
Naša
zupnija

KLIC MARIJE S KUREŠČKA
“Hvaljen Jezus! Ljubljene hčere in 

sinovi! Prisluhnite postnemu času, ki 
vas vabi k spreobrnjenju. Opravljajte 
spokorna dela. Molite, veliko molite in 
podpirajte molitev s postom. Molite za 
mir in spravo.

Želim, da živite v miru in ljubezni. 
Radi se imejte in ljubite drug drugega. 
Ne opazujte drugih, da bi ugotovili nji-
hove slabosti. Glejte na njih to, kar je 
vredno posnemanja in kar je Bog vsa-
dil v njihova srca.” (Kurešček, 2.marca 
1991)

Tako je Mati Marija, Kraljica miru, 
spregovorila po očetu Francetu Špe-
liču. Sicer je bilo to pred leti, a kot je 
sama nekoč dejala, imajo njena spo-
ročila trajno vrednost, kar pomeni, 
da prav tako veljajo za nas danes, v 
tem trenutku zgodovine.

Postni čas in post sam ima večkrat 
v naših mislih negativni prizvok, češ, 
spet ne bomo jedli mesa, spet se mo-

ramo nečemu odpovedati, pa te spo-
kornosti in križev pot... Večkrat danes 
lahko slišimo: “Kaj ne bi že sneli Jezu-
sa s križa?” in podobno. V resnici pa 
je to sveti, milostni čas, ki nas vabi v 
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globine Božjega Srca, Njegove Lju-
bezni in v globine našega srca. Kot 
pravi Božja beseda: “Zato, glej, jo 
privabim, popeljem jo v puščavo in ji 
spregovorim na srce.” (Oz 2, 16) Kot 
je sam Jezus šel za 40 dni v puščavo, 
nas vabi, da gremo v tem svetem 
postnem času tudi mi v puščavo, v 
puščavo, ko bomo manj govorili, več 
poslušali. Odrekli se bomo preobilja 
hrane in kaki drugi stvari. Marsikaj 
nam samo jemlje dragoceni čas. In 
potem bomo v tihoti srca lahko za-
slišali Njegov glas, ki ga večkrat pre-
slišimo, je pa tako bistven za naše ži-
vljenje! Ko prisluhnemo Njegovemu 
glasu in mu odpremo srce, se bomo 
držali Njegovih poti in bodo odvečne 
stvari kar odletele iz našega življenja. 
Posti, molitve, žrtve in dobra dela 

bodo dobile nov smisel in opravljali 
jih bomo z veseljem, iz ljubezni. To 
je smisel posta, spreobrniti se, obr-
niti se k Bogu, obrniti se k tej Luči in 
dopustiti, da nas razsvetli in vname 
za dobra dela. Tako se bo tudi v naše 
družine in občestva, v naše soseske, 
narod in Cerkev naselilo več miru, ve-
selja in ljubezni. Zato odprimo svoja 
srca in se podajmo na pustolovščino 
z Gospodom v tem milostnem času! 
Prisluhnimo Njegovemu glasu in 
spregovoril nam bo na srce. Naj nam 
da vseh potrebnih milosti, da bomo 
vztrajali na tej poti, ostali v Njegovi 
ljubezni (prim. Jn 15,9) in tako, do-
bro preizkušeni v veri, s Kristusom 
zmagoslavno “vstali” ob velikonoč-
nem prazniku.

s. Lidija Sušnik 
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KRIŽEV POT
V postnem času ste župljani va-

bljeni, da se udeležite pobožnosti kri-
ževega pota. Tako na Golem molimo 
križev pot ob nedeljah  pred mašo, 
na Pijavi Gorici po maši, v župnijski 
cerkvi na Igu ob postnih nedeljah ob 
14. uri in ob petkih v Iški vasi v cerkvi 
Svetega križa ob 18 uri.

Zakaj naj bi kristjan molil križev 
pot?

Z zakramentom svetega krsta se 
je globoko v nas začelo Božje življe-
nje, brez katerega bi bili zapisani pro-
padu in smrti. In to je Božji dar, ki smo 
ga prejeli zastonj. Kar pa dobimo za-
stonj tega ponavadi ne znamo ceniti. 
To, da se danes mi lahko imenujemo 
Božji otroci, da smo deležni Božjega 
življenja, da je Bog z nami, je nepre-
cenljivi dar, ki nam 
ga je Bog podaril 
skozi trpljenje, smrt 
in vstajenje svojega 
Sina Jezusa Kristusa.

Namen premišlje-
vanja Gospodovega 
križevega pota je 
najprej spominjanje, 
kaj vse je Bog za nas 
po Jezusu že storil. 
Brez spominjanja 
smo kot neumne ži-
vali, ki ne znajo biti 
hvaležne gospodar-

ju za njegovo skrb. Spominjanje želi 
v nas prebuditi hvaležnost Bogu, da 
smo lahko to, kar smo – Božji sinovi 
in hčere, deležni Božjega življenja. 
Brez spominjanja pozabljamo na nje-
govo dobroto, pozabljamo, da nas 
ima rad. Tako je posebno takrat, ko 
nas same doleti kakršnokoli trpljenje. 
Brez spominjanja ne čutimo učinkov 
daru. Brez hvaležnega spominjanja 
je to, kar smo v Božjih očeh, potem 
samo neki nauk in suhoparna teorija.

Molitev križevega pota nas utrjuje 
v zaupanju, da ima tudi naše trplje-
nje, če ga pridružujemo Jezusovemu, 
odrešilno vrednost. In sicer za nas in 
za druge. Trpljenje, ki mu nihče ne 
more uiti, lahko sprejmemo ali ne. 
Če se mu upiramo postane še hujše, 
pridružita se mu še zagrenjenost, 
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obup, jeza, včasih celo zlobnost in 
osamljenost. Če pa ga sprejmemo v 
Gospodovi moči, lahko postane izvir 
duhovnega zorenja, notranje vedri-

ne, trdnosti, duhovne moči. Zato je 
pomembno premišljevati križev pot.

kaplan Simon

JEZUS NA VRTU GETSEMANI
Jezus je bil v urah, preden so ga 

prijeli, s svojimi učenci v vrtu Getse-
mani. Potem ko je storil številne ču-
deže, je zdaj stal pred najtežjim dne-
vom tukaj na zemlji, dnevom, ko ga 
bodo prijeli in nato križali. S seboj je 
vzel Petra in Zebedejeva sinova in jih 
prosil, naj ostanejo z njim budni in naj 
molijo zanj. Rekel jim je: “Moja duša 
je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in 
bedite z menoj!“  Šel je malo dalje, se 
vrgel na tla in molil: “Moj oče, če je 
mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, 
vendar ne, kakor jaz hočem, ampak 
kakor ti.“  

Kako osamljeno se je moral Jezus 
počutiti v teh urah; on na katerem 
ni bilo graje, je na svojih ramah čutil 
neizmerno veliko breme greha in pri-
bližujoče se smrti. Nato je šel k učen-
cem in ugotovil, da spijo. Rekel je Pe-
tru: „Tako, eno uro niste mogli ostati 

budni z menoj?!“  Odšel je drugič, da 
bi molil k svojemu očetu. Prišel je še 
enkrat in jih spet našel speče. Vrnil se 
je tretjič in spet so spali. Tedaj je rekel 
: „Še vedno spite in počivate? Glejte, 
približala se je ura in Sin človekov je iz-
ročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdi-
mo! Tisti, ki me je izročil, se je približal.“ 
( Mt 26 )

Kdo izmed nas bi lahko trdil, da bi 
na vrtu Getsemani bedel z Jezusom? 
Celo njegovi učenci, ki so ga smeli 
gledati v oči, ki so smeli slišati besede 
iz njegovih ust, so ga pustili samega!

Če imate morda prijatelja, znan-
ca, soseda, ki potrebuje vašo pomoč, 
pojdite k njemu in ga tolažite. Pre-
prosto bodite z njim. To ga bo okre-
pilo. 

(Iz knjige Jutranjice 2006, Društvo 
prijateljev Svetega pisma, Ljubljana 

2006, izbrala Mira Gantar ) 

VEROUK NA GOLEM
Prinašali so mu tudi majhne otroke, 
da bi se jih dotaknil. Ko so učenci to 
videli, so jih grajali. Jezus pa je otro-
ke poklical k sebi in rekel: »Pustite 

otroke, naj prihajajo k meni, in ne 
branite jim, kajti takšnih je Božje 

kraljestvo. Resnično, povem vam: 
Kdor ne sprejme Božjega kraljestva 
kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« 

(Lk 18, 15 - 17)
Otroci so resnično velik božji dar. 

Tako za starše kot za celo človeštvo. 
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So ustvarjeni po Božji podobi in iz 
Božje ljubezni ter v Njej in po Njej, 
ki je Bog sam (Bog je ljubezen!). Kot 
nam pričuje tudi odlomek iz Lukove-
ga evangelija, kjer lahko vidimo, kako 
Jezus ljubi otroke in oznanja vsem 
nam, da takšnih je Božje kraljestvo. 
A to velja tako za male otroke kot za 
»odrasle« otroke, saj smo vsi po Je-
zusu Kristusu bili deležni te milosti 
in se tako po njegovi ljubezni in da-
ritvi imenujemo Božji otroci. Vsi smo 
poklicani k Božji vzgoji, da bi lahko 
nekega dne večno živeli v Božjem 
kraljestvu, kajti vanj lahko pride le 
tisti, ki ga sprejme kakor otrok. Zato 
si naj naše človeške duše prizadevajo 
in hrepenijo po tem domu in se pre-
pustijo vzgoji Nebeškega Očeta. Vsak 
starš in vzgojitelj ter tisti, ki sodeluje 
pri vzgoji otrok, naj bo tudi sam dele-
žen Božje vzgoje in z vsem srcem, z 
vso dušo ter močjo ljubi Boga in svo-
jega bližnjega kakor samega sebe. S 
tem izpolnjujemo Božjo zapoved, ki 
nam jo je zapustil Jezus in ki je najve-
čja zapoved, zapoved ljubezni.  

V luči te ljubezni se je skozi vso 
zgodovino prenašalo izročilo vere iz 
roda v rod, tako v družini kot v cer-
kvenem občestvu. Kje smo danes, 
je preširoko vprašanje oziroma pre-
široka in zahtevna tema, da bi se ji 
v pričujočem članku posvetili. Lahko 
pa rečemo, da kljub vsem notranjim 
in zunanjim preprekam oziroma pre-
izkušnjam človeštva in njegove zgo-

dovine danes še vedno poteka ka-
teheza za otroke oziroma verouk, ki 
otrokom želi prenesti izročilo vere in 
jih povabiti na pot z Bogom ter tako 
staršem pomagati pri tem prenosu 
in usmeritvi. Tako lahko rečemo, da 
po mnogih župnijah v Sloveniji pote-
ka kateheza za otroke, med katerimi 
lahko najdemo tudi župnijo Golo,  ka-
teri bom v tem  članku namenila več 
pozornosti.  

V župniji Golo poteka verouk vsak 
torek ob 15h in 16h in vsak petek ob 
15h, 16h in 17h za vse osnovnošolce 
od prvega do devetega razreda. Ura 
verouka združuje dve generaciji ozi-
roma dva razreda in poteka v prosto-
rih zakristije, ki je del cerkve, posve-
čene sv. Marjeti Antiohijski. Kot ima 
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vsaka stvar svoje prednosti in svoje 
slabosti, bi lahko rekli, da tudi pre-
nos izročila vere v zakristiji, za razliko 
od drugih, ima tudi svojo prednost v 
tem, da so otroci deležni še posebne 
bližine z Jezusom, saj poteka verouk 
v božji hiši, torej cerkvi. Tako v cerkev 
stopajo še z enim namenom, da bi 
prejeli izročilo vere in se na ta način 
še bolj zbližali z Jezusom. Gospod se 

veseli vsake duše in jo ljubi s takšno 
ljubeznijo, kakor da je edina na svetu. 
Kot je že bilo omenjeno, se še pose-
bej veseli otroških duš, kajti takšnih 
je Božje kraljestvo. Zato ima otroško 
srce posebno mesto v Jezusovem 
Srcu in bi lahko rekli, da je deležno 
tudi posebne božje milosti in pozor-
nosti. 

s. Sandra Bertalanič 

Z OTROŠKIMI SVETIMI MAŠAMI BOMO 
LETOS PIHNILI ŽE PETO SVEČKO

V mesecu decembru, na prvo ad-
ventno nedeljo 2017, smo Martinovi 
animatorji pihnili že četrto svečko na 
torti otroških svetih maš.

Otroške maše potekajo dvakrat 
mesečno. Njihov namen je približa-
ti otrokom evharistijo in še posebej 
evangelij na njim razumljiv način. 
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Pred vsako otroško mašo se Mar-
tinovi animatorji zberemo dvakrat. 
Na prvem srečanju večkrat prebere-
mo evangelij, ki bo v nedeljo pri sveti 
maši in si s pomočjo župnika Janeza 
ali kaplana Simona osvetlimo njegov 
pomen. Poiščemo idejo, s katero bi 
lahko nagovorili otroke pri katehezi. 
Na drugem srečanju - katehezi po-
novno preberemo evangelij in izdela-
mo natančen načrt dela po posame-
znih skupinah.

V nedeljo se Martinovi animator-
ji zberemo v cerkvi že ob 9:00 uri in 
se pripravimo na mašo. Otrokom ali 
animatorjem, ki pred mašo vabijo 
otroke bliže k oltarju, pravimo ledo-
lomilci. Že pred mašo se ogrejemo s 
kakšno pesmijo in uglasimo svoje mi-
sli na Boga.

Po pričetku svete maše in duhovni-
kovi glavni mašni prošnji, krmar obra-
zloži simbol tokratne maše in nagovori 
otroke, da se pridružijo animatorjem 
pri branju evangelija. Otroci se razde-
lijo v tri starostne skupine in pred bra-
njem prvega berila med mašo odidejo 
v zakristijo, kjer preberejo evangelij, se 
o njem pogovorijo, povzamejo smisel 
simbola takratne maše, se pripravijo 
na sodelovanje pri maši in zmolijo mo-
litev. V cerkev se otroci vrnejo po pro-

šnjah pred prinašanjem darov na oltar. 
Otroci po skupinah prevzamejo 

sodelovanje pri mašnih delih in sicer: 
uvod v očenaš, uvod v pozdrav miru 
in zahvale po obhajilu. Pred koncem 
maše, tik pred sklepnim blagoslo-
vom, svoje razmišljanje ob branju 
evangelija  predstavi ena od skupin. 
Po zaključku svete maše se Martino-
vi animatorji zberemo v župnišču in 
ugotovimo, kakšne sadove smo po-
želi. Vsak animator povzame svoje 
mnenje in predlaga, kaj bi lahko v pri-
hodnje naredili bolje. Napišemo šte-
vilo otrok, ki so bili pri maši na ogla-
sno desko, ki si jo lahko ogledate v 
župnišču. Žal že peto leto ugotavlja-
mo, da se maše udeležuje manj kot 
četrtina vseh veroukarjev. Želimo si, 
da bi bila naša cerkev polna otrok, saj 
lahko le tako naredimo uspešen pre-
nos vere na naše otroke. Če si tega 
res iskreno želimo, pa si lahko odgo-
vori vsak oče in mati. 

Želimo si, da bi obisk svete maše 
postal družinska prva nedeljska prio-
riteta. Bog nam je dal svobodno voljo 
in razum ter nas ima tako rad, da ne 
vstopa v naše odločitve. Izbira je vaša.

Mirko Merzel
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SVETI VALENTIN
Sveti Valentin, prvi pomladin, ki je 

zavetnik podružnične cerkve na Kre-
menici, je na svoj god privabil precej 
vernikov. Nekaj pevk se je na lep, 
sončen zimski dan odpravilo  tja kar 
peš. Pa niso bile edine, prišlo je več 
pohodnikov. Čeprav na delavnik, se je 
cerkev lepo napolnila. Maševal je go-
spod župnik Janez Avsenik, ki nas je 
spomnil, da je kljub prazniku, tudi za-
četek postnega časa. Letos je bil god 
svetega Valentina prav na pepelnično 
sredo, zato smo imeli tudi obred pe-
peljenja. Pri tem obredu nam duhov-

nik s pepelom naredi križ  na čelo in 
reče: »Spominjaj se, da si prah in da 
se v prah povrneš.« Te besede naj nas 
spomnijo, da smo tu le na romanju k 
nebesom. 

Kot se ob takih priložnostih spo-
dobi smo imeli »ofer« in ob tem pre-
jeli zgibanko Post 2018. Ob citatih iz 
Svetega pisma se bomo lažje pripra-
vili na dobro spoved in na veliko noč 
veseli peli ALELUJA. 

Seveda so nas tudi pogostili, po-
sta pa nismo kršili.

Tončka Jeraj

25.MAREC – MATERINSKI DAN  
OZIROMA DAN STARŠEV

Februar se končuje, Valentin, ki da 
ključ od korenin, je za nami. Po dre-
vesih se začenjajo pretakati življenj-
ski sokovi, ptice veselo letajo okoli 
nas in živahno ščebetajo in pojejo.

Opažam, da jih veliko leta v parih. 
Dan je daljši, kljub temu, da je letos 
pust zimo prinesel in ne odnesel, kot 
po navadi, vendar sonce že pridobiva 
na svoji moči. Marec bo, pomlad bo, 
vse bo prekipevalo od novega življe-
nja .

Praznujemo materinski dan, dan, 
ko se je angel prikazal Mariji in ji 
povedal, da bo spočela od Svetega 
Duha. Prepustila se je Božjemu na-
črtu. In tudi ona je postala polna no-

vega življenja. Pričakovala je otroka, 
svojega nenavadnega otroka.

V Svetem pismu beremo o na-
stanku človeka: Bog je ustvaril Ada-
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ma in Evo in jima rekel: ”Bodita ro-
dovitna!” Preprosto razumevanje 
tega stavka pomeni imeti otroke. Z 
vsakim od nas ima Bog svoj načrt in 
odkrivati svojo rodovitnost ima lahko 
več pomenov. Sama sem mati štirih 
otrok, velikokrat se Bogu zahvalju-
jem zanje, da so takšni kot so, zahva-
ljujem se tudi za dva čudovita vnuka.  
Zahvaljujem se za delo in zaslužek, ki 
ga imava z možem, da sva lahko za 
vse poskrbela. Ni bilo vedno lahko, 
vendar z mislijo, da se vsa slaba in te-
žavna obdobja enkrat končajo, smo 
prestali tudi le-ta. V treh desetletjih, 
ki sem jih preživela z otroci, je bilo 
veliko lepega, niso bile samo skrbi. Z 
možem sva se morala zavestno nava-
diti na to, da sva po tolikih letih spet 
malo več sama, da otroci odraščajo in 
da bodo začeli živeti svoje življenje. 
Ko se zberemo vsi skupaj, je zelo ži-
vahno in zabavno.

Ob materinskem dnevu ne mo-
rem mimo misli na nerodovitne pare, 
ki lahko rodovitnost svojega življe-
nja poiščejo kako drugače. Življenje 
je lahko zelo rodovitno tudi brez te-
lesne rodovitnosti. Zelo rodovitno 
življenje je bilo življenje sv. Janeza 
Boska, ki je skrbel za veliko mladih, 
jim omogočil šolanje in preživljanje 
z lastnim delom. Če samo pomislimo 

na misijonarja Pedra Opeko, kako 
rodovitno je njegovo življenje, ko 
spreminja življenja mnogim na Ma-
dagaskarju v dostojno življenje. Ve-
liko samskih zelo lepo skrbi za ljudi 
okoli sebe na različne načine, imajo 
več časa na razpolago za razne dejav-
nosti kot starši, ki jim je prva skrb za 
svoje otroke.

Pomislimo tudi na vse tiste, ki so 
se zavestno odrekli telesnemu mate-
rinstvu in očetovstvu.

Da človek pride na svet, je potreb-
no sodelovanje moškega in ženske. 
Za posredovanje duhovnega življe-
nja Bog prav tako potrebuje človeško 
sodelovanje. Zaradi duhovne rodovi-
tnosti nekateri izberejo odpoved te-
lesnemu očetovstvu in materinstvu. 
Jezus pravi: ”Kdor ostane v meni in 
jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti 
brez mene ne morete storiti ničesar.” 
Duhovna rodovitnost nastopi vsakič, 
ko pozabimo nase iz ljubezni do Boga 
in do bližnjega.

Spomladi bodo kalila semena, 
polja bodo rodovitna, kotili in valili 
se bodo mladički, človek pa bo prav 
tako rodoviten, pa najsi bo poročen, 
samski ali posvečen. Pomembno je , 
da vsak odkrije rodovitnost v svojem 
načinu življenja.

Sonja Dolinšek
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OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Člani župnijske Karitas Ig (ŽK Ig) 

smo se sestali na 6. rednem občnem 
zboru v petek, 16. 2. 2018, kjer smo 
sprejeli poročilo o delu in finančno 
poročilo ŽK Ig v letu 2017 ter plan 
dela in finančni plan za leto 2018.

Naša ŽK pomaga ljudem v stiski iz 
župnij Ig, Golo in Tomišelj. V letu 2017 
je 17 rednih prostovoljcev in 22 obča-
snih prostovoljcev opravilo 1.074 ur 
prostovoljnega dela. Sodelavci ŽK se 
srečujemo na sestankih do šestkrat 
letno. Udeležili smo se nekaj preda-
vanj in romanj, ki so jih organizirali 
Škofijska karitas Ljubljana, Sloven-
ska karitas in Cerkev.

V letu 2017 smo razdelili 3.675 kg 
EU hrane (bela moka, riž, polžki, špa-
geti, fižol, pelati, mleko in olje), 1.175 
kg različnih artiklov hrane in higien-
skih pripomočkov, ki smo jih prejeli 
od Škofijske karitas Ljubljana, zbrali 
in razdelili 376 kg hrane in higienskih 
pripomočkov, ki jih darujete v vozi-
ček, nameščen v trgovini Spar - Me-
sarstvo Blatnik na Igu ter v postnem 
in adventnem času v cerkvi. Razdelili 
smo še za 2890,10 € vrednosti hrane 
in higienskih pripomočkov, ki smo jih 
kupili z zbranimi sredstvi. Zbrali in 
razdelili smo 122 kg rabljenih oblačil 
ter še nekaj druge opreme in igrač. S 
finančno pomočjo Škofijske karitas 

Ljubljana smo pri plačilu položnic po-
magali 19 osebam, s šolskimi potreb-
ščinami in plačilu položnic za šolo 14 
otrokom, pri nakupu kurjave pa 11 
družinam. Število vseh oseb, ki smo 
jim pomagali v letu 2017 v kakršnikoli 
obliki, je bilo 149. 

Organizirali smo družabno sreča-
nje za starejše. Za velikonočne in bo-
žične praznike smo obiskali starejše 
v domovih za starejše in doma ter jih 
obdarili z nekaj 
dobrotami. 

Vsem re-
dnim in obča-
snim sodelav-
cem, ki kakor-
koli pomagate 
v tej dobrodelni 
organizaciji 
iskrena hvala.  

P o s e b n a 
zahvala vsem 
dobrotnikom, 
tako posame-
znikom kot tudi podjetjem, ki nam 
kakorkoli pomagate in prispevate 
svoj dar za ljudi v stiski. Zahvala tudi 
vsem, ki ob smrti pokojnikov daruje-
te svoj dar za potrebe naše ŽK. 

Iskren Bog plačaj vsem in vsake-
mu dobrotniku posebej.

Ana Podržaj,tajnica ŽK 
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ZAHVALA DOBROTNIKOM KARITAS
Iskren Bog plačaj  vsem, ki ste ob 

smrti pokojne Frančiške Zdravje-Fa-
ni, z Iga, svoj dar namenili za potrebe 
Župnijske karitas Ig. 

Župnijska karitas Ig

Župnijska Karitas Ig ima uradne 
ure vsak drugi petek v mesecu od  

17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Ka-

ritas Ig, na katerega lahko prispeva-
te svoj dar za pomoč ljudem v stiski: 
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.). 

Hvala vsem darovalcem in Bog 
plačaj.

ŽUPNIJI GOLO IN IG V ZADNJEM MESECU
Zadnje dni januarja smo se poslo-

vili od nekdanjega veterinarja Franca 
Peršiča, rojenega 3.8.1936, iz Gasil-
ske ulice 3 na Igu. Ob pogrebu ste da-
rovali namesto cvetja v dober namen 
in za svete maše: sosedje družina To-
neta Župec, Tonijevi iz Banije, Jamni-
kovi iz Staj, Robert Podržaj z družino 
in Ciril Podržaj z družino.

Od nas se je poslovila Jaga (Agica) 
Schwarz, rojena 9.4.1938, iz Iške 36. 
Namesto cvetja ste darovali za sve-
te maše in v dober namen: Ljudmila 
Šušteršič, Iška 17, Čop Jelka, družina 
Završnik iz Staj, družina Škraba iz 
Iške, družina Schwarz iz Iške, družina 
Simič iz Kota in Benkotovi iz Iške.

Poslovili smo se od Antonije Avan-
co, rojene Tegelj, rojene 15.2.1926 z 
Griča 10 na Igu. Namesto cvetja na 
grob ste darovali za svete maše in v 
dober namen: Čuden Milan z družino, 
sosedje Hitijevi, družina Tomac in Ko-
zin, soseda Žuliček, družina Bošnja-
kovi, družina Železnikar, družina Švi-

gelj in družina Debevec, Mirko Mer-
zel z družino, družina Strle iz Iške.

Poslovili smo se od Frančiške Zdrav-
je, rojene Janželj, rojena 18.8.1961, pot 
v Drago 1, Ig. Ob pogrebu ste namesto 
cvetja darovali za svete maše, za dober 
namen ter darove za cerkev in Karitas: 
družina Virant, sosedje Zajec, družina 
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Dremelj in Kerin iz Lavrice, Marinka 
Završnik z družino, sestra Silva z druži-
no, sestra Angelca z družino, Mira Gan-
tar, družini Kovač in Maver, Jamnikovi 
iz Staj, Slavko Župec z družino, Lju-
bljanska cesta Ig, družina Piškur, druži-
na Rupert, Debevčeva ulica Ig, družina 
Kastelic iz Staj, Marija in Mimi Pangrc, 
Tone Pangrc z družino, Križmanovi iz 
Staj, Olga in Janez Smole, družina Bol-
ha s Pijave Gorice, sosedje Košnjekovi, 
družina Podobnik, Majnikovi z Lju-
bljanske ceste 30 na Igu.

Na Golem smo se poslovili od 
Marije Škulj rojene Susman, rojene 
4.9.19228, bivajoče v Škriljah 19. Ob 

pogrebu so darovali za svete maše 
Susmanovi z Rakitne. 

Vsem darovalcem za zahvaljuje-
mo za namenjene darove. Pokojnih 
se bomo tako še večkrat spomnili pri 
oznanilih in svetih mašah. Tako osta-
ja med nami živ spomin in povabilo k 
molitvi zanje. Pokojni ne živijo samo 
v našem spominu, ampak imamo 
vero, da živijo v Bogu, ki je Gospodar 
življenja. Ko tudi nas zapusti spo-
min, pokojni še živijo v Njem in se jim 
bomo tudi mi pridružili, ko pride za 
nas čas ločitve s tega sveta. Gospod, 
ki jih je poklical k sebi, naj jim nakloni 
tudi svoj pokoj in mir pri sebi.

DOGODKI PRED NAMI
-prvi petek, 2.3, dopoldne obiščemo 

bolnike in starejše na domu, zvečer 
od 18h naprej molimo pred Najsve-
tejšim in pred mašo obnovimo po-
svetitev Jezusovem srcu

-prva sobota, 3.3., od 7.30 molimo 
premišljevalni rožni venec in obno-
vimo posvetitev Marijinemu Brez-
madežnemu srcu. Vabljeni, da se 
nam pridružite.

-ponedeljek, 5.3., po maši na Igu: 
srečanje ŽPS.

-torek, 6.3.: župniji Ig in Golo se pri-
družujeta akciji Molitev in post za 
domovino. Ta dan smo vsi pova-
bljeni, da naredimo dobro delo, se 
postimo in molimo za domovino. 
Zvečer bo v župnijski kapeli ob 19h 

posebna molitev za domovino. Va-
bljeni, da se nam pridružite.

-torek, 6.3., ob 20h na Golem: sreča-
nje ŽPS.

-petek, 9.3., dekanijski križev pot 
mladih, ob 19h v Polhovem Gradcu.

-sobota, 10.3., dekanijsko roma-
nje v Hotizo po Halasovi poti. Od-
hod avtobusa ob 7h izpred cerkve 
na Viču. Še se lahko prijavite do 5. 
marca v župnijski pisarni ali po te-
lefonu.

-nedelja, 11.3., ob 10h otroška maša.
-nedelja, 11.3., žegnanje na Dobra-

vici ob 11h.
-ponedeljek, 12.3., god svetega Gre-

gorja in sveta maša ob 17h na Do-
bravici
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-torek, 13.3., ob 20h: srečanje Sve-
topisemske skupine.

-sobota, 17.3.: tradicionalno roma-
nje zakoncev v Vinico in na Žeželj. 
Odhod po jutranji maši ob 8.45 iz-
pred župnišča, 10.45 križev pot iz 
Vinice na Žeželj, ob 12h maša na 
Žežlju.

-sobota, 17.3., oratorijski dan za vse 
otroke od 15h do 18.30. Sklep s sve-
to mašo v počastitev dneva staršev, 
goda svetega Jožefa in Materinske-
ga dne in nastop otrok.

-sobota, 17.3, god svete Jedrt in sve-
ta maša ob 17h v Iški.

-nedelja, 18.3., spovedovanje tuje-
ga spovednika pred in med svetimi 
mašami, prodaja butaric.

-radijski misijon na Radiu Ognjišče 
od 18. do 24. marca 2018. 
Letos so prosili za vodenje misijona 
več duhovnikov. Sodelovali bodo: 
dr. Alek Zwitter, p. Vili Lovše, p. 
Branko Cestnik, br. Jože Smukavec, 
Robert Friškovec, msgr. Miro Šlibar 
in p. Marjan Čuden. 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, 
23. marca, načrtovan kot spovedni 
dan.

-ponedeljek, 19.3., god svetega Jo-
žefa. Sveta maša ob 8h in 18.30 na 
Igu in ob 19h na Golem.

-nedelja, 25.3.: prestavitev ure na 
poletni čas.

-nedelja, 25.3.: cvetna nedelja, žu-
pnijsko romanje z Iga in križev pot 
ŽPS in pevcev na Kureščku ob 14h.



14

-torek, 27.3., sveti Rupert in ob 18h 
sveta maša na Sarskem.

-četrtek, 29.3., VELIKI ČETRTEK, 
spomin zadnje večerje, obredi ob 19h.

-petek, 30.3., VELIKI PETEK, strogi 
post, križev pot na Igu ob 15h, obredi 
ob 19h.

-sobota, 31.3., VELIKA SOBOTA, veli-
konočna vigilija ob 19h.

-nedelja, 1.4., VELIKA NOČ, največji 
krščanski praznik.

NAPOVEDI IN POVABILA
GLASBENA MAŠA PESEM TISOČERIH ZVONOV

Vabimo vas na glasbeno mašo Pe-
smi tisočerih zvonov,

ki že 30 let oznanja,da je evharisti-
ja življenje in življenje evharistija.

Ustvarjalci glasbe, ki prihajajo iz 
vse Slovenije, so hkrati tudi avtor-
ji pesmi, ki jih bodo zapeli skupaj z 
nami.

Glasbena maša PESMI TISOČERIH 
ZVONOV bo v nedeljo, 15.4.2018, ob 
10.00 uri v župnijski cerkvi na Igu.

Lepo vabljeni, da zapojete skupaj 
z nami Bogu v čast.
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ORATORIJ NA IGU 2018
Letošnji oratorij bo prvi teden po 

zaključku šolskega pouka. Tako bo 
potekal od 25. do 30. junija 2018.

Tema bo naš svetniški kandidat 
misijonar in škof med indijanci Fri-

derik Baraga Njegovo geslo bo tudi 
geslo oratorija: “Le eno je potrebno!” 
(Lk 10, 42)

Že sedaj si rezervirajte čas za pri-
jetne ure otroškega veselja.

ZAHVALA
Župnik in kaplan se zahvaljuje-

va vsem, ki lepo skrbite za naju. Ob 
umestitvi je škof Anton Jamnik na Igu 
dejal, da bodite pozorni, da fanta ne 
bosta lačna. Hvala vsem, ki ste to na-
ročilo vzeli zares. Hvala vsem, ki ste 

ob kolinah v župnišče prinesli meso, 
klobase ... Hvala tudi za motovilec in 
že prvi regrat nabran pred zadnjim 
snegom. Hvala za jajca in mleko. Bog 
vam vsem povrni.

Obhajamo 150-letnico smrti 
Friderika Ireneja Barage, velikega 

Slovenca, ki je bil misijonar med Indijanci v Severni 
Ameriki. Geslo Eno je potrebno povzema njegovo 
življenje, saj se je vse življenje trudil, da bi Indijancem 
prinesel veselo oznanilo evangelija. Vse svoje življenje 
je daroval zanje in za rešitev njihovih duš.

Najpomembnejši zakrament za Friderika Ireneja Barago 
je bil sv. krst. Tudi sami se lahko zahvalimo Gospodu za 
dar vere, za tiste, ki so nam ga posredovali, in obnovimo 
krstne obljube.

Letošnji oratorij je priložnost, da poživimo našo 
misijonsko zavest. Vsi otroci in mladi na oratorijih so 
povabljeni, da se pridružijo skupni misijonski akciji. 
Hkrati pa lahko vedno znova razmišljamo o tem, kako biti 
pričevalci tam, kjer živimo. 

Dva pomembna elementa oratorija – delavnice, igre – sta 
tokrat združena v celotedenski XXL indijanski igri. Prav 
skozi to dejavnost je lahko oratorij še veliko bolj celovit. 
Ne ustrašimo se tega izziva. 

Za Friderika Ireneja Barago poteka 
proces za beatifikacijo. Radi se mu 
priporočajmo. Morebitna uslišanja 
na njegovo priprošnjo sporočite 
na škofijski ordinariat Novo mesto. 

Oratorij 2018 
Eno je potrebno

Eno je potrebnoEno je potrebno
Oratorij 2018

Oratorij 2018

9 789612 119300



Naša
zupnija

Hvala tudi vsem, ki naju ob nede-
ljah vabite na kosilo. Lepo se je ob 
12h srečati z vami, z družinami, s ka-
terimi se na ta način med seboj zbli-
žamo. Tako vidiva, kako živite in tudi 
vaša duhovnika lahko odgovoriva na 
mnoga vprašanja, za katera v času 

po svetih mašah nimamo časa. Bogu 
hvala za vse te darove vašega časa in 
dobre volje, ki sva jih s tem deležna. 

Hvala vsem, ki ste prišli pomagat s 
pluženjem in kidanjem snega.

Bog naj vam vsem stoterno povr-
ne pri otrocih.

URNIK MAŠ
Večerne svete maše na Igu so 

ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 
18.30. Ob sredah od 18h naprej moli-
mo pred Najsvetejšim. Jutranje maše 
na Igu pa so ob 7h ob torkih in četrt-
kih. V soboto pa so maše zjutraj ob 
8h. Med tednom so maše tudi na po-
družnicah ob 18h. V torek v Mateni, v 

četrtek na Pijavi Gorici in ob petkih v 
Iški vasi. Ob žegnanjih (patrocinijih) 
pa je ta red spremenjen.

Zadnjo nedeljo v marcu, 25.3., 
premaknemo uro na poletni čas. Ta-
krat se bo spremenila ura večernih 
maš.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI NA IGU
Uradne ure so vsak ponedeljek od 

8h do 9h in od 17h do 18h (župnik) ter 
ob sredah od 17h do 17.45 (kaplan). 
Duhovnika pa tudi vedno dobite po 
sveti maši ali po telefonskem dogo-
voru.

Kontakti:
• župnijska pisarna: 01 420 25 50
• župnik Janez Avsenik 040 789 435 
• kaplan Simon Virant 031 412 652  
• dhp Anton Košir 040 263 547.

•••


