
Naša
zupnija

EDINOST IN DRUŽINA
Družina je zaklad Cerkve. Dru-

žinskim članom daje priložnost, da 
uresničijo Jezusove besede: »Kjer sta 
dva ali so trije zbrani v mojem imenu, 
tam sem sredi m+d njimi« (Mt 18,20). 
Navzoč je tam, kjer živijo Jezusovo 
zapoved ljubezni. Ta je razpoznavni 
znak, da smo njegovi učenci. Poveže 
nas v edinost, za katero je prosil Oče-
ta: »Da bi bili eno.« Kristjani moramo 
biti graditelji te edinosti med gene-
racijami, kulturami, sodelavci, v dru-
žini, povsod tam, kamor nas postavi 
Božja previdnost. 

Jezus je prosil Očeta za dar edino-
sti. Molil je za tiste, ki »bodo po nji-
hovi besedi verovali vame«, torej tudi 
za nas. To pomeni, da tudi sedaj in 
vedno moli za nas. Za kaj Jezus prosi 
Očeta, se sprašuje papež Frančišek? 
Ali morda za to, da bi dobro živeli, da 
bi imeli dovolj denarja, da bi bili vsi 
srečni, da bi nam nič ne manjkalo? 
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Kliči na vse grlo, ne zadržuj se,
povzdiguj svoj glas kakor rog!
Oznanjaj svojemu ljudstvu  
njegove prestopke,
hiši Jakobovi njene grehe!

Glejte, vi se postite tako,
da se pravdate in prepirate,
da se bijete z zlobno pestjo.

Mar je takšen post,
ki sem ga izbral, dan,
ko človek pokori svojo dušo?

Mar ni post v tem,
da daješ lačnemu svoj kruh
in pripelješ uboge brezdomce v hišo.
Kadar vidiš nagega,
da ga oblečeš?
(Iz 58,1,4,5,7,8 )

Tudi Jezus je pred svojim javnim 
delovanjem preživel 40 dni v puščavi 
in se postil. Tedaj je k njemu pristopil 
skušnjavec in ga na vse mogoče na-
čine skušal. Zavrnil je vse skušnjave 
in nam s tem dal vzgled, kako naj se 
spopadamo z njimi.

Post – odpoved jedi in pijači za do-
ločen čas, je bil v navadi tudi pri Judih 
v Jezusovem času. Postili so se iz ver-
skih razlogov. S tem so hoteli spre-
mljati molitev ali pa se ponižati pred 
Bogom. Farizeji so si naložili dvakrat 
tedensko post ( Lk18,12 ) Tudi po nji-
hovi zunanjosti je bilo mogoče ugo-
toviti, da se postijo. Jezus je zavračal 
samo zunanji videz opravljanja te 
verske dolžnosti. Dokler je bil Jezus 
med svojimi učenci, se ti niso posti-
li, čemur so se čudili učenci Janeza 
Krstnika in farizeji. Kar naravnost so 
ga vprašali za vzrok. Jezus jim je dejal 
:“Ali morejo svatje žalovati, dokler je 
ženin med njimi? Prišli pa bodo dne-
vi, ko jim bo ženin vzet in takrat se 
bodo postili.“ ( Mt 9.14,15), (Mr 18,18 
-20 ), (Lk 5,33-35 )

In kako naj preživljamo mi letošnji 
postni čas, namenjen spokornosti? 
Danes se vernikom zdi vse odveč. 
Pritožujejo se nad težkimi časi, kriti-
zirajo družbo in Cerkev, odrekanje se 
jim zdi nepotrebno. Svojih grehov se 
sploh ne zavedajo. Takole razmišlja-
jo: „Saj tako živijo in ravnajo tudi dru-
gi, zakaj bi bil jaz drugačen.“ Se ni-
smo nič naučili iz zgodovine, pa iz iz-
kušenj, ki smo jih bili deležni ob smrti 
staršev, znancev, prijateljev? Pride 
dan, ko se bo naše življenje končalo 
in takrat bomo zagotovo odgovarjali 
za vse slabo, ki smo ga zagrešili in za 

Ne. Jezus prosi, »da bi bili eno«, ka-
kor je Oče v njem in on v Očetu. Moli 
za našo edinost, za edinost vsake 

družine, za edinost Cerkve. (iz nago-
vora za teden molitve za edinost kri-
stjanov, 24.1.2018)

VERSKA VZGOJA V DRUŽINI?
Mati je prva posredovalka, ne le 

tuzemeljskega življenja, ampak tudi 
duhovnega življenja. V današnjem 
času radi prelagamo svoje dolžnosti 
na druge: vzgojitelje, učitelje. kate-
hete, trenerje…

Izgovor je vedno, da nimamo časa, 
da smo preobremenjeni, da danes v 
modernem času vera ni potrebna… 
Velikokrat so izgovori, da so vzgojite-
lji in učitelji plačani za to, da učijo in 
vzgajajo naše otroke. Pojavi se vpra-
šanje, v današnji družbi, ali smo starši 
samo še »proizvajalci« otrok?

Ker konec meseca praznujemo 
Don Boskov praznik, sem prebrala 
knjigo Toneta Ciglarja V začetku je bila 
mati Marjeta Bosko. Na koncu sem 
ganjena razmišljala, kako si je žen-
ska, ki je ostala sama s tremi otroki, 
neizobražena, v težkem neizprosnem 
življenju lahko vzela oz. našla čas za 
vzgojo svojih otrok. Ni prelagala to 
nalogo na okolico. Sama je vztrajala in 

od svojih otrok zahtevala, da zrastejo 
v verne, delavne in poštene ljudi.

Svojemu otroku najbolje govori-
mo o veri, če po veri živimo. Da lahko 
živimo, moramo imeti čas. To kar je 
vredno v naših očeh, ima na razpo-
lago naš čas. Kar v naših očeh ni po-
membno, za to nimamo časa.

Ob raznih dogodkih v našem življe-
nju veliko časa porabimo za material-
ne dobrine, za to, kaj bodo rekli drugi. 
Vedno pa premalo poskrbimo za našo 
duhovno plat dogodkov (prvo sveto 
obhajilo, birma, spoved, poroka…).

Mislimo, da v današnjem moder-
nem času, ko imajo otroci dostop do 
informacij, lahko zanemarimo svojo la-
stno angažiranost. Mislimo, da se tudi 
otroci razvijajo kot tehnologija. Saj niso 
stroji. Še vedno potrebujejo naše nau-
ke, nasvete, zglede. Kljub vsemu na-
predku so bitja iz mesa in krvi, ki čutijo. 
To pa nam ne more dati tehnologija.

mjg 

STOPILI BOMO V POSTNI ČAS
Največji cerkveni praznik je Velika 

noč. To je dan, ko se vsako leto spomni-
mo, da je Kristus, pravi Bog in človek, 
premagal smrt. Umrl je na križu, pa 
je tretji dan vstal od mrtvih. Na ta po-

membni zgodovinski dogodek se torej 
spominjamo in se naj pripravljamo v 
štiridesetdnevnem postnem času.

O postu so spregovorili že preroki 
Stare zaveze. Izaija je govoril takole:
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vse dobro, ki smo ga opustili. Posve-
timo že letos v postu več časa Jezusu. 
Potrudimo se, da bi ga srečali tam in 
tako, kot je za nas najbolj primerno. 
Se bomo odpovedali pritoževanju 
in obrekovanju? Se bomo odrekli 

kavi, alkoholu ali kakemu priboljšku? 
Bomo bolj zbrano pri sveti maši, mo-
goče tudi kdaj ob delavnikih? Imamo 
veliko možnosti, le odločiti se mora-
mo. 

I.M.

ZAHVALA
Iskren Bog plačaj vsem dobrotnikom za pomoč ljudem v stiski.

Župnijska karitas Ig

SREČANJE SODELAVCEV  
ŽUPNIJSKIH KARITAS

Srečanja sodelavcev župnijskih 
Karitas, ki ga je organizirala Škofij-
ska karitas Ljubljana, v soboto, 13. 
januarja 2018, v Antonovem domu, 
v župniji Ljubljana Vič, smo se udele-
žili tudi članice naše ŽK. Na srečanju 
smo poslušali predavanje dr. Andreje 
Poljanec z naslovom: Ločevanje med 
lastno in tujo odgovornostjo. Pouda-
rek je bil na tem, kako naj čim bolj 
kvalitetno živimo z ljudmi z oseb-
nostno motnjo in ob tem ohranimo 
čustveno ravnovesje. Po končanem 
predavanju so bile delavnice po sku-

pinah na temo: Delo z ljudmi z mejno 
osebnostno motnjo. Hvaležni smo 
sodelavcem ŠKL, da so nam pripravili 
tako zanimivo predavanje.

Ana Podržaj, tajnica ŽK

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 pri-
spevate svoj dar za pomoč ljudem 
v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 
(NLB, d.d.)

BOŽIČNI KONCERT NA IGU
Društvo Fran Govekar Ig in Župni-

ja Ig sta organizirali Božični koncert v 
cerkvi sv. Martina na Igu, na katerem je 
zapelo kar 8 zborov iz naše občine. Za-
čeli so najmlajši; Martinov zbor, ki de-
luje v okviru Župnije Ig in ga vodita Vla-

sta in Mirko Merzel. Prvič so bili z nami 
pevke in pevci Glasbene šole Emil Ada-
mič pod vodstvom Maje Anžur Kajzer. 
V nadaljevanju smo prisluhnili Mladin-
skemu pevskemu zboru Župnije Ig, ki 
ga vodi Brigita Gregorčič Lenarčič in 

Mešanemu pevskemu zboru Župni-
je Ig pod vodstvom Igorja Kovačiča. 
Niso manjkale Borovničke z umetni-
ško vodjo Nadjo Janežič, Moški pevski 
zbor Ig pod vodstvom Mirka Merzela  
in Ženski pevski zbor Perunike s Kri-
stino Štemberger, ki delujejo v okviru 
Društva Fran Govekar Ig. Zapel nam je 
tudi Mešani pevski zbor Društva upo-
kojencev Ig. Lepe božične melodije so 
se prepletale  z mislimi o miru, sreči in 

upanju, ki spremljajo božične praznike.  
Veseli smo bili številnih poslušalcev, ki 
so skupaj z nami praznovali z glasbo. 
V naši občini je pevska tradicija bogata 
in veliko zborov ohranja glasbeno de-
diščino naših prednikov. V letošnjem 
letu bo več koncertov, na katere ste 
prijazno povabljeni. Verjemite, ne bo 
vam žal, pevce pa z obiskom pohvalite 
za njihovo delo. 

Alenka Jeraj

KOLEDOVANJE V ŽUPNIJI IG   

Koledovanje je že zelo stara tra-
dicija, ki se je ohranila vse do danes. 
Nekoč so bili koledniki vaški fantje, 
godci, ki so hodili  od hiše do hiše in 
prepevali pesmi kolednice. Danes so 
to večinoma otroci.  Besedila pesmi 
kolednic so bila skoraj v vsaki vasi 
drugačna, vendar vse kolednice so 
imele  enako vsebino. Tako je še da-
nes. Darovi, ki so jih prejeli koledniki v 
času pomanjkanja, so bili namenjeni 
preživetju družin, včasih pa so jih na-
menili za Cerkev. V današnjem času se 
zbira denar za misijone, sladkarije pa 

si otroci razdelijo. 
V veliko veselje mi je opazovati, 

kako otroci z veseljem sodelujejo pri 
koledovanju ter s tem naredijo dobro 
delo. Nič jim ni težko, saj se zave-
dajo da opravljajo posebno nalogo, 
se družijo s sovaščani, so na svežem 
zraku ter pridobivajo izkušnje soci-
alnega čuta. Za konec se pogrejejo s 
toplim čajem, posladkajo s pecivom 
in si pravično razdelijo sladkarije. 
Preden gredo domov se z nasmehom 
poslovijo in se veselijo naslednjega 
koledovanja.

Za zaključek koledovanja smo se 
koledniki zbrali pri koledniški maši v 
soboto zvečer, 6.1.2018. Po maši smo 
se še malo družili in kramljali ob pici 
in soku. Za pogostitev se lepo zahva-
ljujem g. župniku Janezu Avseniku.

V župniji Ig so koledniki v tem letu 
zbrali 2637€.

Vlasta Kolar
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BOŽIČNI KONCERT NA GOLEM -  
ŽENE DVEH VASI IN OPZ SLADKOSNEDI 

Na praznik Gospodovega razgla-
šenja, svetih treh kraljev, 6. januarja 
2018 smo po večerni maši poslušali 
čudovit božični koncert ženskega 
pevskega zbora Žene dveh vasi pod 
vodstvom Mirjam Jelnikar. Na har-
moniki jih je spremljal Klemen Bo-

janovič, na violini pa Tadeja Jelnikar. 
Nekaj prisrčnih pesmi je zapel tudi 
otroški pevski zbor Sladkosnedi, ki 
ga že ves čas vodi Eva Mavec. Z be-
sedo je koncert povezala Merjetka 
Zupan. 

Amadej Bergles

ŽUPNIJA IG V ZADNJEM MESECU
V zadnjem mesecu smo se poslovili 

od dolgoletnega oskrbnika cerkve na 
Pijavi Gorici gospoda Jožeta Šerjaka. 
Rojen je bil 6.3.1926, bival pa na Zago-
riški ulici 16 na Pijavi Gorici. Namesto 
cvetja na grob ste ob pogrebu darovali 
za sveta maše: hčerka Joži z družino, sin 
Janko Šerjak z družino, Jeršinovi, vašča-
ni Pijave Gorice, Vrbinčevi s Pijave Gori-

ce, Ivan Šerjak z družino in Srečko Čot.
Poslovili smo se od Marije Te-

gelj, rojene Perme, ki je bila rojena 
15.7.1929 v Brestu in bivala na Lahovi 
poti v Ljubljani.

Poslovili smo se od Marije Primc, 
rojene Štrukelj. Rojena je bila 5.2.1926 
na Igu in bivala na Ljubljanski cesti 22 
na Igu. Ob pogrebu ste namesto cve-

tja na grob darovali za svete maše, dar 
v dober namen in za cerkev: svojci, 
družina Pacher, Betka Okorn z dru-
žino, Martin Čuden st., družina Štru-
kelj, družina Kramar z Iga, Milanka 
Debevec z družino, Zdenka Juh Go-
lob z družino, družina Kristan, Marina 
Štrumbelj, družina Bercko iz Novega 
Mesta, družina Šturm, družina Kuko-
vica, družina Bukovec, družina Anzelc, 
družina Švigelj, Banija 32, sosedje To-
nijevi, družina Cirila Podržaja, družina 
Završnik iz Staj, družina Bolha iz Lju-
bljanske 35, družina Kuzma. Vsem da-
rovalcem se zahvaljujejo tudi domači.

Poslovil se je tudi Vinko Juha, Ma-
tena 9. Rojen je bil 9.7.1944 v Mate-
ni. Ob pogrebu ste namesto cvetja 
darovali za svete maše, za cerkev, za 
cerkev v Mateni in v dober namen: 

žena Mira, sin Vinko z družino, hči 
Tanja Gorenčič z družino, brat Mar-
tin, sestra Marinka z družino, Pahor-
jevi, Lojzka Petek in Jernej z družino, 
Martin Čuden starejši, družina Štru-
kelj, Franc Strle z družino Matena 
71, Ambroževi in Kozamernikovi, so-
sedje Lenaršič Potokar, družina Strle 
iz Matene 14, Reginovi, Modicovi iz 
Matene, družina Žagar z Iga, Nadi in 
Kati, Škrjančevi iz Matene 53, druži-
na Černič, družina Škraba iz Matene 
4a, Jože Strle z družino iz Matene 3, 
družina Pirc iz Matene, Franc Uršič, 
Platnar Franc z družino iz Kota, Ciril 
Mavec iz Matene.

Naj naši darovi koristijo dušam 
naših dragih pokojnih. Nam pa po-
magajo, da tudi mi dosežemo večno 
srečo pri Bogu.

IZREDNI DELIVCI OBHAJILA
Ob zamenjavi duhovnikov na Igu se 

je pokazala potreba po izrednih deliv-
cih obhajila. O tem smo razpravljali na 
župnijskem pastoralnem svetu (ŽPS). 
Tam smo tudi predlagali posamezni-
ke, ki so vredni zaupanja in smo jih 
zato predlagali nadškofiji za to službo.

Izredni delivci obhajila so bili že 
nekdaj. V Svetem pismu piše, da so 
tistim, ki niso mogli biti navzoči pri 
evharistiji, deleže poslali po diakonih 
in drugih služabnikih.

V obredu uvedbe izrednih de-
livcev obhajila smo slišali: »Našim 

bratom je zaupana služba, da bodo 
smeli drugim deliti sveto obhajilo 
ter ga nositi bolnikom, tudi kot sve-
to popotnico. Vi pa si prizadevajte, 
da boste skrbno živeli iz te skrivno-
sti edinosti in ljubezni, kajti eno telo 
smo vsi, ki smo deležni enega kruha 
in enega keliha.«

Nadškof je tako na predlog župni-
ka in ŽPS izdal imenovanje za izredne 
delivce obhajila za Jaka Šaverja, Ro-
bija Selana in Tadeja Jamnika.

Na sveti večer 2017 so prvikrat 
vstopili v to službo in sedaj pomaga-
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jo na Igu pri nedeljskih in prazničnih 
svetih mašah, ko ni duhovnikov za 
pomoč pri delitvi obhajila.

Izbrane priporočamo v molitev. 

Molimo pa tudi za nove duhovne po-
klice, da bo vedno dovolj duhovnikov 
za delitev svetih skrivnosti.

BRALCI BERIL NA IGU

Maša ob 8. uri:
Nataša in Boštjan Šteblaj – 4.2.
Rok in Zinka Štefančič – 11. 2.
Bernarda in Robi Selan – 18.2.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 25. 2.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 4. 3.
Bernarda in Robi Selan – 11.3.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 18.3.
Rok in Zinka Štefančič – 25. 3. 
Franc Orhini in Veronika Čuden –  

1. 4. Velika noč
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 2. 4. 

Velikonočni ponedeljek

Maša ob 10. uri:
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 4.2.
Marija Pangerc in Marinka Završnik 

– 11.2.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj- 

18. 2.
Andreja in Roman Zdravje – 25.2.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 4. 3.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 11. 3. 
Barbara Jamnik in Marija Kozin –  18.3. 
Andreja in Roman Zdravje – 25.3.
Marija Pangerc in Marinka Završnik – 

1.4. Velika noč
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj- 

2.4. Velikonočni ponedeljek 

Bralci na Pijavi Gorici:
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 

– 4.2.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 11. 2.
Veronika Globokar in Katarina 

Stojanovič – 18. 2.
Anže Globokar in Olga Urbar – 25. 2.
Katarina Hočevar in Jelka Janež 

Tavčar – 4.3.
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 

– 11.3.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 18. 3.
Veronika Globokar in Katarina 

Stojanovič – 25. 3.

Anže Globokar in Olga Urbar – 1. 4. 
Velika noč

Katarina Hočevar in Jelka Janež 
Tavčar – 2. 4. Velikonočni 
ponedeljek

KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE  
na Igu:

2. SKUPINA – 4. 2. 
3. SKUPINA – 11. 2. 
4. SKUPINA – 18. 2.
5. SKUPINA – 25. 2. (Podržajevi)
6. SKUPINA – 4. 3.  
7. SKUPINA - 11. 3.  (Iška Loka)
8. SKUPINA - 18.3. (Staje)
1. SKUPINA - 25.3. (Matena)
VSE SKUPINE – sreda 28.3. 

(generalno čiščenje cerkve pred 
veliko nočjo)

2. SKUPINA – 8.4. 

DOGODKI PRED NAMI
2.2. svečnica; svete maše ob 8h in 

18.30, ter ob 19h na Golem.
2.2. prvi petek; dopoldne obiščemo 

bolnike in ostarele na domu. 
Zvečer od 18h naprej molitev 
pred Najsvetejšim z obnovitvijo 
posvetitve Jezusovemu srcu.

3.3. prva sobota; od 7.30 molitev 
premišljevalnega rožnega venca 
pred Najsvetejšim in obnovitev 
posvetitve Marijinemu brezma-
dežnemu srcu.

4.2. nedelja po svečnici bo priložnost 
za darovanje za sveče. Lahko 

jih boste kupili pred mašo in jih 
med mašo prinesli k oltarju.

6.2. Svetopisemska skupina ob 20h 
na Igu.

8.2. slovenski kulturni praznik. Izo-
besimo zastave.

9. 2. ob 9h in 15h in 10. 2. ob 9h – in-
formativna dneva v Škofijski 
klasični gimnaziji v Šentvidu nad 
Ljubljano.

11.2. otroška maša ob 10h
14.2. pepelnica in začetek posta
14.2. sveti Valentin in maša na Kre-

menici
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16.2. občin zbor župnijske Karitas Ig 
ob 19h v župnišču na Igu

18.2. žegnanje na Kremenici ob 11h
25.2. otroška maša
10.3. dekanijsko postno romanje 2018: 

po Halasovi poti

Kdaj: sobota, 10. marca 2018
Program: odhod ob 7. uri izpred vi-

ške cerkve, nato naprej po dekaniji. 
Točen odhod avtobusa bo oznanjen 
nedeljo prej.

OGLEDI IN OBISKI: Črenšovci - Ho-
tiza - V. Polana
Na Hotizi, kjer se je začela mučeni-
ška pot Božjega služabnika Danijela 
Halasa, bomo molili križev pot (okoli 
10h30). Ustavili se bomo tudi na nje-
govem grobu v Veliki Polani, kjer je 

do smrti deloval kot goreč dušni pa-
stir, katehet, širitelj češčenja Jezuso-
vega srca in izreden častilec Matere 
Božje. V njegovi rojstni župniji Čren-
šovci pa bomo obhajali sveto mašo 
in se mu priporočili. Čas bo tudi za ko-
silo in druženje. Povratek okoli 19h.

Prispevek: Za prevoz, cestnine in ko-
silo 30 EUR.

Prijave, informacije in plačilo: V žu-
pnijski pisarni, do 5. marca 2018.

17.3. tradicionalno postno romanje 
zakoncev 2018

Kdaj: sobota, 17.3.2018
Kam: v Vinico in na Žeželj
8.00: Farna cerkev na Igu – Sveta 

maša
8.45: Odhod izpred župnišča Ig-

Žužemberk-Črnomelj-Vinica
9.45: Postanek - odmor za kavo
10.30 prihod v Vinico
10.45 Križev pot do Marijine 

božjepotne cerkve na Žežlju
12.00 Sveta maša na Žežlju
14.00 Kosilo 
Ob povratku možen obisk in degu-

stacija Klet semiške penine, Semič.
Potrditev romanja v sredo 14.3.2018 

do 20.00 po elektronski pošti (vre-
menska napoved).

Zaradi rezervacije kosila prosim za 
prijave do 7.3.2018.

Prevoz si organiziramo sami, 
dogovorite se za skupen prevoz.

Dodatne informacije na  
jamnikovi@gmail.com

V POSTU
- Postna postava za postni čas 2018:

Postni čas, ki nas pripravlja na ve-
liko noč, naj bo čas milosti, duhovne 
poglobitve in dobrih del, ki jih bomo 
darovali za potrebe Cerkve in vsega 
sveta. Cerkev za postni čas določa 
posebne oblike spokornosti. Strogi 
post je na pepelnično sredo (14. 2.) in 
na veliki petek (30. 3.). Ta dva dneva 
se le enkrat na dan do sitega naje-
mo 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. Zu-
naj postnega časa smemo zdržek od 
mesnih jedi zamenjati s kakim dru-
gim dobrim delom pokore ali ljubezni 
do bližnjega. Zadržek od mesnih jedi 
veže vernike od izpolnjenega 14. leta. 

POSTNI NASVET
Ni potrebno stradati, potrebno se 

je odreči: odreči, odpovedati drobnim 
užitkom v naših življenjih. Ne zato, da 
bi hujšali, temveč da bi se pomanjšali, 
da bi se izpraznili, da bi nas lahko Go-
spod na Veliko noč napolnil z radostjo, 
veseljem, ter predvsem upanjem. 
Veronika je morala biti majhna, saj 
upanje je majhno da se je zrinila skozi 
množico, toda njeno dejanje je veliko, 

kakor je velika ljubezen, vsakega, ki 
resnično ljubi. Post iz ljubezni je majh-
no dejanje, ki prinese velike milosti.

Ves post pred mašami priložnost za 
sveto spoved. Izkoristimo ta milostni 
čas za zakrament Božjega usmiljenja.

KRIŽEV POT
Na Igu vsako postno nedeljo ob 14h:
1. postna nedelja, 18.2. – molitvena 

skupina
2. postna nedelja, 25.2. – zakonska 

skupina



Naša
zupnija

3. postna nedelja, 4.3. – 7. in 8. razred
4. postna nedelja, 11.3. – 5, in 6. razred
5. postno nedelja, 18.3. – 3. in 4. razred
6. postna nedelja, cvetna, 25.3. (na 

Kureščku) – ŽPS in pevci
Na Pijavi Gorici križev pot vsak četr-

tek po maši, prav tako ob nedeljah 
po sveti maši.
Vsak petek pred mašo križev pot 

v Iški vasi.
Molimo te Kristus in te hvalimo, 

ker si s svojim križem svet odrešil!

VSAK TEDEN

-sreda ob 18h, molitev pred Najsve-
tejšim do svete maše

-torek ob 19h, srečanje molitvene 
skupine v kapeli v župnišču

-prva nedelja v mesecu, pred in med 
mašo ob 8h, spoveduje tuji spove-
dnik, župnik iz Tomišlja Jože Razin-
ger

-vsak dan pred mašo na Igu priložnost 
za spoved pri domačem duhovniku; 
za spoved na naših podružnicah pa 
nas poprosite za sveto spoved.

NOVA NASLOVNICA NAŠE ŽUPNIJE
Z avgustom 2017 je glasilo Naša 

župnija postalo glasilo župnij Ig in 
Golo. Zato smo z novim koledarskim 
letom ustvarili tudi novo podobo 
skupnega glasila. Izgled je postavil in 
oblikoval Tadej Jamnik, za kar se mu 
posebej zahvaljujemo.

Na naslovnici sta dva obraza in 
dve panorami. Obraza sta naša dva 
župnijska zavetnika. Fotografirali 
smo sveto Marjeto na Golem in sve-
tega Martina v oltarju na Igu. Za foto-
grafiji se zahvaljujemo Vojku Ivančiču 

in Tadeju Jamniku.
Svetnika gledata iz Naše župnije 

na nas. Naj bosta priprošnjika za obe 
župniji, za medsebojno povezanost 
vseh župljanov. V župnijski cerkvi je 
vedno dovolj prostora za vsakega 
izmed nas. Obe panorami želita po-
kazati na obe cerkvi in oba kraja. V 
lepem kraju živimo, lahko z gotovo-
stjo rečemo. Lepota kraja pa dobiva 
bogastvo po ljudeh, ki tukaj živijo in 
molijo. 

ž


