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POT NA KALVARIJO
Po cerkvenem koledarju postni čas traja štirideset dni. 

Gre tako za zunanjo kot za notranjo pripravo na obhajanje in 
praznovanje največjih skrivnosti naše vere. Gre za čas, ko si 
vzamemo trenutek za razmislek o sebi, o svojem odnosu do 
Boga in svojih bližnjih. In vedno bolj ko se približujemo veli-
konočnemu tridnevju, vedno bolj narašča pričakovanje vse-
ga, kar je povezano z veliko nočjo. Vendar smo pozabili, da je 
postni čas tudi podoba naše lastne hoje na Kalvarijo. Ta hoja 
ni vedno lahka. Včasih padamo, včasih bi najraje iz obupa vse 
pustili, na trenutke pa nam zasije luč, ko nam naproti pridejo 

naše »Veronike« naši »Simoni iz Cirene«.
Že eno leto nam življenje kroji epidemija, ki je močno posegla v naša življe-

nja. Celotno leto je postalo nekakšen »postni čas«, ko smo verjetno spoznali 
vsaj to, da nič ni tako samoumevno, kot smo si mislili ali predstavljali. Sicer je 
potrebno vse videti v Kristusovi luči in vse to dogajanje videti kot priložnost 
za razmislek o zrelosti svoje ljubezni in potrpežljivosti, pa naj bo to ljubezen 
do domačih, do sodelavcev, do drugih ljudi, ki skupaj z menoj čakajo v vrsti 
itd. Vse skupaj je res pot na Kalvarijo, pot, ki je zaznamovana tudi z drugač-
nimi oblikami preizkušenj, celo trpljenja in smrti. A po vsaki Kalvariji, po vsa-
kem velikem petku pride tudi nedelja vstajenja, pride vstajenjsko jutro, ki nas 
napolnjuje z novim življenjem v polnosti resnice. Že lansko leto nismo mogli 
obhajati obredov in slavij velikega tedna. Želimo si lahko, da bo letos druga-
če, da postane vstajenjsko jutro ne samo znamenje Kristusovega vstajenja, 
temveč tudi znamenje konca tavanja v »deželi smrtne sence«, kamor nas je 
ta epidemija pahnila, da bi se odpiralo ne samo naše vsakdanje življenje, tem-
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več tudi naše versko in duhovno življenje. Če bomo pustili, da nas vse skupaj 
zapelje v »duhovno zanemarjenost« potem bomo ostali v smrtni senci in pot 
na Kalvarijo našega življenja bo ne samo težka, ampak tudi nemogoča in ne-
smiselna. Odločitev, kaj bomo naredili je na nas. Ne odprimo le bifejev, šol, 
delovnih mest, kulturnih dejavnosti, temveč tudi odpirajmo vrata naših src za 
vse, kar je dobro, lepo, plemenito, skratka vse, kar je Božje.

Blagoslovljen postni čas vam želim. Tadej Ložar, kaplan

OSEBA TA MESEC

MARJETKA ŠTEBLAJ IZ IŠKE VASI – ZAJČEVA MAMA
Moje prvo vprašanje je bilo, zakaj 

se po domače reče pri Zajčevih? »Mo-
žev sorodnik je že dolgo nazaj, pred 
drugo svetovno vojno, kupil parcelo 
od današnjih sosedov Mihlčkovih in 
prostor kjer živimo, se je imenoval 
Zajčeva dolina. Od tu domače – hišno 
ime«, mi je pojasnila.

Doma je iz Solčave blizu Logar-
ske doline. Solčava je razpotegnjeno 
naselje z gručastim jedrom v ozki in 
globoki dolini reke Savinje. Razteza 
se od soteske pred Logarsko dolino 
do sotočja Savinje s potokom Kloba-
šo. Naselje je središče istoimenske 
občine. 

Pri hiši je bilo 9 otrok. Bili so zelo 
verni in starši so jo versko vzgojili. 
Vsak dan so doma molili rožni venec 
in hodili k maši. Do cerkve so imeli 
blizu, 10 minut. Spominja se otroških 
let in miklavževih daril, ki so jih vedno 
dobili po maši.

Versko vzgojo od doma je prene-
sla na svojo družino. Ima tri hčere, ki 
imajo tudi že svoje otroke.

Ko je odrasla, se je zaposlila v ti-
skarni Delo v Ljubljani in tam delala 
do upokojitve. Spoznala je svojega 
moža in skupaj sta si ustvarila družino. 
Šteblajevi so živeli v Škriljah. Poročila 
se je leta 1972. Mož jo je neko lepo 
nedeljo peljal čez hrib, na sprehod, 
proti Iški vasi. Pokazal je parcelo, kjer 
danes živijo in jo vprašal, če ji je všeč. 
»Ozrla sem se okoli in opazila šolo, tr-
govino, cerkev, avtobus, no saj tukaj 
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je pa lepo, sem odgovorila možu«, mi 
je pojasnjevala. »To je naša parcela«, 
ji je povedal. Tako se je zgodilo, da je 
Zajčeva mama prišla v Iško vas leta 
1979, ko sta dogradila hišo. In tu živi 
še danes. Ker je bila od doma nava-
jena pomagati pri cerkvi, je prevzela 
tudi v Iški vasi to skrb. Cerkev sv. Križa 
je bila med vojno in po vojni uničena. 
Po obnovi, ki so jo začeli v devetdese-
tih letih pa je skrb zanjo prevzela moja 
sogovornica. V prvih letih njenega pri-
hoda v Iško vas je skrbela za zvonjenje 
pri cerkvi. Spomni se vseh pokojnih, ki 
jih je pospremila na zadnji poti iz vasi z 
zvonjenjem. Pri kapelici se je sprevod 
s pokojnikom še zadnjič ustavil, kjer se 
je zmolilo in se njemu v slovo tudi zvo-
nilo. Včasih se je zvonilo ročno, tako 
da je vlekla vrvi, pri tem ji je pomagal 
mož, ker je bilo to zelo težko. Zadnja 

leta pa je zvonjenje elektronsko. Cer-
kev sv. Križa takoj po obnovi še ni ime-
la zakristije, zato so se duhovniki za 
mašo pripravljali pri njej doma.

Zelo časti Kureško Marijo. Moževa 
družina, predvsem mama v Škriljah, 
so bili zelo verni in veliki častilci Marije 
Kraljice miru. Če ni bilo dežja, so prosili 
Kureško Marijo zanj in ona jim je vedno 
dala dež. Tudi v službi je večkrat sliša-
la pogovore o Mariji na Kureščku in o 
tem, da se bo cerkvica obnovila. Tako 
je tudi po obnovi cerkve na Kureščku 
začela romati vsako prvo soboto v me-
secu h Kraljici miru. V času, ko je bila 
bolna, je prosila svojo priprošnjico za 
zdravje in ta jo je uslišala.

Povedala mi je, da je v življenju ve-
liko pretrpela in bila na raznih preiz-
kušnjah. Pomagala ji je globoka vera 
do Marije – Kraljice miru.
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Ko je po upokojitvi ostala doma, 
se je ukvarjala z vrtom, imeli so živali 
(konja, pujske, race, kure, purane, psa, 
mačke) in tako se je zamotila z delom. 
Veliko bere, predvsem verskega tiska. 
Na časopis Družina je naročena od 1. 
številke, ko je začela izhajati. »To je 
najboljši časopis, so besede mojega 
očeta«, je pripomnila. Seveda je ne-
pogrešljiva pri vnukih, ki jo imajo zelo 
radi, ona pa njih.

Zadnje čase ji malo nagajajo noge, 
tako da težje hodi, vendar si pomaga 
z berglami in gre vsak dan na krajši 
sprehod.

Gospa Marjetka, želimo vam 
zdravja. Naj vas Kureška Marija usli-
ši v vaših prošnjah. Hvala vam za vsa 
vaša dobra dela, prijazno besedo in 
molitve, ko ste se razdajali za vas in 
njene prebivalce.

mjg

KRONIKA LETA 2020
Leto 2020 je zaznamoval korona 

virus. Tega je bilo veliko, tako spo-
mladi, kot tudi jeseni in vse v zimo. A 
vseeno to ni razlog, da ne živimo na-
prej in ne gledamo naprej z optimiz-
mom. Ob vstopu v leto 2020 si nismo 
misliti, da je kaj takega, kar smo pre-
živeli, sploh mogoče. Sodobna epi-
demije ob vseh zdravstvenih sposob-
nostih in laboratorijih. Dokazali smo, 
da človek ni vsemogočen. Sposoben 
pa je uničiti samega sebe. Pred de-
setletji je grozila jedrska vojna, sedaj 
pa nam grozi mali virus. Ali ga bomo 
uspeli premagati? Nekateri še zdaj ne 
verjamejo v njegov obstoj. A to je že 
druga zgodba.

V leto 2020 smo vstopili s pridru-
žitvijo župnije Golo župniji Ig. To je 
zgodovinski dogodek. Upamo pa, da 
bo oltarno občestvo na Golem še na-
prej delovalo povezano, da bodo radi 
sodelovali, lepo oblikovali bogosluž-
je. Vse to je razlog, da se pri samih 
mašah in dogodkih pravzaprav ukini-
tev župnije niti ne pozna. 
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STATISTIKA KRSTOV, POROK IN 
POGREBOV

Krstili smo 21 otrok. Od tega 11 deč-
kov in 10 deklic. Zaradi korona virusa 
je nekaj krstov še na čakanju na boljše 
čase. Upam, da se bodo razmere tako 
uredile, da bo lahko potekalo tudi lepo 
družinsko praznovanje. 10 otrok je iz 
urejenega cerkvenega zakona, eden pa 
je iz civilnega zakona. Srčno želimo, da 
bi tudi starši iz izvenzakonske skupnosti 
uspeli zbrati pogum za ureditev zakon-
skega življenja. Končno živijo skupaj, 
želijo vse dobro otroku in drug druge-
mu. Če imajo vero, bodo želeli svojo 
družino tudi posvetiti z zakramentom 
svetega zakona.

Zato k porokam. Lansko leto so se 
poročili štirje pari. Povprečna starost 
zaročencev je bila 34 let. Najstarejši se 
je poročil pri 55 tih letih, najmlajši ženin 
pa je bil star 24 let. To kaže, da ni nikoli 
prepozno za poroko. Res pa takšni zaro-
čenci težko pričakujejo, da bodo doživeli 
zlato poroko. Lahko rečemo, da je njiho-
va poroka zlata vredna!

V letu 2020 je bilo v župniji Ig 26 po-
grebov. 

Povprečna starost umrlih je bila 79 
let. Med umrlimi je bil najstarejši v 92 
letu starosti. Najmlajša je bila stara le 
45 let. Med umrlimi je 10 žensk in 16 
moških.

Najpogostejši razlog smrti je rak 
(10). Temu sledi odpoved posameznih 
organov v starosti, saj se povečuje tudi 

starost umrlih. Vse to nam govori, da je 
prav, da smo pripravljeni na smrt starej-
ših in ne čakamo na prejem zakramen-
tov v zadnji uri življenja. Tega so deležni 
zelo redki. Starejši lahko enkrat na leto 
prejmejo bolniško maziljenje tudi brez 
kakšne resne diagnoze. Zgodi se celo, 
da nekdo po resni bolezni okreva, saj 
je prejel bolniško maziljenje. Ko umre 
čez nekaj let, ne moremo reči, da je bil 
deležen bolniškega maziljenja, ki ga je 
prejel pred leti.

Veseli smo, da se je nekaj starejših 
javilo, da bodo redno ob prvem petku 
prejemali zakramente na domu. Duhov-
nika se veseliva tega. Bog povrni za pod-
poro pri tem.

Še vedno načrtujemo, da bo v naši 
župniji sveta birma 27. aprila 2021, 
ob 9h na Golem in ob 11h na Igu. Naj 
bodo birmanci in njihove družine res 
napolnjeni s Svetim Duhom, ki ga bodo 
prejeli. Na birmo se pripravlja skupaj 70 
birmancev. 

Na prvo sveto obhajilo se na Igu pri-
pravlja 17 otrok 3. razreda in 11 na Pijavi 
Gorici. Prvo obhajilo bo predvidoma 16. 
maja, na Golem pa teden dni kasneje za 
10 tamkajšnjih otrok.

Vsa župnija pa naj bo v tem letu, ki 
ga je papež Frančišek posebej zaupal 
svetemu Jožefu, deležna tudi njegovega 
očetovskega pogleda in varstva pred ko-
rona virusom. Saj ga imenujemo varuha 
svete Cerkve in priprošnjika v preizku-
šnjah. Naj Bog blagoslovi leto 2021. žpk
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LETNO POROČILO CERKVE NA SLOVENSKEM

Leta 2018 je imela Slovenija 
2.095.861 prebivalcev, od teh je bilo 
1.509.986 katoličanov (72,11 %). Lo-
kalna Cerkev je razdeljena v dve me-
tropoliji s sedežema v Ljubljani in v 
Mariboru ter ima šest škofij: Koper, 
Ljubljana, Novo mesto, Celje, Mari-
bor in Murska Sobota. V Sloveniji je 
697 teritorialnih župnij in dve perso-
nalni (bolniška v Ljubljani in univerzi-
tetna v Mariboru).

V Katoliški cerkvi v Sloveniji je leta 
2019 delovalo 14 nadškofov in ško-
fov, 1.014 duhovnikov (745 škofijskih in 
271redovnikov), 37 stalnih diakonov, 443 
redovnic in 647 katehistinj in katehistov.

V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel.

SLOVENSKA KARITAS
V letu 2019 je v Sloveniji v okviru 

mreže Karitas:
	z bilo razdeljenih 3.380 ton hrane;

	z 13.070 oseb je prejelo pomoč v 
obliki plačila položnic;

	z 11.961 otrok je prejelo šolske po-
trebščine v obliki paketa ali bonov 
za delovne zvezke;

	z 1.565 osnovnošolcev in dijakov je 
bilo deležnih pomoči pri plačilu 
kosila, prevoza in obšolskih de-
javnosti;

	z 107 otrok je bilo vključenih v botr-
stvo in posvojitev na razdaljo, otro-
ci pa so bili deležni tudi obdarovanj 
ob praznikih in učne pomoči;

	z v letovanja družin, otrok in starej-
ših je bilo vključenih 621 oseb.

Strokovni delavci in usposobljeni 
prostovoljci na škofijskih in župnij-
skih Karitas so:
	z opravili 677.316 ur prostovoljnega dela,
	z izvedli več kot 12.392 individu-

alnih svetovanj, v katera je bilo 
vključenih 6.980 gospodinjstev;

NOVOMAŠNIKI 2020, vir: radio.ognjisce.si
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	z v različne oblike družabnih do-
godkov je bilo vključenih 19.531 
starejših;

	z prostovoljci so v več kot 74.915 
obiskih razveselili preko 34.614 
starejših;

	z 3.196 družinskih članov iz socialno 
ogroženih družin je bilo vključenih 
v strokovno vodene skupine, de-
lavnice in izobraževanja;

	z več kot 17.500 otrok je bilo vklju-
čenih v obdarovanja, delavnice, 
družabne dogodke; od tega 297 v 
centre za mlade in otroke.

Poleg splošnih dobrodelnih pro-
gramov organizacije Karitas izvaja-
jo njeni člani tudi socialnovarstvene 
programe na področju pomoči od-
visnikom, materinskih domov, brez-
domcev, ambulant za osebe brez za-
varovanja in pomoči žrtvam trgovine 
z ljudmi. 

DEJSTVA O FINANCIRANJU 
KATOLIŠKE CERKVE V 
SLOVENIJI:
	z Katoliška cerkev in njene pravne 

osebe (župnije, škofije, redovne 
skupnosti, društva, organizaci-
je …) se večinoma financirajo z da-
rovi vernikov in donacijami.

	z  Vsi slovenski duhovniki, redovni-
ce in redovniki ter verski delavci 
plačujejo dohodnino, kakor to do-
loča Zakon o dohodnini.

	z Državni delež sofinanciranja ver-
skih skupnosti je v Sloveniji 0,8 
EUR na posameznega člana naše 
verske skupnosti. V Nemčiji dr-
žava z zbranim davkom nameni 
200-krat večji delež sofinanciranja 
na prebivalca kot v Sloveniji, v Av-
striji 85-krat večji in na Hrvaškem 
12-krat večji delež.

	z Za delovanje Karitas, šol, arhivov 
in obnovo zaščitenih kulturnih 
spomenikov s kandidiranjem na 
javnih razpisih prejme tudi držav-
na sredstva. 

	z Ustavno sodišče RS je ugotovilo, 
da ustavno načelo ločitve države 
in verskih skupnosti ne pomeni, 
da je vsakršna materialna po-
moč države Cerkvam in drugim 
verskim skupnostim izključena 
(prim. odločbe Ustavnega sodi-
šča RS št. U-I-92/01 in Rm-1/02). 
Država je zato dolžna s Cerkvami 
in verskimi skupnostmi vzposta-
vljati in ohranjati odnos trajnega 
sodelovanja in dialoga (prim. od-
ločbe Ustavnega sodišča RS št. 
U-I-107/96, U-I-121/97, U-I-326/98 
in U-I-92/07).

	z Državno sofinanciranje socialnih 
prispevkov verskih delavcev ne 
pomeni financiranja verske de-
javnosti. Namenjajo se izključno 
za zagotavljanje socialne varnosti 
verskih delavcev, ki so državljani 
Republike Slovenije in opravljajo 
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splošnokoristno dejavnost (glej 
poglavje 2.9.1 Namenska finanč-
na državna pomoč za plačilo pri-
spevkov verskim uslužbencem). 
Gre torej za zagotavljanje pravice 
do socialne varnosti iz 50. člena 
Ustave RSv povezavi z uveljavlja-
njem javnega interesa oziroma 
načela socialne države (2. člen) ob 
zagotovitvi enakopravnosti (14. 
člen) zlasti s kulturnimi delavci. 

Tudi tem država financira socialne 
prispevke, podobno kot namenja 
proračunska sredstva za športno 
dejavnost. Sicer pa je državno fi-
nanciranje socialnih prispevkov 
verskih delavcev običajno v šte-
vilnih evropskih državah (npr. v 
Belgiji, na Češkem, v Litvi, Nem-
čiji, na Madžarskem, Poljskem in 
Slovaškem).

Dr. Tadej Jakopič Tiskovni predstavnik SŠK

LETO SVETEGA JOŽEFA

LJUBLJENI, NEŽNI IN POSLUŠNI OČE

Sv. Jožef je konkretno izrazil svoje 
očetovstvo, ko je iz svojega življenja 
naredil darovanje samega sebe v 
ljubezni, postavljeni v služenje Me-
siju. Zaradi te svoje vloge »stičišča, 

ki združuje Staro in Novo zavezo«, 
ga je krščansko ljudstvo vedno ime-
lo rado. V njem je Jezus videl Božjo 
nežnost, tisto, zaradi katere spreje-
mamo svojo slabost, kajti kljub naši 
slabosti se uresničuje večina Božjih 
načrtov. »Samo nežnost nas bo rešila 
delovanja Zlobnega,« poudarja pa-
pež, in ob srečevanju Božjega usmi-
ljenja zlasti v zakramentu sprave 
lahko »doživimo resnico in nežnost, 
ker nas Bog ne obsoja, ampak nas 
sprejema, nas objema, nas podpira 
in nam odpušča«. 

Jožef je kot oče tudi v poslušnosti 
Bogu: s svojim »fiat« reši Marijo in Je-
zusa in uči svojega Sina izpolnjevati 
Očetovo voljo. Ker ga je Bog poklical, 
naj služi Jezusovemu poslanstvu, so-
deluje pri veliki skrivnosti odrešenja 
in je v resnici služabnik zveličanja. 
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Sv. Jožef, ogledalo potrpežljivosti, 
izprosi nam v teh časih preizkušnje 
poslušnosti in nežnosti! 
Vir: Vatican News – slovenska redakcija

SVETI JOŽEF V ŽUPNIJSKI 
CERKVI NA IGU

Papež Frančišek je razglasil po-
sebno leto svetega Jožefa v želji za 
ureditev epidemije in njenih posledic. 
To leto je posebej priložnost, da poži-
vimo našo vero v njegovo očetovsko 
priprošnjo in svetniško pomoč. S tem 

namenom smo tudi postavili kip sve-
tega Jožefa na posebno mesto pred 
oltarjem, da nam bo tudi med preno-
som svetih maš pred očmi in v spod-
budo za priporočanje temu mogoč-
nemu zavetniku. Če je varuh svete 
družine ščitil dete Jezusa v negotovih 
časih in ob Herodovem preganjanju, 
naj varuje tudi vse nas, ki se čutimo 
Marijini otroci in se z otroškim zaupa-
njem izročamo v njegov objem.

Naj nam vsem stoji ob strani ne le 
v cerkvi, ampak tudi v življenju. žpk. 

FILM KRALJICA MIRU O KUREŠČKU
Na pobudo župnije Ig je 

znani filmski studio Siposh, ki 
je med drugim posnel letošnjo 
državno proslavo za kulturni 
praznik in filme o škofu Vovku 
(Goreči škof), o škofu Smeju 
(Kaplja na vedru), o pisatelju 
Mešku (Tihi večer) in Lojzetu 
Grozdetu (Srce se ne boji), 
posnel tudi film o Kureščku.

IGRANO-DOKUMENTARNI 
FILM

Kraljica miru s Kurešč-
ka je zgodba o pozabljenem 
kraju in najdeni veri. Filmska 
pripoved, ki nam odstira del-
ček človeškega življenja naše 
božje matere Marije in njene 
prisotnosti v naših življenjih, 
tukaj in danes. 
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V dokumentarnem delu se sre-
čamo s pričevalci, ki v svoji pristno-
sti posredujejo njim lastne izkušnje. 
Igrani del pa prikazuje Marijino pot; 
pot preprostega dekleta, ki rodi Od-
rešenika ter pot, ki jo vedno znova 
odkrivamo - k Mariji, naši materi.

Marijino sporočilo, naj se obno-
vi molitev na pozabljenem kraju, je 
sprejel oče Franc Špelič in o tem po-
vedal duhovnikom, ki so prepoznali 
za ta kraj Kurešček. O tem v filmu 
spregovori tedanji župnik, sedaj rek-
tor cerkve na Kureščku Anton Košir. 
Vse je podprto z lepo zaigranimi pri-
zori in je film zato kljub dokumentar-
nosti lepo gledljiv.

Seveda film vključuje veliko po-
snetkov Kureščka. Od jutranjih, ve-

černih in zasneženih. Posnetki iz zra-
ka in med romarji, ki so nekdaj romali 
in ki romajo danes.

KAKO DO FILMA?
Film smo si lahko ogledali na pre-

miernih ogledih na spletu. Takrat si je 
film ogledalo več kot 20.000 ljudi. Se-
daj pa je tudi na razpolago na DVDjih.

Film lahko na DVDju dobite na 
Kureščku in tudi v župnijski pisarni na 
Igu. Cena CDja je 7€. Ob nakupu CDja 
pa dobite tudi kodo za ogled filma na 
spletu. Tako tudi tisti, ki nimate več 
predvajalnikov za DVDje lahko gleda-
te film preko svojih računalnikov na 
spletu. Film je lahko tudi lepo darilo.

FRANČIŠEK IN JACINTA
Liturgični god fatimskih pastirčk-

ov sv. Jacinte in sv. Frančiška bo 20. 
februarja.

V času življenja fatimskih pastirčk-
ov je kar nekaj bičev bičalo božje ljud-
stvo na zemlji:
1. na frontah so se odvijale krvave 

bitke prve svetovne vojne z vsemi 
posledicami za človeštvo,

2. po francoski revoluciji in drugih vo-
jaških spopadih na območju tedanje 
Evrope se je agresivno širilo brezbo-
štvo po svetu,

3. državno oblast na Portugalskem so 
prevzeli agresivni ateisti,

4. posledice teh revolucij, vojaških spo-
padov in širjenje brezboštva se je ma-
nifestiralo v novo obdobje svetovne-
ga revolucionarnega komunizma, ki 
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ga je naša ljuba Devica Marija ravno v 
tistem času napovedala po fatimskih 
pastirčkih in je tudi nam poznano,

5. svetovno zdravje je ogrožala pande-
mija španske gripe, ki je zaradi njenih 
posledic zelo zgodaj vzela zemeljsko 
življenje našima slavljencema.
 
Frančišek Marto je umrl na svojem 

domu za posledicami španske gripe 4. 
aprila 1919, kateri se je pridružila pljuč-
nica, še preden je dopolnil enajst let.

Jacinta Marto je ob koncu oktobra 
leta 1918 zbolela in trpela za špansko 
gripo in umrla v bolnišnici v Lizboni 
zaradi kostne tuberkuloze 20. febru-
arja 1920, stara še ne polnih deset let.

Danes čutimo bič brezboštva in 
bič pandemije novih virusov, ko je 
njen potek in konec odvisen od na-
šega odgovornega sodelovanja ter 
božjega načrta in božjega usmiljenja.  

Bog z vami vsemi in naj vam po-
deli obilo telesnih in duhovnih moči,

Severin Maffi

Marija je napovedala: »Moje brezmadežno Srce bo zmagalo.«

Papež sv. Janez Pavel II. je dejal: “Kristus bo zmagal po Mariji. Kristus 
želi, da je njegova Mati udeležena v zmagah Cerkve, tako danes kot 
jutri.” K tej zmagi lahko nekaj prispeva vsak izmed nas.

NAROČANJE NA REVIJE DRUŽINE
Založba Družina je ob koncu mesece januarja, 

meseca verskega tiska, odločila, da naročniki na 
njihove revije in tednik Družina, dobijo posebne 
bone v vrednosti 10€.

Vsak prejemnik lahko darilni bon koristi do 31. 
marca 2021. Boni veljajo tudi za nove naročnike, ki 
se odločijo za letno naročnino tednika Družina ali 
katerekoli od revij založbe Družina. Če je prejemnik 
že naročnik tednika ali kakšne od revij, pa darilni 
bon vsekakor lahko koristi ob plačilu letne naroč-
nine na katerokoli drugo revijo založbe Družine, ki 
je še nima. 

Darilni boni so na razpolago na mizici ob vsto-
pu v cerkev na Igu.

Iskrena hvala za vašo pomoč in trud pri širjenju 
verskega tiska.
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ŽUPNIJSKA KARITAS IG
ZAHVALA DOBROTNIKOM

Ob pogrebu pokojne Jožice Jeršin iz Pijave gorice, je svoj dar namenil za 
potrebe Župnijske karitas Ig, mož Jože. 

Ob pogrebu pokojne Štefanije Jakič iz Kremenice, je svoj dar namenila za 
potrebe Župnijske karitas Ig, družina Zgonc, Kremenica 3.

Iskrena hvala in Bog plačaj.
Iskrena hvala  tudi vsem dobrotnikom, ki podpirate naše delo in s svojimi 

darovi pomagate lajšati stiske ljudem.
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.).

V SPOMIN JOŽETU MATJAŽU
V soboto, 30. 1. 2021 smo se na pokopališču Ig, 

poslovili od člana naše Župnijske karitas Ig, Jožeta 
Matjaža z Iga. Član  je bil vse od ustanovitve, aprila 
2012. Vedno je rad pomagal pri delih, ki jih imamo 
kot člani karitasa. Nobeno delo mu ni bilo odveč. 
Včasih nam je predlagal tudi kakšne koristne pre-
dloge, da smo lažje in hitreje opravili svoje delo. 
Vestnega in prijaznega člana bomo pogrešali. Ohranili ga bomo v lepem spo-
minu. Priporočamo ga v molitev, saj je tudi sam zelo veliko molil in bil častilec 
Kraljice Miru na Kureščku. Bog naj ga obilno poplača za vsa njegova dela.

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Na Ljubljanskih žalah smo se po-

slovili od Milana Žmauca, rojenega 
11.5.1958, ki je bival Banija 23, na Igu.

Poslovili smo se od Ivane Podržaj, 
rojene Dolenc, rojene 20.10.1931, ki 
je bivala v Iški vasi 45. Ob pogrebu 
je namesto cvetja darovala za sveto 
mašo Milanka z družino.

Poslovili smo se tudi od Alojza Cot-
mana, rojenega 21.8.1956, ki je bi-
val na Ljubljanski cesti 66 na Igu. Ob 
pogrebu so namesto cvetja darovali 
za svete maše, za karitas in v dober 
namen: žena Marija, sin Robi, hčer-
ka Saši z družino, družina Barkovič iz 
Kostanjevice na Krki, družina Cankar 
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Topolovec, Tomo z družino, Irena z 
družino, Franc Orhini z družino, dru-
žina Zdravje iz Iške vasi, Majnikovi, 
Ljubljanska cesta na Igu, Križmanovi 
iz Staj, Župec Slavko z družino, Lju-
bljanska cesta, Jamnikovi iz Staj, dru-
žina Kozin, družina Marjana Kramarja, 
Iška vas 57, Janez Kastelic, Tone Uršič 
z družino, družina Čuden z Iga, Janez 
in Milanka Debevec, družina Bolha, 
Ljubljanska 35, Majda Anzelc, Marija 
Košir iz Kota, Zavašnik Franc iz Luč, 
nečak Janez, nečakinja Kristina Javor-
nik, nečak Andrej Duša, Metka Morela 
z družino, družina Zalar iz Ljubljane.

V novem letu smo se poslovili od 
Jožice Jeršin rojene Jamnik, rojene 
2.8.1954, ki je bivala na Gasilski ulici 
na Pijavi Gorici. Ob pogrebu so na-
mesto cvetja darovali za svete maše 
in za Karitas: mož Jože, hčerka Polo-
na, sestra Marija z družino s Turjaka, 
družina Mikolčevič Jazbec, svakinja 
Minka, svakinja Ivanka, sosedje Ho-
čevarjevi s Pijave Gorice, sosedje Ur-
barjevi, vaščani Pijave Gorice, druži-
na Dolenc, družina Ambrož, družina 
Jakič, svak Ivan z družino.

Poslovili smo se od Ivane Bolha, 
rojene Zrimc, rojene 21.8.1926, ki je 
bivala na Baniji 49, na Igu. Ob pogre-
bu so namesto cvetja darovali za sve-
te maše in v dober namen: Cerkveni 
pevci, Mira Gantar, sosed Tone Uršič 
z družino, Matjaž Bolha, sosedje Ur-

šičevi, Železnikarjevi iz Iške vasi, Kri-
žmanovi iz Staj.

Poslovili smo se od našega me-
žnarja na Kureščku in pobiralca pušce 
na Igu, sodelavca župnijske Karitas 
Jožeta Matjaža, rojenega 28.2.1940 v 
Vrbljenju, bivajočega na Baniji 86, na 
Igu. Namesto cvetja so za svete maše 
darovali: Križmanovi iz Staj, Andre-
ja Podržaj, Jamnikov iz Staj, družina 
Špehar, sodelavci Karitas, Bernardka 
in Robi Selan, družina Bučar in Milena 
Pečjak, Frančiška Ivančič, Jože Kaste-
lic, občinski odbor SDS, Mirko Merzel 
z družino, družina Šetina, družina Le-
narčič z Visokega, Emina Mulalič, vsi 
sodelavci na Kureščku in župnija Ig.

Poslovili smo se od Jožeta Anzelj-
ca, rojenega 19.3.1942 na Podgozdu, 
ki je bival na Jelenovi ulici 5, na Igu. 
Ob pogrebu sta namesto cvetja na 
grob darovala za svete maše Jože Ka-
stelic in Majda Anzeljc.

Poslovili smo se od Štefanije Jakič, 
rojene Mrkun, rojene 24.12.1927 na 
Dobravici, ki je bivala na Kremenici 1. 
Ob pogrebu so darovali za svete maše, 
za Karitas in v dober namen: družina 
Zgonc, Kremenica 3, Tone Zgonc z 
družino, sin Tone z družino, vnukinja 
Katja Ivanuš z družino, vnuk Matej 
Jakič z družino, vnuk Toni Jakič z dru-
žino, vnukinja Maja Jakič z družino, 
Stane Zgonc z družino, Franc Mavec, 
Strahomer 26, Modicovi iz Kota, Pla-
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tnarjevi iz Kota, Kristanovi z Iga, sin 
Marjan z družino, družina Ponikvar.

Poslovili smo se od Alojzije Minat-
ti, rojene Kumše, rojene 24.3.1923 v 
Tomišlju, ki je bivala Banija 20 na Igu. 
Ob pogrebu so za svete maše in v do-
ber namen darovali: Mira Gantar in 
Janez Piškur z družino.

V prejšnjem letu so bili krščeni 
tudi tile Božji otroci:
	z Vanč Ciber, ki s staršema Gašper-

jem Cibrom in Natalijo Rus živi na 
Dobravici 1

	z Vita Vrbinc, ki s staršema Matjažem 
Vrbincem in Renato Trajkovo živi na 
Prijateljevi ulici 7 na Pijavi Gorici

	z Filip Župec, ki s staršema Juretom 
Župcem in Kajo Špruk živi na Za-
brvi 42 na Igu

	z odrasla Andreja Šivec, ki živi na 
Škrilje 39A

	z Tim Kraljič, ki s staršema Markom 
Kraljičem in Ireno Jelnikar živi na 
Golem 114B.
Skupaj je bilo torej v župniji Ig 21 kr-

stov. Novokrščene sprejemamo z velikim 
veseljem, saj so prihodnost naše župnije. 

ČEŠČENJE CERKVE IN BRANJE BERIL
Naši bralci so gotovo opazili, da se je 

iztekel stari seznam razdelitve po nede-
ljah. Zato tukaj objavljamo nov seznam za 
branje na Igu in na Pijavi Gorici.

Prav tako pa dodajamo tudi se-
znam za čiščenje cerkve na Igu. Opa-

zili smo, da večkrat cerkev ni bila 
pometena, čeprav sedaj že dalj časa 
bogoslužje v cerkvi redno poteka. 
Zato tudi tukaj s hvaležnostjo za vse, 
kar naredite za župnijsko cerkev, po-
vabim k sodelovanju še naprej.

BRALCI NA IGU -  OB 8,00:

Bernarda in Robi Selan 7. 2. 2021 21. 3. 2021 25. 4. 2021
Mateja Jere Grmek in Marjana Jamnik 14. 2. 2021 28. 3. 2021 1. 5. 2021
Rok in Zinka Štefančič 21. 2. 2021 3. 4. 2021 

ob 19.00
2. 5. 2021

Franc Orhini in Veronika Čuden 28. 2. 2021 4. 4. 2021 9. 5. 2021
Helena Bevc in Blaž Jamnik 7. 3. 2021 11. 4. 2021 16. 5. 2021
Nataša in Boštjan Šteblaj 14. 3. 2021 18. 4. 2021 23. 5. 2021

BRALCI NA IGU - OB 10,00:
Irena Uršič in Vlasta Merzel 14. 2. 2021 25. 4. 2021
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Anka Virant Dornik in Jure Podržaj 21. 2. 2021 1. 5. 2021
Sonja Dolinšek in Leon Brković 28. 2. 2021 2. 5. 2021
Marija Poljanec in Bojan Bučar 7. 3. 2021 9. 5. 2021
Andreja in Roman Zdravje 14. 3. 2021 16. 5. 2021
Maja Smole in Jerca Žučko 21. 3. 2021 30. 5. 2021
Ana Černič in Jakob Merzel 28. 3. 2021 6. 6. 2021
Barbara in Tadej Jamnik 1. 4. 2021 ob 19.00 13. 6. 2021
Marija Pangerc in Marinka Završnik 3. 4. 2021, ob 19.00 20. 6. 2021
Zala Merzel in Jernej Topolovec  4. 4. 2021 27. 6. 2021
Irena Uršič in Vlasta Merzel 11. 4. 2021 4. 7. 2021
Zala Merzel in Jernej Topolovec 18. 4. 2021 11. 7. 2021

BRALCI NA PIJAVI GORICI:
Veronika Globokar in Tomaž Šerjak 21. 2. 2021 21. 3. 2021 18. 4. 2021
Anže Globokar in Olga Urbar 28. 2. 2021 28. 3. 2021 25. 4. 2021
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 7. 3. 2021  4. 4. 2021 1. 5. 2021
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 14. 3. 2021 11. 4. 2021 2. 5. 2021

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU
4. SKUPINA 21. 2. 2021 18. 4. 2021
5. SKUPINA (Podržajevi) 28. 2. 2021 25. 4. 2021
6. SKUPINA 7. 3. 2021 2. 5. 2021
7. SKUPINA (Iška Loka) 14. 3. 2021 9. 5. 2021
8. SKUPINA (Staje) 21. 3. 2021 16. 5. 2021
1. SKUPINA (Matena) 28. 3. 2021 30. 5. 2021
2. SKUPINA 11. 4. 2021 6. 6. 2021
VSE SKUPINE 31. 3. 2021  
STARŠI BIRMANCEV 26. 4. 2021  
STARŠI PRVOOBHAJANCEV 20. 5. 2021
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DOGODKI PRED NAMI

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2021
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na ve-

liko 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 17. februarja) in na veliki petek (letos 2. 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 po-
kore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpol-
njenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna 
slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.

11. februar: Lurška Mati Božja; sve-
tovni dan bolnikov

14. februar: 6. nedelja med letom, 
god svetega Valentina: Zaradi 
ukrepov proti širjenju  korona vi-
rusa, odpade žegnanje na Kreme-
nici.

17. februar: Pepelnica, začetek po-
stnega časa in strogi post.

20. februar: god Frančiška in Jacinte, 
fatimska pastirčka

21. februar: 1. postna nedelja. Zvečer 
ob 18h spletni gost Ciril Čuš.

22. februar: Sedež apostola Petra 
24. februar: Sv. Matija, apostol
28. februar: 2. postna nedelja
5. marec: petkov večer bo z nami na 

ZOOMu za birmance znani moto-

krosist Tim Gajser. Kaj mu pome-
ni vera in zakaj? Več vam bo sam 
odgovoril, če ga dobimo, da se bo 
javil s svojega treninga v tujini. Če 
pa svetovni prvak ne bo mogel priti 
na dekanijsko srečanje, nas bo na-
govoril Jure Šimonka. Ga poznate? 
Kdo je to? 17-letni Jure Šimonka, ki 
je šel peš z Goričkega v Piran. Ob 
tem pravi: “Bodi karkoli, samo ne 
biti ovca”. Veliko nam ima povedati.
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5. marec: prvi petek v mesecu. Do-
poldne bomo spet obiskali starej-
še in bolne na domu. Zvečer na Igu 
od 18h naprej molimo pred Naj-
svetejšim in obnovimo posvetitev 
Jezusovemu srcu.

6. marec: prva sobota v mesecu. 
Zjutraj na Igu od 7.30 molimo pre-
mišljevalni rožni venec pred Naj-
svetejšim in obnovimo posveti-
tev Marijinemu Brezmadežnemu 
srcu. Po maši bo priložnost za sve-
to obhajilo in sveto spoved.

7. marec: 3. postna nedelja
12. marec: Gregorjevo. Ob godu pa-

peža Gregorja Velikega obhajamo 
tudi praznik nebeškega zavetnika 
na Dobravici.

12. marec: dekanijsko postno sreča-
nje na ZOOM-u. Ob 20h nas bo 
nagovoril s svojim postnim vide-
om Brezovški župnik Jože Poje. 
Sledil bo dekanijski križev pot. 
Vabljeni, da se nam pridružite. 
Svoje elektronske naslove lahko 
posredujete tudi na župnijski e-
-naslov zupnija.ig@rkc.si, da bam 
bomo poslali vabilo na ZOOM, ali 

pa boste povabilo dobili na spletni 
strani župnije Ig.

14. marec: 4. postna nedelja in že-
gnanje na Dobravici. Sveta maša 
bo tam ob 11h, če se bodo odstra-
nili kovid ukrepi.

14. marec: Predavanje o Fatimi Moj-
ce in Severina Maffija, ob 19h na 
ZOOM-u.

17. marec: god svete Jedrt, zavetnice 
cerkve v Iški. Ta dan bo sveta maša v 
Iški, če se bodo umilili kovid ukrepi.

21. marec: 5. postna (Tiha) nedelja. To 
nedeljo bo organizirano spovedo-
vanje tujega spovednika. Če bodo 
svete maše tudi na Pijavi Gorici in na 
Golem, bo tudi tam spovedovanje. 
Sicer bo spovedovanje samo na Igu.

28. marec: 6. postna (Cvetna) nedelja.
Zadnjo nedeljo v marcu prestavi-

mo ure na poletni čas. To pomeni, da 
bomo ure prestavili eno uro naprej. 
Večer bo zato daljši in bomo tudi 
večerne svete maše prestavili na 19. 
uro. Pol ure pred mašo pa molimo 
pred Najsvetejšim za odvrnitev od 
korona virusa in potrebno zdravje.
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40 DNI BREZ ALKOHOLA

ALKOHOL V SLOVENIJI V 
ŠTEVILKAH:
	z 2 osebi vsak dan umreta zaradi 

alkohola.
	z 33 % vseh nesreč s smrtnim 

izidom je povezano z alkoholom.
	z 1.527 prometnih nesreč v letu 

2019 je bila posledica alkohola.

Ob teh številkah pa težko govori-
mo o družinah, ki trpijo zaradi alko-
hola, ko je v njih eden ali več članov 
alkoholikov in alkoholizem povzroča 
tudi socialno in gmotno stisko. Poleg 
alkoholikov samih, trpijo z njimi tudi 
domači in njihovi sodelavci, prijatelji.

Veliko ljudi mi reče, da nimajo te-
žav z alkoholom in zato nočejo pri-
stopiti k tej akciji. Ravno to, da nima-
mo težav z alkoholom je razlog, da 
pristopimo in pokažemo solidarnost 
s tistimi, ki pa imajo težave in zaradi 
alkohola tudi trpijo.

Alkohol zaznamuje našo kulturo 
in vedenje. Tako se zdi, da ne more-
mo nazdraviti brez alkohola, ne mo-
remo se veseliti brez praznjenja ko-
zarčkov... Toda to ne drži. Zmoremo, 
če hočemo!

Hvala vsem, ki akcijo 40 dni brez 
alkohola vzamete zares in tudi upo-
števate. Ne mnogih srečanjih, kjer 
so pred leti stregli alkohol, so vedno 
bili razumevajoči, da vseh, ki smo se 

alkoholu odpovedali. S tem hočemo 
biti v podporo tistim, ki se zdravijo in 
ne smejo popiti niti kapljice alkohola.

Enostavno je piti alkohol. Ko se 
fizično angažiramo in se preznojimo, 
je logično zaužiti eno šilce žganja in 
poskrbeti za svoje zdravje. A nekateri 
tega ne smejo! Smo lahko do njih so-
lidarni? Kaj oni takrat lahko? Morda 
vroč čaj ali kavo? Poskusite in videli 
boste, da gre za dragocen poskus 
vzdržjivosti in volje.

In tudi, če boste te vrstice prebrali 
šele po začetku posta, nič zato.  Vsak 
dan velja!

Tudi, če se boste letos odločili 
samo za odpoved alkoholu ob petkih, 
tudi to velja. Hvala vsem, ki se boste 
pridružili.

Letos spodbuda nosi naslov: 
»Moja poteza.« Vsak izmed nas je po-
vabljen, da izbere pravo potezo bodi-
si doma, na cesti, pri delu v službi in 
v družbi odgovorno brez alkohola in 
drugih drog. Naredite tudi vi to pote-
zo in se pridružite akciji.
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POSVETITEV JEZUSOVEMU IN  
MARIJINEMU SRCU

Marijina želja na Kureščku je bila, 
naj se župnije v neposredni bližini po-
svetijo Njenemu in Jezusovemu srcu. 
Tej želji smo sledili v letu 2020, a je 
prišel Kovid in smo morali vsa sreča-
nja opustiti. Lahko pa sedaj nadalju-
jemo s spodbudami preko spleta.

Lepo vabljeni, da vsako 3. nedeljo 
v mesecu prisluhnete spletnemu go-
stu Cirilu Čušu, ki prihaja »na Kure-
šček«. Link za povezavo na ZOOM in 
Facebook bomo objavili tudi na sple-
tni strani župnije Ig.

†JOŽE MATJAŽ
Januarja smo se poslovili od 

našega mežnarja in župnijskega 
sodelavca Jožeta Matjaža. Več o 
njegovi življenjski poti ste lahko 
prebrali v zadnji številki Glasnika 
kraljice miru s Kureščka. Tam je bil 
dolgoletni mežnar in pomočnik. In 
na pogrebu je gospod Košir vsem 
navzočim zastavil vprašanje: »Kdo 
bo stopil na njegovo mesto?«

Gospod Jože je bil tudi sode-
lavec naše župnijske Karitas. Ko 
smo upravičencem delili pakete 
pomoč, je ponudil svojo pomoč. Velikokrat so imeli prejemniki pomoči burno 
debato ali se celo sporekli. Njegova navzočnost pa je vse umirila in vsi so laž-
je počakali na svoj »karton«, ki jih je čakal na Karitas. 

Vedno je bil optimistično dobre volje. In ta dobra volja je bila pri njem na-
lezljiva. Vsako nedeljo je pobiral pušco pri 8mi maši na Igu. Vedno z dobro 
voljo in hvaležnostjo za vsak dar za cerkev.

Na Igu je bil dolgoletni nosač križa pri pogrebih. Ob tem pa je tudi sode-
loval z molitvijo. Tudi, če so svojci zaradi žalosti ob slovesu ostali brez od-
govora in niso mogli reči niti amen, je on molil z duhovnikom za pokojne. 
Hvala gospod Jože za to. Naj vas sedaj ti pokojni sprejmejo v Božje naročje in 
varstvo vašega zavetnika, svetega Jožefa, v katerega priprošnjo ste zaupali.

žpk



Marijino Brezmadežno srce bo 
zmagalo, je sporočilo Marije v Fatimi 
leta 1917. O teh dogodkih strokovno in 
slikovito spregovorita naša naslednja 
gosta, ki bo na drugo nedeljo v mar-
cu zvečer Severin in Mojca Maffi. Tudi 
onadva bosta gosta na spletu. Link za 
ZOOM konferenco bomo objavili na 
spletni strani župnije. O vseh teh do-

godkih boste lahko prebrali in slišali 
tudi pri rednih tedenskih oznanilih.

KDAJ BO SPET SVETA MAŠA?
Svete mašo so na Igu vsak dan. 

Med tednom nas lahko vedno obi-
ščete. V cerkvi je lahko v naši cerkvi 
pod sedanjimi pogoji hkrati 20 ljudi 
ali družin. Še vedno pa nas lahko vsak 
dan spremljate tudi preko spleta na 
našem YouTube kanalu.

Ob nedeljah obhajamo mašo brez 
navzočnosti vernikov. Spremljajte nas 
preko spleta. Pol ure po sveti maši je 
možnost za prejem obhajila. Maši na 
Igu sta ob 8h in ob 10h. Praktično to po-
meni, da nas lahko spremljate od doma 
in pridete po končani maši k prejemu 
obhajila. Če nimate internetnih pove-
zav, pa lahko spremljate mašo na TV 
Slovenija ali radiu Ognjišče. Obhajilo 
pa prejmete na Igu. Bodimo povezani!

Želimo si, da se bodo sedanji 
ukrepi končali in bomo lahko obhajali 
svete maše tudi na Golem in na Pijavi 
Gorici!

URADNE URE V ŽUPNIJI IG:
- ponedeljek od 8h do 9h
- sreda od 17h do 17.45
- četrtek od 8h do 9h
- petek od 16h do 17h

DUHOVNIKA DOBITE TUDI PO VSAKI SVETI MAŠI
 telefon – župnijska pisarna 01/420 25 50
župnik Janez Avsenik – GSM 040/789 435
kaplan Tadej Ložar – GSM 041/722 457
dhp. Anton Košir – 040/263 547




