fotografija, posneta konec
decembra leta 1945, nekaj dni pred
smrtjo. Izgledaš starejši. Tako si bil
ubog, da si bil oblečen v obleko pokojnega davškega cerkovnika. Leta,
zlasti pa napori in preizkušnje, so ti
izklesali obraz. A kmalu nato si bil
umorjen, zagrebli so te na skrivnem
mestu. Pokrili so te z ukazanim molkom; lahko so se širile le laži o tvojem
delu in izginotju. Vendar si na zadnji
fotografiji upravičeno mirno zrl v da-
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ljavo. Preveč dobrega si napisal, zla- Pozdravljena Mati, Marija Devica in
sti pa si naredil preveč plemenitega, Bodi češčeno Rešnje telo.«
da bi te lahko katerikoli zločinski režim izbrisal z odra zgodovine.«
Kraj, kjer sta bila umorjena Filip
Terčelj in njegov sobrat Franc Krašna,
Filip Terčelj je bil uspešen pesnik. je navdihnil Alenko Jeraj, da je napiNjegova besedila so uglasbili znani sala naslednjo pesem:
glasbeniki. V spominski večer smo se
vključili tudi cerkveni pevci. Prese- Ko bi nam spregovorila,
nečeni smo ugotovili, da se pogosto kaj bi nam povedala?
srečujemo z njegovimi besedili. Nobene pesmi se nam ni bilo potrebno Kako turoben je bil zimski dan,
naučiti na novo, vse smo že poznali. S sedmi januar 1946.
svojimi besedili je pokril vsa obdobja Sneg je škripal pod koraki mož in
vpijal nedolžno kri.
cerkvenega leta. Zapeli smo:
»V daljavi zvonijo božični zvonovi,
Kaj je to v človeku?
Sveta devica v tempelj je šla,
Da tepe, žali, brca, pljuva,
Gledam te Zveličar mili,
kot so Kristusa vojaki?
Kristus je vstal,
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A On.
Je molil zanje in zrl v nebo z besedami:
»Oče, odpusti jim.«
Kaj je to v človeku?
Da bije in sovraži.
Prireditev smo zaključili z molitvijo za poveličanje božjega služabnika,
mučenca Filipa Terčelja:
Vsemogočni Bog, zahvaljujemo
se ti za življenje Filipa Terčelja, ki si
je kot duhovnik v moči vere prizadeval za krščansko vzgojo, socialno
zavest in narodno kulturo. Poveličaj ga, da bo pred vesoljno Cerkvijo

prištet med svetnike. Na priprošnjo
Filipa Terčelja nam pomagaj, da si
bomo na vseh področjih življenja
zavzeto prizadevali za skupno dobro in bomo po njegovem zgledu
tudi v težkih trenutkih zvesti evangeliju. Prosimo te za pravičnost,
odpuščanje, spravo in mir v našem
narodu. Naš odnos do pripadnikov
drugih narodov, kultur in verstev
naj temelji na spoštovanju in ljubezni. Poživi nam vero, nebeški Gospod, obvaruj nas greha, obvaruj
zablod. Naj bomo narod Jezusov.
Vodi nas v nebeški raj, kjer bomo
srečni vekomaj.
Tončka Jeraj
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PRIPRAVA NA BIRMO 2021
V letošnjem veroučnem letu so
veroučenci 7. in 8. razreda začeli dvoletno pripravo na birmo. S tem namenom se je njihov katehet, kaplan
Tadej Ložar, srečal z njihovimi starši.
Predstavil je način dela in program
priprave v obeh letih.
K birmi pristopajo mladi, ki spremljajo življenje Cerkve. Zato se od
njih pričakuje tudi udeležba pri nedeljskih svetih mašah. Ob tem pa
tudi odgovor na tedensko vprašanje,
ki ga ob nedeljskem evangeliju postavlja Liturgični zvezek. Tega bodo
prihodnje leto kot vstopnico v drugo
leto priprave na birmo oddali svojemu katehetu.
Staršem in birmancem smo tudi
povedali, kakšne so zahteve za botre.
Boter je zgleden, odrasel, katoliški
vernik. Zgleden je tisti, ki sprejema
zakramente in živi po veri. Nekdo, ki
živi v izvenzakonski skupnosti in ne
sprejema zakramentov, ne more biti
boter. Odrasel je tisti, ki je že prejel
zakramente uvajanja v življenje: krst,
birmo in sveto obhajilo. Po zakoniku

Cerkvenega prava pa naj bi bil star
vsaj 16 let. Boter naj bi bil katoličan in
tudi človek vere. Birmanci naj izberejo takega botra, ki bi zanje tudi molil.
Vse bralce Naše župnije prosimo,
da molite za naše birmance in njihove starše.
žpk

30 LET VERE IN LUČI NA RAKOVNIKU
Vsako drugo nedeljo v mesecu se
ob 14h zbere skupina Vera in Luč na
Rakovniku. Gre za Lučke, ki so osebe s
posebnimi potrebami, njihove starše
in prijatelji. V nedeljo, 16. marca smo
obhajali 30 let srečevanj na Rakovni-

ku. Mašo je ob 10.30 vodil kapucinski
brat Jurij, ki je duhovni asistent Vere
in Luči za vso Slovensko provinco. Ob
tem je čestital za jubilej, ki sovpada
tudi s 30 letnico Slovenske osamosvojitve, o čemer piše pastirsko pismo, ki
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smo ga isto nedeljo brali. Prosil pa je Bog položil v nas in od nas pričakuje.
Pridružite se nam na Rakovniku,
tudi Lučke, naj odpustijo, če jih kdaj
ne razumemo. Prosil jih je tudi, naj vsako drugo nedeljo v mesecu, ob
nam s svojo preprostostjo še naprej 14h.
žpk
pomagajo živeti tisto Božje, kar je

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Od zadnje objave je k nebeškemu Očetu odšel Franc Uršič, rojen
1.5.1934, ki je bival v Mateni. Ob njegovem pogrebu so namesto cvetja na
grob darovali za svete maše in za cerkev v Mateni ter dober namen: Štrukljevi iz Matene, Frančiška Janežič iz
Šmarja, družina Jožeta Cibra iz Matene, družina Strle, Matena 14, sestra
Francka Kumše s soprogom, družina Mikac Cankar, družina Topolovec,
Modic Tomaž z družino, Matena 1,
družina Tegelj iz Matene, družina Bo-

gša, Matena, družina Škerjanc, Matena 54, družina Škraba, Matena 4a, Ciber Marija z družino, Matena, družina
Černič, Matena, Tone Uršič z družino,
Iška Loka, Srečko Sojar, Podplešivica,
družina Glavan, Vrbljene, Ambroževi
in Kozamarnikovi, Grmekove, Matena 39, Mrkun Angela, družina Tegelj
iz Iške Loke, Ivan Tegelj z družino iz
Iške Loke in Majnikovi, Ljubljanska
cesta 30. Poleg tega pa so svojci zbrali tudi za Gregorjanske maše.
Hvala vsem za velikodušnost.

12
Vsem Bog povrni. Pokojnemu pa naj
Gospod nakloni svoj mir in bogato
plačilo za vse dobro.
Po zakramentu svetega krsta smo
za nova župljana sprejeli dva dečka iz
Iške Loke: Roka Jamnika, sina Blaža
in Sabine rojene Uršič ter Žiga Uršiča,

sina Marka Uršiča in Tjaše Strmljan.
Sprejeto življenje naj bo v spodbudo
staršem za njihovo medsebojno podaritev z zavestjo, da smo v Božjih
rokah, po zakramentu svetega krsta
pa še Božji otroci.

8. OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Člani župnijske Karitas Ig smo se
sestali na 8. rednem občnem zboru v
ponedeljek, 3. 2. 2020, kjer smo sprejeli poročilo o delu in finančno poročilo ŽK Ig v letu 2019 ter plan dela in
finančni plan za leto 2020. Iskreno se
zahvaljujemo vsem sofinancerjem in
donatorjem, ki skupaj z nami lajšajo
stiske ljudi.
Prav posebej se zahvaljujemo Občini Ig za sofinanciranje naših programov in s tem lajšanje stisk ljudi v naši
občini.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

Sestanek sodelavcev Župnijske
karitas Ig bo v ponedeljek, 16. 3. 2020
po sv. maši ob 18.30 uri, v prostorih
župnišča.
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.).

PODAJANJE ROK MED MAŠO
Spontano podajanje
rok je nekaj lepega tudi pri
bogoslužju. Gre za bližino,
ki si jo izrazimo, pa tudi za
mir, ki nam ga daje Jezus.
»Gospodov mir naj bo vedno z vami!« je pozdrav
duhovnika pred obhajilom. In zato si že skoraj
spontano podajamo roke.
Tudi je Jezus rekel: »Če

torej prineseš svoj dar k
oltarju in se tam spomniš,
da ima tvoj brat kaj proti
tebi, pústi dar tam pred
oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj
dar.« (Mt 5,23-24) Del te
sprave je na začetku svete maše kesanje. Dejanje
pripravljenosti odpustiti
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vsakemu zaradi Boga, ki prihaja, zato
pa si podamo tudi roke.
Zadostuje, da podamo roko samo
prvemu človeku levo in desno. To je
simbolno dejanje, kot bi vsem dali
roko. To se dejansko zgodi, saj tudi
sosed podaja roko naslednjemu sosedu...
Ob tem pa smo zaskrbljeni, kako
je s podajanjem rok v času, ko krožijo epidemije, gripe, prehladi...? Roke
si vseeno podajamo. Skrbim pa za
svojo higieno. Že preden gremo od

doma k sveti maši si umijemo roke.
Enako si umijemo roke tudi ob misli,
da bomo prejeli na roke tudi obhajilo.
Jezusa sprejmemo v čisto srce in tudi
v čiste roke. Čiste roke so najboljši
način razkuževanja. Tudi ne kihamo
ali kašljamo v dlan, ampak v robec ali
rokav. Tako nihče ni v zadregi, ali bi
nam podal roko ali ne.
Hvala vsem, ki z razumevanjem
podajate Kristusov mir naprej.
žpk

LETO BOŽJE BESEDE 2020
Katoliška biblična federacija (CBF)
je v spomin na 1600. obletnico smrti
največjega prevajalca Svetega pisma
sv. Hieronima razglasila leto 2020 za
leto Božje besede. V Cerkvi na Slovenskem smo obhajanje leta Božje
besede začeli na nedeljo Božje besede, 26. januarja 2020, zaključili pa ga
bomo na nedeljo Božje besede, 24.
januarja 2021.
Papež Frančišek je prav na god
sv. Hieronima, 30. septembra 2019,
razglasil za vso Cerkev, naj bo »3. nedelja med letom posvečena obhajanju, razmišljanju ter razširjanju Božje besede« (Aperuit illis, 3). Sv. Hieronim se je vedno znova spraševal,
»kako bi lahko živeli brez poznanja
Pisma, iz katerega se učimo spoznavati Kristusa samega, ki je življenje
verujočih«. Dobro se je zavedal, da

je Sveto pismo sredstvo, »s katerim
Bog vsak dan govori vernikom« (VD
72).
V letu Božje besede si bomo vsak
na svoj način in vsi skupaj kot Cerkev na Slovenskem prizadevali, da
poglobimo svoj odnos do Svetega
pisma in Božje besede. Biblično gibanje (https://biblicnogibanje.si), ki
je pripravilo gradiva za bogoslužno
obhajanje nedelje Božje besede, bo
v tem letu z različnimi spodbudami
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opozarjalo, da je Božja beseda tudi ter poživimo redno branje Svetega
danes »živa
pisma.
in učinkovita« (Heb 4,12). Iščimo
Maksimilijan Matjaž predsednik
priložnosti, da še bolj okrepimo svoje
Zavoda Biblično gibanje
zaupanje in ljubezen do Božje besede

SKUPINA JOB V LJUBLJANI
Bolečine, rane in globok strah, žalost in jeza. Vse to je v Kristusu prostor srečanja in priložnost za življenje
v Ljubezni. Le v občestvu ranjenih
smo jo zares sposobni sprejeti, ji dovoliti, da cveti in nas preobrazi.
Komu je skupina namenjena?
Vsem, ki smo doživeli, preživeli ali
pa še boleče doživljamo:
• ovdovelost
• smrt otroka ali smrt drugega bližnjega
• razvezo zakona ali razpad dolgoletne zveze
• ne izbrano samskost
• hudo ali neozdravljivo bolezen
• težko nesrečo
• finančni polom, izgubo premoženja, dela…
• kakršen koli drug težak življenjski
položaj
Prijava v skupino JOB: https://
forms.gle/D8NPeRVAvGga8Z7B6 ali
p.vili.lovse@gmail.com
Srečanja skupine bodo v Ljubljani,
dvakrat mesečno; večinoma 2. in 4.
ponedeljek v mesecu.

Program bo obsegal pet srečanj
(februar, marec in april) in dva duhovna vikenda. (v maju in juniju)
„Kakor je Oče ljubil mene, sem
tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji
ljubezni!“(Jn 15,9)
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DOGODKI PRED NAMI
Ø 25.2. – Zaobljubljena sveta maša
za Iško vas pri sv. Mihaelu ob 9h. Na
pustni torek se spomnimo in zadoščujemo za vsa bogokletna dejanja in
besede storjene v pustnih dneh.
Ø 26.2. – Pepelnična sreda in strogi
post. Začetek postnega časa. Več o
tem tudi v prispevku Postna postava
za post 2020.
Na pepelnično sredo bodo maše
ob 18.30 na Igu in ob 19h na Golem.
V postnem času so svete maše in
križev pot v Iški vasi v cerkvi svetega
Križa. Na Golem je križev pot vsako
nedeljo pred sveto mašo. Na Igu pa
je križev pot ob petkih po maši in ob
nedeljah ob 14h.
Ø 26.2. – Svetopisemske urice bodo
za predšolske otroke od 3 leta naprej
bodo ob 15.30 v župnišču na Igu.
Ø 28. – 29.2. – Klarin dan mladih pri
sestrah klarisah v Nazarjah.
V petek, 28. 2.
18.30 – Večernice
19.00 – zbiranje
19.30 – br. Jaroslav Kneževič,
OFMCap:
»Kristus živi in te hoče imeti živega« (papež Frančišek)
pričevanja
pogovor in možnost za sv. spoved
Večerna in nočna molitev

V soboto, 29. 2.
7.30 – Hvalnice
9.00 – dr. Bogdan Dolenc:
»Srčno sem želel jesti z vami
to velikonočno jagnje…« (Lk
22,15)
Zakaj je tako lepo in vredno
hoditi k maši?
pogovor in možnost za sv. spoved
11.30 – sv. maša – somaševanje
vodi g. škof dr. Stanislav Lipovšek
12.30 – kosilo
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PRIDI!
Skupaj bomo molili zate in za druge, da bi – skupaj z Marijo – hodili za
Jezusom in ga častili v najsvetejšem
Zakramentu.
Vzemi s seboj spalno vrečo, topla
oblačila in obutev.
Informacije in prijave:
03/583 13 91; klarise.nazarje@rkc.si
Organiziran bo avtobusni prevoz
v Nazarje in nazaj. Odhod minibusa v
petek, 28. februarja:
• ob 16.00 iz Škofje Loke, s parkirišča Novi svet pri kapucinskem samostanu,
• ob 16.45 izpred župnijske cerkve v Šentvidu v Ljubljani.
Informacije in prijave za prevoz:
br. Jaro, 031/735 644; jaroslav.knezevic@rkc.si
Z VESELJEM TE PRIČAKUJEMO!
POVABI TUDI DRUGE, nam kličejo
sestre klarise!
Ø 1.3. nedelja in podpora akciji Kenija 2020
Že lansko leto so mladi doktorji
medicinske fakultete pripravili odpravo v Kenijo, kjer so več mesecev
nudili medicinsko pomoč. Tako se
odpravljajo tudi letos poleti.
K nam bodo prišli mladi zdravniki
in predstavili svoje medicinsko delo.
Več mladih zdravnikov se bo aprila
2020 odpravljamo na enomesečno
humanitarno-medicinsko odpravo

v vasico Majiwa v Keniji. Tam bodo
z nudenjem osnovne zdravstvene
oskrbe v manjši kliniki poskušali čimbolj prispevati k izboljšanju zdravja
tamkajšnjega prebivalstva.
V Keniji je bil del zdravniške ekipe
že lani na trimesečni odpravi. Tovrstni projekti nimajo zagotovljenega
zunanjega vira financiranja, zato morajo vsa sredstva za nakup zdravil,
sanitetnega materiala in ostalih potrebščin za nemoten potek dela na
podeželjski kliniki zbrati člani odprave sami. S tem namenom prihajajo
tudi k nam. Letalske vozovnice, zavarovanja in vize bodo krili sami. Za
prej omenjeni materijal za delovanje
klinike pa želijo zbrati vsaj 5000 €.
Svoje darove boste lahko oddali 1.
marca pri svetih mašah ob 8h in 10h
na Igu, ali pa svoj dar donirate tudi na
njihov bančni račun:
Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, 1000 Ljubljana
Identifikacijska
številka
za
DDV: SI44752385
Transakcijski
račun:
011006030708380 pri UJP Ljubljana
Sklic: 250581-19 s pripisom: Kenija 2020/1, koda namena: CHAR
Ø 8.3. – ob 10h na Igu otroška maša.
Ø 8.3. – ob 8h na Igu in ob 9.30 na Golem nas bo obiskal pater Tomaž Podobnik DJ in spregovoril o češčenju
Jezusovega in Marijinega srca. Med
mašo na Golem bo pater tudi na raz-
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polago za sveto spoved.
Ø 12.3. – sveti Gregor, zavetnik cerkve na Dobravici. Ta dan bo sveta
maša tam ob 18h.
Ø 14.3. – postno romanje družin v
Maribor in Gorco pri njem.
Ø 14.3. - VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ

maša za duhovne poklice. Na leto in
pol pridemo na vrsto za vodenje molitve za duhovne poklice na Brezjah,
kjer ta poteka vsako 3. nedeljo v mesecu.
Ø 16.3. – po večerni sveti maši ob
18.30 bo v župnišču srečanje sodelavcev župnijske Karitas.
Ø 17.3. – sveta Jedrt in sveta maša ob
zavetnici v Iški ob 18h.
Ø 19.3. – sveti Jožef, Jezusov rednik
in zavetnik Kranjskih dežel, za srečo v
družini in tudi srečno zadnjo uro.
Ø 19. – 25.3. - TEDEN DRUŽINE
2020
Med 19. 3. in 25. 3. obhajamo
Teden družine, tokrat pod geslom
»Kdor se uči, je mlad.« Pri nedeljski
sv. maši 15. 3. boste prejeli zloženke,
Vabljeni na 3. vseslovensko sreča- namenjene družinam. Na njej boste
nje mož, sinov in očetov, ki bo v soboto 14. marca v Mariboru, v Zavodu
A. M. Slomška. Pod naslovom “Moškega in žensko ju je ustvaril” bomo
razmišljali o vlogi moža v odnosu do
žene in družine. Več o programu in
prijavi na spletnih straneh: moskaduhovnost.si in krscanski-mozje.si.
Ø 15.3. – delitev glasovnic za volitve
ŽPS.
Ø 15.3. - žegnanje na Dobravici. Sveta maša ob 11h.
Ø 15.3. – Po sveti maši ob 10h bodo
otroci lahko povedali vsebino knjig za
Slomškovo bralno priznanje.
Ø 15.3. – molitev za duhovne poklice na Brezjah ob 15h. Ob 16h sveta
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za vsak dan našli življenjsko zgodbo, molitev in iztočnico za pogovor
v družini. Te vsebine bodo objavljene
na pastoralnem portalu Pridi in poglej.
Na Radiu Ognjišče boste lahko prisluhnili pričevanjem in vsakodnevnemu nagovoru pri večerni sv. maši.
Ø 21.3. – oratorijski dan na Igu
Ø 22.3. – po oratorijskem dnevu bo
priložnost za čestitanje staršem pri
sveti maši ob 10h na Igu. Takrat bo
namreč otroška sveta maša.
Ø 22.3. – oddaja glasov za člane ŽPS.
Ø 25.3. – Gospodovo oznanjenje ali
materinski dan.
Ø 27.3. – sveti Rupert, zavetnik cerkve na Sarskem. Ta dan bo tam sveta
maša s križevim potom ob 18h. Zaradi godu svetega Ruperta v Iški vasi ne
bo svete maše.
Ø 29.3. – Tiha nedelja in spovedni
dan za našo župnijo. Pri vseh mašah
bo tuji spovednik. vabljeni k sveti
spovedi pred Veliko nočjo.
Ø 29.3.-4.4. - 15. radijski misijon
na Radiu Ognjišče z naslovom: SI

UPAŠ ŽIVETI?
Radijski misijon bo od 29. marca
do 4. aprila 2020. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob
17.00) bodo sodelovali: p. Anselm
Grün, nadškof Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter Pučnik in Bojan
Ravbar. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še
drugi duhovniki, redovniki, redovnice
in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora
ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak
večer med 22. in 24. uro. Posnetki
bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče.
V času misijona bo od ponedeljka
do petka sveta maša ob 19.00. Vsak
večer ob 20.00 bo pogovorni večer,
v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
V času radijskega misijona je petek, 3. aprila, načrtovan kot SPOVEDNI DAN.

ROMANJA:
- postno romanje v soboto
14.3.2020. Križev pot na Gorco, sveta
maša, kosilo, po kosilu obisk cerkve
A.M.Slomška v župniji Maribor Košaki. Cena romanja 25 €.
- romanje v Međugorje od ponedeljka 25. maja do četrtka 28.maja.
Odhod v ponedeljek 25. maja ob 6.

uri izpred farne cerkve na Igu. Povratek v četrtek 28.maja zvečer. Cena
romanja 170 €, (za osnovnošolske
otroke in mlajše 85 €). Prosimo, da
se čimprej prijavite, saj smo z vpisom
romarjev že začeli.
- romanje s Sandijem Osolnikom
Že nekaj let naš nekdanji kaplan
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Sandi Osojnik pripravi bogat pro- dijevi telefonski številki: 031 276 590.
gram romanja in izleta v tujini. Letos Več informacij na listih, ki so v cerkvi.
nas vabi od 16. do 18. julija v naslednje kraje: Ferrara, Bologna, Firence,
Siena, San Gimigniano, Pisa in Vinci.
Vaš prispevek je predvidoma 210
evrov in vključuje: prevoz z busom
(km, dnevnica, cestnine in parkirnine), 2 x polpenzion v salezijanski hiši
v Firencah, duhovno vodstvo in organizacijske stroške, zgibanko z opisi
krajev, vstopnino v Pisi (stolnica in
krstilnik),...
Prednost imajo romarji z Iga, zato
se čimprej prijavite. Ko se bo čas iztekel, bo Sandi začel s sprejemanjem še
drugih romarjev, ki že čakajo na možnost ugodnega romanja.
Prijave pri organizatorju na San-

VOLITVE V ŽPS ZA MANDAT 2020 – 2025
Župnijski pastoralni svet (ŽPS)
je župnikovo posvetovalno telo, ki
zastopa vso župnijo in župniku pomaga izpeljati projekte za
poglobitev vere in skupnega
življenja v župniji. Duhovnik
ne more biti navzoč povsod
v župniji. Zato pa so tam
navzoči člani ŽPS, ki lahko
župniku posredujejo svoje poglede
in poglede župljanov iz posameznih
področij in skupin.
Pred nami so volitve v ŽPS za
dobo pet let. Poleg izvoljenih članov
so nekateri člani že po funkciji (žu-

pnik, kaplan, ...). Nekatere člane pa
lahko po svoji presoji postavi tudi župnik sam. S tem želimo doseči, da bi
bil v ŽPS predstavniki večine
skupin, ki delujejo v župniji.
Hkrati pa tudi predstavniki
večine vasi.
Da bodo predstavniki v
ŽPS prišli iz ljudstva, bomo
izvedli volitve v ŽPS. Pravico predlagati člane ŽPS ima vsak odrasel
župljan, star vsaj 16 let, ki je že prejel zakramente uvajanja, krst birmo
in obhajilo. Vsak predlaga več oseb.
Predlagali boste dva predstavnika

moških, dve predstavnici žensk in
dva predstavnika mladih, starejših od
16 let. Že sedaj vas vabimo, da pomislite, kdo vas bo lahko
zastopal v ŽPS, kdo je
pripravljen sodelovati
z župnikom in kdo bo
na ta način predstavnik
vašega kraja in skupin v
župniji. Celotna župnija
ima v ŽPS skupaj 15 članov.
Posebne glasovnice za volitve boste prejeli v nedeljo,
15. marca, pri vseh nedeljskih mašah.
Svoje predloge boste lahko oddali
takoj, ali pa boste odnesli glasovnico
domov in jo prihodnjo nedeljo, 22.
marca, prinesli v cerkev in jo oddali v
zato pripravljeno škatlo. ŽPS bo sestavil volilno komisijo, ki bo preštela

glasove za posameznike. Predlagane bomo morali še povprašati o pripravljenosti sodelovanja v ŽPS. Novi
ŽPS bo začel svoje delovanje v mesecu septembru, ko se bo začelo
novo pastoralno leto.
V nekdanji župniji
Golo se bo oblikovala
župnijska skupina, ki se
bo sestajala na Golem.
Njeni predstavniki pa
bodo tudi v ŽPS-ju na
Igu.
Hvala vam za vaše sodelovanje.
Molimo k Svetemu Duhu, da nam
da prave modrosti pri izbiranju in
oblikovanju ŽPS, ki naj naredi veliko
dobrega za našo župnijo v prihodnjih
5tih letih.
žpk

URADNE URE V ŽUPNIJI IG:
•
•
•
•

ponedeljek od 8h do 9h
kosila od 12h do 14h ne boste motili!
torek od 16.45 do 17.30
Izjema so nujni slučaji.
sreda od 17h do 18h
telefon – župnijska pisarna
četrtek od 8h do 9h
01/420 25 50
Duhovnika dobite tudi po vsaki
župnik Janez Avsenik
sveti maši.
– GSM 040/789 435
Dobrodošli tudi ob drugem času,
kaplan Tadej Ložar
kadar smo prosti.
– GSM 041/722 457
Hvaležni vam bomo, če nas v času
dhp. Anton Košir – 040/263 547

