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VELIKONOČNO VOŠČILO
Slovenski škofje so med dru-

gim zapisali: »Na veliko noč be-
remo v prvem berilu odlomek 
Petrovega govora, v katerem 
apostol pravi: »Veste o Jezusu iz 
Nazareta …« (Apd 10,38). Peter 
je poslušalce spomnil na to, kar 
so že vedeli, pa vendar niso ve-
rovali, niso živeli v skladu s tem 
védenjem. Oznanil jim je Jezusa 
iz Nazareta, ki je delal velika zna-
menja, ki je umrl, a tudi vstal od 
mrtvih. To je bilo Petrovo priče-
vanje. To je bilo njegovo prepri-
čanje, da nekaj vedeti o Jezusu 
pomeni predvsem verovati v nje-
govo vstajenje od mrtvih. To je 
bilo Petrovo zagotovilo, da lahko 
svojo vero v Jezusovo vstajenje 
naslonimo na priče. Mi danes nimamo le prvotnih prič, tistih, ki so se o veliki 
noči srečali z Jezusom. Mi imamo še druge priče. To so predvsem svetniki, ki 
jih je »velika množica« (Raz 7,9).«

Slovenski škofje in tudi mi duhovniki želimo velikonočno upanje v večno 
življenje in vstajenjsko veselje vsem vernikom naše župnije, še posebej bol-
nim in trpečim.

Vaši duhovniki s sodelavci
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PASHA IN ZADNJA VEČERJA
Pasha je eden največjih judovskih praznikov. Judje, Jezusovi sodobniki, so 

jo praznovali v Jeruzalemu. Bila je spomladi v spomin na izhod iz egiptovske 
sužnosti. Vsaka družina se je držala ustaljenih predpisov obreda. Značilnost 
obhajanja pashe so bili dnevi nekvašenega kruha in družinski obed. Najprej 
je bila na vrsti uvodna molitev – blagoslov prve od štirih čaš vina, ki so potem 
krožile med obredom. Potem je vsak pomočil šop zelišč v slano vodo. Družin-
ski poglavar je vzel enega od treh nekvašenih kruhov, ga razlomil in dal nekaj 
na stran. Najmlajši član je prosil za razlago obreda. Poslušali so pripoved o 
prvi pashi in zapeli psalma (113. in 114.) Zatem so napolnili drugo čašo, ki je 
obkrožila vse prisotne. Pred samim obredom so si vsi umili roke. Opravili so 
tudi zahvalno molitev in razlomili kruh. Zatem so razdelili grenka zelišča, po-
močena v omako. Vrhunec obeda pa je bila praznična jed – pečeno jagnje.

Jezus je v duhu takega praznovanja umil učencem noge. Razlomil je tudi 
kruh, ki ga je dal prej na stran; nato je nalil in potem vsem ponudil tretjo čašo 
vina; „čašo blagoslova“ in izgovoril posvetilne besede. Obred so končali s prepe-
vanjem psalmov ( 115 -118, znan je tudi psalm 136 ). Zato Matej v svojem evan-
geliju omenja petje „zahvalne pesmi“. Na koncu so spili še zadnjo čašo vina. 

Sveta Gospodova večerja ima globok simboličen pomen. Jezus sam je pa-
shalno (velikonočno) jagnje, darovano za rešitev vsega sveta. Vino naznanja 
njegovo smrt in novo zavezo v njegovi krvi, ki prinaša spravo med Bogom 
in ljudmi. Sveta daritev je zakramentalni spomin na Jezusovo žrtev in se bo 
obhajala do konca časov.

Prvi trije evangeliji zadnjo Jezusovo večerjo opisujejo kot pashalni obed. 
Četrti ( Janezov) evangelij pa poudarja, da je Jezus umrl na dan darovanja pa-
shalnega jagnjeta.

MOJE SREČANJE Z JEZUSOM
Pasijon je drama, ki prikazuje Jezusovo trpljenje in smrt. Začne se v četrtek 

zvečer in konča z Jezusovo smrtjo v petek ob 15. uri. V tej drami nastopa tudi 
nekaj oseb, ki ne igrajo tako pomembno vlogo. Lahko pa si zamislimo, kako bi 
opisale svoje doživetje ob srečanju z Odrešenikom.

SIMON
Prihajam iz Cirene in sem kmet. Sem lastnik številnih njiv, pašnikov in vino-

grada. Zato sem vedno zaposlen. Delam od jutra do večera. Za politiko se nisem 
nikoli zanimal. Pa tudi v shodnico in tempelj hodim bolj redko. Res so do mene 

prišle govorice o nekem človeku iz Nazareta, ki menda hodi po deželi in razširja 
novi nauk, v katerem poudarja ljubezen. Ne mara hinavščine in kritizira pismou-
ke in farizeje. Zato se jim je zameril. Ko sem se nekega dne vračal s polja, so me 
zaustavili rimski vojaki in hoteli, da pomagam obsojencu, ki so ga peljali na Gol-
goto. Zbal sem se. Rimljani so naši okupatorji. Imajo oblast, ne smem se upreti 
njihovi volji, sem pomislil. Torej sem izpolnil njihov ukaz in namesto obsojenega 
nesel križ. To je bil tisti Nazarečan, Jezus. Zdaj ga vodijo na kraj križanja. Pa ka-
kšen je! Ves pretepen, poln krvavečih ran in onemogel. Čeprav utrujen od dela in 
nejevoljen, ker se mi je mudilo domov, sem hodil pred njim s težkim bremenom. 
Je res zaslužil tako kazen? Pa so pripovedovali, da je ozdravil mnogo bolnih, celo 
slepi in hromi so z njegovo pomočjo ozdraveli. Ko sta se najina pogleda nekaj-
krat srečala, me je to presunilo. Opazil sem njegovo neizmerno naklonjenost in 
hvaležnost. Spoznal sem, da ta človek ne more biti hudodelec in zasmilil se mi je. 

RIMSKI STOTNIK
Več let kot predstavnik rimske vojske služim v Jeruzalemu pod rimskim 

upraviteljem Judeje Poncijem Pilatom. Nekoč sem dobil od njega ukaz, naj 
nadzorujem izvršitev smrtne kazni treh hudodelcev. Za dva od njih sem že sli-
šal. Bila sta zloglasna razbojnika in sta zagrešila več umorov. Tretji pa je bil neki 
Jezus, ki so ga nekateri imeli za Mesija. Drugi Judje in judovski veljaki, farizeji 
in pismouki, pa so se ga hoteli znebiti. Kot sem kasneje zvedel, Pilat na njem ni 
našel nobene krivde. Po bičanju ga je hotel izpustiti, pa je nahujskana množica 
zahtevala njegovo smrt. Brez Pilatove privolitve ga niso smeli usmrtiti. Nekaj 
časa je okleval, potem jim ga je izročil, saj so mu zagrozili s tožbo pri cesarju.

Čakal sem na Golgoti, da so moji vojaki pripeljali obsojence. Jezus Nazare-
čan je takoj pritegnil mojo pozornost. Na glavi je imel krono, spleteno iz trnja. 
Bil je ves v ranah, pa kljub temu ni stokal. Molčal je tudi, ko so ga z ostrimi 
žeblji pribijali na križ. Poleg njegovega križa je stalo nekaj žena in neki mlajši 
moški. Ena od žena je morala biti njegova mati. Lepa žena in še ne tako sta-
ra. Jezus je s slabotnim glasom spregovoril nekaj besed. Mislim, da je molil k 
svojemu Bogu in ga imenoval Oče. Ni preklinjal. Za tiste, ki so dosegli njegovo 
smrt, je celo prosil odpuščanja. Tistemu mlajšemu moškemu je naročil, naj 
poskrbi za njegovo mater. Šest ur je visel na križu. Po treh urah se je nenado-
ma stemnilo in ta tema je trajala tri ure. Tedaj je Jezus izdihnil. Zemlja se je 
stresla in skale so se razpočile. Vsi, ki smo ga stražili, smo se zelo prestrašili. 
Spoznal sem, da to ni bil navaden človek. Na ves glas sem zavpil:“Resnično, 
ta je bil Božji sin!“ 
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a Bog ga hoče rešiti, zato mu je z Marijinimi sporočili in povabili v Fatimi, kakor 
tudi drugod, odprl okno upanja. To okno upanja je Božja odposlanka, Marija.”

V prvem delu fatimske skrivnosti so otroci videli pekel. V drugem delu je Ma-
rija napovedala zmago svojega brezmadežnega Srca. Mislim, da lahko vsak s 
svojo molitvijo k Marijinemu brezmadežnemu Srcu pripomore, da se zlo (ne-
miri, sovraštvo, vojne, terorizem) ne bi razbohotili, ampak da bo nastalo mirno 
obdobje sožitja in urejenega življenja. Marijino Srce potrebuje naše molitve, da 
bo imelo moč obvarovati nas hudega.

Sonja Dolinšek

DEKANIJSKO ROMANJE
Verniki dekanije Vič-Rakovnik smo se 4. marca 2017 udeležili postnega ro-

manja h Gospe Sveti na Koroškem. Na pot smo se podali s kar štirimi avtobu-
si. Na avtobusu smo zmolili molitev za srečno pot in rožni venec. Čez Ljubelj 
in Celovec smo okrog pol desetih priromali na Gospo sveto. Zasedli smo prve 
klopi cerkve Marijinega vnebovzetja, ki stoji na mestu, kjer je bila zgrajena 
najstarejša cerkev na slovenskem ozemlju. Današnja cerkev je veličastna 
stolnica iz sredine 15. stoletja, polna čudovitih gotskih gradbenih okraskov, 
slikarij in baročne oltarne opreme. Mogočnega glavnega oltarja s kipom Ma-
tere božje si žal nismo mogli ogledati, saj ga v postnem času zakriva platno s 
podobo trpečega Kristusa. Cerkev hrani tudi relikvije svetega Modesta, apo-
stola Karantancev. Gospa Sveta je več kot tisoč let slovenska božja pot, žal se 
okrog nje ne sliši več slovenska beseda, kot se je še pred stotimi leti.

Ob desetih smo bili že vsi zbrani, pa nismo mogli začeti z mašo, ker je pri-
šlo do nesporazuma z domačim župnikom. Med čakanjem smo zmolili rožni 
venec in zapeli nekaj pesmi. Z veliko zamudo se je začela maša, ki jo je vodil p. 
Pepi Lebreht z Viča ob somaševanju dekana Simončiča in ostalih duhovnikov. 
Veselo smo prepevali in molili za našo dekanijo. Po maši smo hitro odšli iz 
cerkve, saj nas je že pošteno zeblo. Očitno mogočne stolnice nič ne ogrevajo, 
ali pa je bila nam namerno pripravljena pokora. Zbrali smo se pri avtobusih 
na prigrizek in druženje. Kasneje smo se odpeljali na Gosposvetsko polje do 
vojvodskega prestola, ki je nasledil knežji kamen.

Po ogledu smo se ob Vrbskem jezeru peljali proti Beljaku in čez predor 
Karavanke nazaj v Slovenijo. V Žirovnici smo imeli pozno kosilo, zadnja naša 
postaja pa je bila na Brezjah, kjer smo se Mariji zahvalili za lepo romanje z 
litanijami.

Jezus je vstal
Tisto nedeljsko jutro so bili Jezusovi prijatelji potrti, zbegani in obupani. 

Mislili so, da je vsega konec. Tedaj se nenadoma razširi izredna novica: grob 
je prazen, Jezus je živ! Še vedno so v silnem strahu. Njihov voditelj Peter si ni 
mogel odpustiti, da je svojega učitelja tako sramotno zatajil. Učenca, ki sta 
potovala v Emavs, sta zgovorni priči, kakšno je bilo razpoloženje med učenci. 
Čez dvanajst ur se je vse spremenilo. Ne le da je grob prazen – ob vsaj petih 
različnih prilikah je Jezusa videlo več kot 16 učencev. Videli so živega Jezusa, 
ne le privid. Prepoznali so ga, videli rane, z njim jedli in se pogovarjali. Žalost 
in malodušje sta v hipu splahnela. Strah se umakne nepopisnem veselju. Vsa 
krščanska zgodovina temelji na tej trdni gotovosti, da je Jezus vstal.

FATIMA
Letos praznujemo 100 letnico prikazovanj Device Marije v Fatimi na Portu-

galskem. Leta 1917 se je šestkrat prikazala trem otrokom, ko so pasli ovce Hija-
cinti, Frančišku in Luciji. 

Bog je najprej poslal angela, da pripravi pot Mariji. Lucija (ki je edina doži-
vela visoko starost in umrla leta 2005), piše o treh prikazovanjih angela v letu 
1916. Govoril je z otroci in jih naučil moliti takole:”Moj Bog ,verujem vate, mo-
lim te, zaupam vate in te ljubim. Prosim te, odpusti njim, ki ne verujejo, te ne 
molijo, ne zaupajo vate in te ne ljubijo.” 

Naslednje leto se jim je 13. maja prikazala Marija. Prikazala se jim je še pet-
krat in sicer vsakokrat 13. v mesecu. Najbolj odmevno je bilo zadnje prikazanje 
13. oktobra 1917. V globeli se je zbralo okoli 70 000 ljudi, vernih, nevernih, dvo-
mljivcev, radovednežev. Zgodil se je pravi čudež, saj je sonce poplesavalo po 
nebu, kar je videla cela množica in nobenih dvomov več ni bilo, da je prikazanje 
Marije nebeško delo. Lucija se je pogovarjala z Marijo in le-ta ji je naročila, naj 
ljudje molijo rožni venec. Rekla je tudi, naj postavijo kapelo v čast njej, ki je Go-
spa svetega rožnega venca.

Papež Janez Pavel II. je leta 2000 ukazal objaviti besedilo tretje fatimske 
skrivnosti. Sporočilo je zelo pomenljivo za današnji čas, ko se je v naš prostor 
neopazno, vendar vztrajno zasidrala bojazen množičnega priseljevanja ljudi iz 
drugih celin v Evropo. Priče smo mnogim nemirom, verskim nestrpnostim, v Eti-
opiji, Egiptu, Siriji in drugod na Bližnjem Vzhodu preganjajo, pobijajo in mučijo 
kristjane. Prav tako se kristjanom delajo velike krivice tudi v Jugovzhodni Aziji.

Benedikt XVI. je 11. maja 2010 v Lizboni dejal: ”Človek je Bogu zaprl vrata, 
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ŽEGNANJE NA DOBRAVICI 
Kot vsako leto nas je sv. Gregor povabil na Dobravico. Letos smo vstopili v 

delno prenovljeno notranjost, glavni oltar še obnavljajo. Kmalu bo cerkev na 
Dobravici zasijala v vsem svojem sijaju.

Žegnanjsko mašo je daroval župnik Jože Pozderec. Simon Hočevar je pri-
peljal nekaj pevcev s Pijave gorice, pridružili pa so se jim še pevci z Iga. Lepo 
slovesnost smo zaključili z druženjem in pogostitvijo pred cerkvijo.

Tončka Jeraj

PRIPRAVLJAM SE NA SV. BIRMO  
– DUHOVNI VIKEND NA KUREŠČKU!

Razmišljanja naših letošnjih kandidatov za zakrament sv. birme. Svoje misli 
so zapisali na duhovnem vikendu od 17. do 19. marca 2017 na Kureščku. Viken-
da se je udeležilo 38 birmanskih kandidatov od 45, ki se jih pripravlja na zakra-
ment. Duhovni voditelj vikenda je bil g. Rafo Pinosa.

KAJ SI PRIČAKOVAL(A) OD DUHOVNEGA VIKENDA?
Na to vprašanje so birmanci odgovarjali različno. Nekateri so si želeli pred-

vsem prijetnega druženja in zabave, da se bomo imeli fajn in se zabavali; več pro-
stega časa, igro nogometa. Drugi so pričakovali manj delavnic, več molitve ali cel 
dan molitve. Tretjini duhovni vikend ni bil dovolj zanimiv. So pa bili med birman-
ci tudi taki, ki so si ta vikend predstavljali takšnega kot je bil.

KAJ MI BO BIRMA DALA?
Z zakramentom sv. birme bomo bližje Bogu in prejeli bomo Svetega Duha; dala 

mi bo še večje zaupanje v Boga; dobila bom nov zakrament; močno in trdnejšo 
vero; več znanja o krščanstvu – versko izkušnjo; veselje, svobodo, dar Sv. Duha.

KAJ PRIČAKUJEM OD BOTRA – KAJ MI BO DAL?
Podporo v življenju in veri; spodbujanje k veri v Boga; botra sem izbral na pod-

lagi odnosa z njim, ker je prijazen, ima veliko izkušenj in je moder;od njega priča-
kujem pomoč, ko jo bom potreboval, pomoč v težkih časih; nasvet, kako ravnati, 
ko mi starši ne bodo mogli pomagati; da se bom lahko s svojo botro pogovorila; 
da mi bo s svojimi izkušnjami pomagala postati bolj duhovna osebnost in se tako 
približati Bogu; da mi bo stal ob strani, ko ga bom potreboval.

KAKO MI STARŠI POMAGAJO PRI PRIPRAVI NA BIRMO?
Z mano molijo; spodbujajo me naj grem k maši, da bom kaj novega slišal; mi 

stojijo ob strani in podpirajo mojo odločitev za prejem sv. birme; razložijo mi stvari, 

ki jih ne razumem, pomagajo mi pri učenju; z njimi se pogovorjam o Bogu in o veri; 
me motivirajo; mi razložijo, kako to poteka.

Odgovori birmancev so pokazali, da se zavedajo pomena in vrednosti zakra-
menta sv. svete birme za svoje vsakdanje krščansko življenje. Dobri Bog naj jim 
nakloni duhovne odprtosti za darove Svetega Duha, ki jih bodo prejeli z zakra-
mentom sv. birme. Vse vernike pa vabimo, da molite zanje! 

Spraševali so jih birmanski animatorji.

MATERINSKI DAN
Dan po prazniku Gospodovega oznanjena, ko je angel Gabrijel oznanil Ma-

riji, da bo postala Božja mati, so naši veroučenci pod vodstvom Martinovih 
animatorjev pripravili kratek program za materinski dan. Zahvalili so se ma-
teram in očetom za življenje, ljubezen in vso skrb, ki jo imajo zanje. Ob koncu 
programa so jim v zahvalo podarili umetno rožico, ki so jih en dan prej v ora-
torijski delavnici naredili.

5. OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Člani župnijske Karitas Ig (ŽK Ig) smo se sestali na 5. rednem občnem zbo-

ru v ponedeljek, 6. 3. 2017, kjer smo sprejeli poročilo o delu in finančno poro-
čilo ŽK Ig v letu 2016 ter plan dela in finančni plan za leto 2017.

V letu 2016 smo se sestali na 9 sestankih, kjer smo obravnavali problema-
tiko pomoči ljudem v stiski iz župnij Ig, Tomišelj in Golo v hrani, oblačilih, hi-
gienskih pripomočkih, plačilu položnic, nakupu kurjave, šolskih potrebščinah 
in drugih vrstah pomoči.



8 9DOGODKI SPOROČILA

Naša ŽK šteje 17 rednih prostovoljnih sodelavcev. Občasnih sodelavcev pa 
smo v lanskem letu imeli 16. Opravili smo 1.083 ur prostovoljnega dela (organiza-
cijska, vsebinska in druga dela). V glasilu Mostiščar smo imeli 9 objav, prav toliko 
v Naši župniji. Objavo imamo tudi na internetu. Vsak drugi petek v mesecu so in-
formacije od 17. do 18. ure v učilnici župnišča na Igu. Teh je bilo v lanskem letu 12.

V letu 2016 smo zbrali in razdelili 346 kg hrane in higienskih pripomočkov, ki 
jih darujete v voziček, nameščen v trgovini Mesarstvo Blatnik, d.o.o. na Igu ter 
v postnem in adventnem času v cerkvi. Zbrali in razdelili smo 157 kg rabljenih 
oblačil ter še nekaj druge opreme in igrač. Delili smo tudi EU hrano, hrano, ki jo 
dobimo iz Škofijske karitas Ljubljana vsaka 2 meseca in hrano, ki jo kupimo iz 
zbranih sredstev dobrotnikov in podjetij. Število vseh oseb, ki smo jim pomagali 
v letu 2016 v kakršnikoli obliki je bilo 306.

Organizirali smo družabno srečanje za starejše s sv. mašo ob praznovanju žu-
pnijskega zavetnika sv. Martina. Za velikonočne in božične praznike smo obiskali 
starejše v domovih za starejše in doma ter jih obdarili z nekaj dobrotami. Prav 
tako smo obdarili tudi otroke naših prosilcev. S pomočjo naših občasnih sode-
lavcev smo izdelovali butarice (za velikonočne praznike) in adventne venčke (za 
božične praznike). Prostovoljne prispevke smo zbirali tudi s svečami za praznik 
vseh svetih ter voščilnicami in slikami, ki nam jih vsako leto izdelata ga. Julijana 
in g. Tomaž. Udeležili smo se izobraževanj, duhovne obnove in romanja, ki so jih 
organizirale posamezne ŽK in ŠKL.

Vsem rednim in občasnim sodelavcem, ki kakorkoli pomagate v tej dobro-
delni organizaciji, iskrena hvala. Prepričani smo, da bomo tudi v bodoče z božjo 
pomočjo lahko pomagali ljudem v stiski.

Posebna zahvala vsem dobrotnikom, tako posameznikom kot tudi podje-
tjem, ki nam kakorkoli pomagate in prispevate svoj dar za ljudi v stiski. Zahvala 
tudi vsem, ki ob smrti pokojnikov darujete svoj dar za potrebe naše ŽK. 

Iskren Bog plačaj vsem in vsakemu dobrotniku posebej.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

ZAHVALA
Iskren Bog plačaj vsem, ki ste ob smrti pokojnega Janeza Menceja in po-

kojnega Gabrijela Tancka, oba z Iga, svoj dar namenili za potrebe Župnijske 
karitas Ig.

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. ) Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Maša ob 8. uri:
Bernarda in Robi Selan – 9. 4.
Rok in Zinka Štefančič – 16. 4.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 17. 4.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 23. 4.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 30. 4.
Bernarda in Robi Selan – 7. 5.

Maša ob 10. Uri:
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj – 9. 4.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 16. 4.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 23. 4.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 30. 4.
 Marija Poljanec in Bojan Bučar – 7. 5.

Bralci na Pijavi Gorici:
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 9. 4.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 16. 4.
Veronika Globokar in Katarina  
Stojanovič – 23. 4.
Anže Globokar in Olga Urbar – 30. 4.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 7. 5.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
VELIKA NOČ – vse skupine, sreda – 12. 4.
4. SKUPINA – 23. 4.
5. SKUPINA (Podržajevi) – 30. 4.
6. SKUPINA – 7. 5.
7. SKUPINA – 14. 5.

•••

ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Urban Cenčič, 5. 3. 2017, Cesta na Dre-
nik 34 A, Pijava Gorica, na Igu; Gaber Pirc, 12. 3. 2017, Kočevska cesta 130, 
Pijava Gorica, na Kureščku; Žan Pančur, 19. 3. 2017, Iška vas 71, na Igu; Tim 
Zgonc, 19. 3. 2017, Kremenica 11, na Igu; Julija Fink, 26. 3. 2017, Ramovševa 
ul. 55, Ljubljana, na Igu; Lenart Centa, 20. 4. 2017, Škamevec 2, župnija Rob, 
na Kureščku.

•••

ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta sklenila: Tomaž Prijatelj in Brigita Pri-
jatelj Šneberger, 18. 2. 2017, s Pijave Gorice, v Želimljem; Igor Semič in Pa-
tricija Demshary, 25. 3. 2017, iz Predoselj, na Kureščku; Alen Petrič in Ana 
Bolha, 1. 4. 2017, na Igu.

•••
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V VEČNO ŽIVLJENJE SO ODŠLI:
+ Gabrijel Tancek, 3. 3. 2017, Rakovniška ulica 14, Ig, pokopan na Igu. 

Za sv. maše in v dober namen so darovali: žena Joži z družino, družina Bla-
tnik, Majda Anzeljc, družina Primc, družina Drnovšek, družina Brezic, Mimi in 
Tončka Cankar, Zabrv 23, Ig, družina Tomac, Hedvika Župec z družino, Anton 
Žagar z družino z Iga, Iva Fister, Ljubljana – Rakovnik, Pavla Žagar z družino, 
Iška vas 84, Joži Maček z Iga, sosedje Strelčevi, Pavel Maček z družino, druži-
na Kozin, Grič 6, Ig, Lojze Mrak.

+ Janez Mencej, 3. 3. 2017, Banija 37, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše in 
v dober namen so darovali: družina Mencej in Župevec, sosed Tone Uršič z 
družino, Janez Smole z družino, družina Dolinšek, Martin Čuden iz Iške Loke, 
družina Merzel, družina Primc z Iga, Franc Virant z družino, Hrenova 7, Ig, so-
sedje Uršičevi, Mimi in Tončka Cankar, Zabrv 23, Ig, družina Kozin, Ig, družina 
Kocjan iz Staj, Kmetijska zadruga, družina Janežič z Iga, družina Štrumbelj-
-Pirnat, Majnikovi, Ljubljanska cesta 30, Ig, Tončka Zakrajšek z družino, Fran-
ci Škufca z družino, soseda Iva Bolha.

+ Jožefa Zrinski, 13. 3. 2017, Matena 15 A, pokopana na Igu. Za svete maše 
in v dober namen so darovali: sin Ernest z družino, Angela Mrkun, Matena 22, 
sosedje Černičevi, Sabina Rautek.

Ob smrti + Andreja Mlinarja z Dobravice, pokopan na Žalah, so vaščani 
darovali za sv. maše in za cerkev sv. Gregorja Velikega.

Ob smrti + Janeza Fečurja z Dobravice, pokopan na Viču, so vaščani daro-
vali za sv. maše in za cerkev sv. Gregorja Velikega.

Bog plačaj vsem darovalcem!
Gospod, daj našim rajnim večni pokoj in večna luč naj jim sveti!  

Naj počivajo v miru!

NAPOVEDNI KOLEDAR ZA APRIL 2017 
 Nedelja 9. 4. 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA – pri obeh mašah bla-

goslov butaric in zelenja – popoldne romanje naše župnije 
na Kurešček, ob 15.00 križev pot (pripravijo pevci in ŽPS) in 
ob 16.00 sv. maša - priložnost za velikonočno spoved. 

 Ponedeljek 10. 4. 19.00 - sv. maša – ob 19.30 srečanje članov ŽPS s salezijan-
skim inšpektorjem, mag. Janezom Potočnikom.

 Torek 11. 4. Sv. Stanislav, škof, mučenec
 Sreda 12. 4. Čiščenje cerkve za veliko noč - vse skupine; ob 19.00 - sv. maša 

– pred, med in po maši priložnost za velikonočno spoved. 
 Četrtek 13. 4. VELIKI ČETRTEK: ob 9.00 krizmena sv. maša v stolnici; ob 

19.00 - slavje Jezusove zadnje večerje s sodelovanjem pr-
voobhajancev in njihovih staršev.

 Petek 14. 4. VELIKI PETEK: ob 15.00 molitev križevega pota, ob 19.00 
obredi Jezusovega trpljenja in smrti, češčenje križa – pasi-
jon berejo mladinci

 Sobota 15. 4. VELIKA SOBOTA: - 7.00 – blagoslov ognja za domove (pri 
pokopališču in na Pijavi Gorici) 

  Češčenje sv. Rešnjega telesa pri Božjem grobu: ob 9.00 
- molitvena skupina; 10.00- veroučenci 6., 7., 8. in 9. razre-
da; 11.00 –veroučenci 1., 2., 3., 4., in 5. razreda; 12.00-za-
konske skupine; 13.00-mladina in študenti; 14.00 - vsi dru-
gi, 15.00 - druga molitvena skupina.

  Blagoslov velikonočnih jedil: 9.15 – Visoko; 10.00 – Dobra-
vica, 10.30 – Sarsko, 11.00 – Pijava Gorica, 11.30 – Kreme-
nica 14.00 – Gornji Ig in Iška Loka, 14.30 – Matena, 15.00 
- Iška, 15.30 – Iška vas (Sv. Križ), 16.00 – Kot, 16.30 – Staje, 
ob 16.00 in 17.00 – v župnijski cerkvi. 

  19.00 – obredi velikonočne vigilije: slavje luči, branje 
božje besede, prva velikonočna maša.

 Nedelja 16. 4. VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE OD MRTVIH – 
ob 8.00 vstajenje pri božjem grobu, velikonočna procesija 
in slovesna sv. maša. Ob 10.30 – druga praznična maša, ob 
10.00 uri na Pijavi Gorici. 

 Ponedeljek 17. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK - sv. maše v župnijski cerkvi 
ob 8.00 in 10.00; na Pijavi Gorici ob 9.00, na Gornjem Igu ob 
11.00, na Kureščku ob 10.00 in 16. 00, na Dobravici ob 18.00.

 Torek 18. 4. Torek v velikonočni osmini, sv. maša ob 7.00. 
 Sreda 19. 4 Sreda v velikonočni osmini, sv. maša ob 19.00 uri.
 Četrtek 20. 4. Četrtek v velikonočni osmini, sv. maša ob 7.00 uri – ob 

19.00 sestanek za starše prvoobhajancev.
 Petek 21. 4. Petek v velikonočni osmini, sv. maša ob 19.00 uri

SPOROČILA SPOROČILA
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 Sobota 22. 4. Sobota v velikonočni osmini – ob 9.00 prva spoved leto-
šnjih prvoobhajancev. 

 Nedelja 23. 4. 2. VELIKONOČNA NEDELJA, BELA NEDELJA, NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA – god sv. Jurija, mučenca – ob 
10.00 – žegnanje na Pungartu. 

 Ponedeljek 24. 4. Sv. Marija Klopajeva, svetopisemska žena, spomin Marije 
Pomočnice

 Torek 25. 4. Sv. Marko, evangelist, sv. maša ob 7.00.
 Sreda 26. 4. Marija, Mati dobrega svéta, sv. maša ob 19.00 uri. 

 Prvomajske počitnice: od 27. aprila do 3. maja 2017
 Sobota 29. 4. Sv. Katarina Sienska, devica, cerkvena učiteljica, sozave-

tnica Evrope
 Nedelja 30. 4. 3. VELIKONOČNA NEDELJA – ob 10.00 - žegnanje pri sv. 

Križu v Iški vasi. Začetek tedna molitve za duhovne poklice. 
 MAJ – MESEC MARIJINIH ŠMARNIC – na Igu ob delavnikih ob 19.00 uri, v 

nedeljo pri rednih mašah – na podružnicah po dogovoru. 
 Ponedeljek 1. 5. SV. JOŽEF DELAVEC - praznik dela – začetek šmarnic – sv. 

maša ob 19.00, na Kureščku sv. maša ob 10.00 in 16.00 uri. 
 Torek 2. 5. Sv. Atanazij, škof, cerkveni učitelj, sv. maša ob 7.00, šmar-

nice za otroke ob 19.00. 
 Sreda 3. 5. Sv. Filip in Jakob mlajši, apostola, konec počitnic

 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku: v četrtek (4.5.) in petek (5.5.)  
ob 16.00, v soboto (6.5.) ob 10.00 uri.

 Četrtek 4. 5. Sv. Florijan (Cvetko), mučenec, zavetnik gasilcev. Sv. maša 
bo v Brestu.

 Petek 5. 5. Prvi petek – dopoldan obisk in obhajilo bolnikov na domu. 
Sv. maša in šmarnice ob 19. uri

 Sobota 6. 5. Prva sobota – ob 7.30 rožni venec, ob 8.00 sv. maša in po-
božnost na čast Marijinemu Srcu.

 Nedelja 7. 5. 4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PA-
STIRJA –Sv. maše na Igu ob 8.00 in 10.00, na Pijavi Gorici 
ob 9.00, na Kureščku ob 15.00 češčenje Najsvetejšega, ob 
16.00 sv. maša. God sv. Gizele, opatinje.


