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STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2007 (1. 1. 2008) 

 

KRSTI: 45 – od tega 27 dečkov in 18 deklic,  iz naše župnije 37. 

 

 PRVOOBHAJANCI: 24 (13 dečkov, 10 deklic, 1 odrasla oseba) 

 

 BIRMANCI: 69 - 27 fantov,42 deklet, 1 odrasla oseba 
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 POROKE:  7 (4 iz župnije in 3 od drugod ) 

 

 POGREBI: 22 , vsi cerkveni,  22 umrlih iz župnije; moških 17, žensk 5; povprečna starost cerkveno 
pokopanih 73,2 (moški 68,6; ženske 73,2); 9 previdenih,  9 jih je redno ali občasno prejemalo 
zakramente, 4 neprevideni .  V letu 2007 je bilo 15 krstov več kot pogrebov.  
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OBHAJILA: 

 Ig - okrog 20.000 
 Kurešček - okrog 40.000 

Skupaj okrog 60.000. 

OPRAVLJENA DELA: 

IŠKA VAS, SV.MIHAEL: (Nova kritina, obnovljen zvonik in delno obnovljena 
notranjščina (ŽAGAR T. d.o.o. in Vladimir Kovačič) 

IŠKA VAS, SV. KRIŽ: vgrajena elektronska naprava za električno zvonenje. 

SARSKO: obnovljena notranjščina, nove klopi, stopnice na kor in kor (Občina Ig, 
sponzorji in verniki s svojim delom in prispevki, pripravljen in izveden Župnijski dan). 

PIJAVA GORICA – nova elektronska naprava za zvonenje (pri tem nam pomaga 
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Občina Škofljica).  

KREMENICA – (predelava mehanizma za zvonenje, ki ga je opravil g. Tone Zgonc in 
poskusno zvonenje. Hvaležni smo g. Janezu Kraljič za elektriko za poskusno 
zvonenje, g. Francu Gerbec za elektriko za vsa druga dela). 

KUREŠČEK – (zamenjano zemljišče, pripravljeni načrti in pridobljeno dovoljenje za 
nadomestno gradnjo kaplanije na Kureščku, v cerkvi novo centralno ogrevanje). 

ŽUPNIJSKA CERKEV: obnovljena kritina zvonika, narejen strelovod, nov križ, 
pozlačeno jabolko, zamrežena okna in line - zaščita pred golobi (g. Ciril Podržaj, KIG, 
g. Franc Orhini, Škulj –g. Ciril Podržaj). Nove klopi (Mizarstvo Kovač in Marjan Ciber). 

  

 

Druge dejavnosti: 

  Koledniki 
  Izdelovanje adventnih venčkov  
  Marijo nosijo 

   

  Velik dogodek je bil ponovno duhovni seminar na Kureščku, ki ga je 
vodil p.James Manjackal.  

  Organizirali smo tretji Dan župnije 5. 9. 2007 na Sarskem. 

 NAČRTI ZA LETO 2008: 

Župnijska cerkev: vezava, centralno ogrevanje, beljenje, nov tlak, nove klopi, 
spovednice, oltarji (Leta 2011 bomo obhajali 300 letnico župnijske cerkve. Do 
takrat mora biti cerkev obnovljena 

-         Dobravica: v delu je protipotresna vezava in obnova fasade (do sedaj odbit stari 
omet) 

-         Matena: pripravlja se obnova zvonika in fasade 

-         Sarsko: Obnova oltarjev 

-         Pokopališka cerkev vstalega Zveličarja: Obnova kritine, zvonika, fasade in 
notranjosti: tlaka, oltarja, stenske malarije. 

  

 

Važnejši dogodki v letu 2008:  

  Postni čas se začne na Pepelnico - sreda, 6. februarja 
  Molitev križevega pota: v nedeljo in petke v župnijski cerkvi; ob petkih tudi v 
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cerkvi sv. Križa v Iški vasi 
  1. postna nedelja 10. 02.  
  Velika noč – nedelja 23. marec,  Vstajenjska procesija ob 8. uri, druga sv. maša 
ob 10.30. 
  Vnebohod - četrtek 1. maj 
  Binkošti – nedelja 11. maj 
  Sv. Rešnje Telo in Kri – Telovo – četrtek 22. maj –  
  Telovska procesija v nedeljo 25. maj ob 8. uri. 
  1. adventna nedelja – 30. november 
  Sklep veroučnega leta nedelja 8. junij 
  Duhovni seminar p. Jamesa Manjackala bo letos od 20. do 22. junija 
  Krščevanje otrok na zadnjo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov na krst 
otroka v četrtek pred zadnjo nedeljo, vpis otroka že prej. 
  Prvo obhajilo - nedelja 18. maj, ob 10.00. 

Nabirka prve nedelje v mesecu bo še naprej namenjena za obnovo cerkve. 

Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč. 
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