
Naša
zupnija

SRCE JEZUSOVO
Ko hočemo povedati o nekom, 

da je dober, plemenit, velikodušen, 
rečemo, da ima dobro, plemenito, ši-
roko srce. Srce je simbol ljubezni. Ta 
beseda je kljub vsem zlorabam ohra-
nila svojo vsebino, moč in lepoto. Na-
sprotno pa je srce tudi gospodar nad 
čustvi, nad človeškimi težnjami, ho-
tenji in skušnjavami. Jezus je nekoč 
spregovoril takole: Iz človekovega 
srca prihajajo hudobne misli, nečisto-
vanja, tatvine, uboji, prešuštva, po-
hlep, hudobija, objestnost, nevoščlji-
vost, bogokletje, napuh, nespamet. 
Vse to torej prihaja od znotraj. 

In kakšno je bilo Jezusovo Srce? 
Danes se malo govori o Jezusovem 
življenju pred rojstvom v naročju De-
vice Marije. Jezus ni bil le sad njenega 
telesa, ampak po njej se je oblikoval 
tudi njegov značaj, človeške lastno-
sti njegovega Srca. Eden od vzklikov 
litanij je tudi: Srce Jezusovo, v Materi 

Devici od Svetega Duha upodobljeno.  
Smo Božji otroci. Jezus, ki je 

ustvaril srca otrok, je tudi sam ostal 
Otrok. Nekoč je postavil otroka v sre-
do učencev in jim ga dal za vzgled. 
Ni imel pred očmi njihovih razvad, 
ampak njihovo nedolžnost zaupa-
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nja. Otrok se na srcu očeta in matere 
počuti varnega. Njihove besede vza-
me resno in jim verjame. Mi vsi smo 
Božji otroci in moramo zato zaupati 
Nebeškemu Očetu. Jezus je vse svoje 
življenje deloval v skladu z voljo svo-
jega Očeta. Jezusovo Srce je bilo to-
rej otroško srce.

Ali nismo tudi mi dolžni z vsemi 
močmi poskušati opravičiti zaupanje 
Otroka Jezusa? 

9 dni po prazniku Rešnjega Telesa, 
letos je to 8. junij, je praznik, posve-
čen Jezusovemu presvetemu Srcu. 
Spomnimo se na njegovo veliko lju-
bezen, ki se je na križu žrtvovala za 
nas, ljudi, in ga počastimo z obiskom 
svete maše ali z molitvijo. Radi pa se 
udeležujmo tudi pobožnosti vsak prvi 
petek v mesecu. 

Mira Gantar

BINKOŠTI
Binkošti obhajamo 50 dni po veli-

ki noči in je praznik prihoda Svetega 
Duha, ker je na ta dan po svetopi-
semskem sporočilu nad zbrane učen-
ce in Božjo mater Marijo prišel Sveti 
Duh v obliki gorečih jezikov.  Poleg 
Velike noči, Božiča in Marijinega vne-
bovzetja je to eden od štirih največjih 
praznikov v katoliški cerkvi.

Beseda binkošti izhaja iz nemške-
ga jezika (Pfingsten iz ‚der fünfzigste 
Tag‘ (petdeseti dan)), pojem pa izha-
ja iz grške besede pentekoste, kar po-
meni petdeseti (dan). Čisto v začetku 
so kristjani prihod Svetega Duha ob-
hajali istočasno z obhajanjem Kristu-
sovega vstajenja od mrtvih. Skupaj s 
krstom so v velikonočni vigiliji redno 
podeljevali tudi zakrament sv. birme. 
Obredi velikonočne vigilije so tudi 
pozneje, ko niso več podeljevali sv. 
birme skupaj s krstom, vedno govo-
rili veliko tudi o Svetem Duhu, ki ga 

je Kristus s svojo smrtjo in vstajenjem 
pridobil človeštvu. Šele pozneje so 
kristjani  časovno ločili dogodke. Ve-
lika noč in binkošti sta tako postala v 
obhajanju časovno ločena praznika, 
ki pa vseeno tvorita eno celoto to je 
velikonočni čas. Po binkoštih se  na-
daljuje  čas med letom, ki traja do 
konca cerkvenega leta oziroma do 
začetka adventnega časa. Duhovniki 
in drugi sodelavci pri bogoslužju pa 
prično nositi liturgična oblačila v ze-
leni barvi. 

Na binkoštni dan se na nas izlije 
Sveti Duh ki s svojimi  darovi v nas 
povzroča vero, upanje in ljubezen. 
A, kot pravi Sveto pismo, le čuječim 
in ne spečim. Zrnca darov res prine-
semo s sabo na svet. V vsakem člove-
ku jih je nekaj, tudi kdor ni krščen, jih 
ima. V obilnejši meri pa jih prejmemo 
pri zakramentu svete birme, vendar 
je za to, da do nas pridejo, potreben 
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tudi naš prispevek. Sadovi nastanejo, 
ko darovom dodamo svojo sestavi-
no, svoj prispevek; ko jih sprejmemo 
in jim damo prostor ter z njimi sode-
lujemo. Značilnost vere je prav sode-
lovanje: ti narediš vse, kar je treba, 
in hkrati sprejmeš vse, kar ti drugi 
ponuja. Vernik naredi vse svoje, hkra-
ti pa popolnoma računa, da drugo 
polovico opravi Bog. Tako je tudi pri 
darovih – Bog daje darove, ti pa jim 
moraš narediti prostor, jih sprejeti ali 
kot so razlagali antični teologi: duša 
je neke vrste jadrnica, Sveti Duh je 
veter, ki piha v jadro, da pluje. Sun-
ki, moč vetra pa so darovi Svetega 
Duha. Brez njegove spodbude, brez 
njegove milosti, ne moremo iti na-
prej... 

Seveda pa je v ta namen treba 
vztrajati v molitvi, zlasti v obhajanju 
svete maše skupaj z Marijo, Jezusovo 
in našo  materjo;  Prosíte in se vam 

bo dalo; iščite in boste našli; trkajte 
in se vam bo odprlo. Zakaj vsak, kdor 
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in 
kdor trka, se mu bo odprlo.

Bog bi lahko delal sam, vendar 
vsakega od nas vabi v svoj načrt. Ko 
nam da darove, smo povabljeni v ži-
vljenje in delovanje z njim. Dolžni 
smo jih odkriti v sebi potem pa z njimi 
sodelovati in jih ne pustiti zakopanih. 

V ta namen smo na binkoštno 
nedeljo v župniji Ig po obhajilu imeli 
možnost izbrati enega od napisanih 
darov ali pa sadov Svetega Duha, ki 
so jih med nas delili župnijski sode-
lavci. Izbrali smo prav tistega, ki nam 
je bil  namenjen in bi ga naj potem 
vse leto poskusili živeti. Če smo ali 
bomo zavzeto sprejeli ta izziv,  bo to 
postalo delo modrosti, moči in ljube-
zni, glavni umetnik pa bo preko nas 
Sveti Duh. 

Andreja Podržaj

MARTINOV OTROŠKI ZBOR
Martinov otroški zbor deluje že četr-

to leto in letos se nam je pri-
družilo tudi nekaj ministran-
tov, ki so s svojimi fantovski-
mi glasovi prijetno okrepili 
naše glasove. Kljub temu, 
da smo sodelovali prek cer-
kvenega leta pri nedeljskih 
mašah,  smo se uspeli nauči-
ti tudi dve posvetni pesmi, s 
katerima smo se predstavili 

14.4.2018 na občinski reviji na Golem. 
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Kar šestnajst pevcev je zapelo pesem 
Predica in Moja mati kuha kafe. Z na-
stopom smo bili zadovoljni, prav tako 
naši poslušalci in ocenjevalka pevskih 
zborov. Med vsemi pohvalnimi bese-
dami nas je ocenjevalka spodbudila, 
da zmoremo še več in naj nadaljujemo 
začrtano pot. V prihodnjem letu bomo 

nadaljevali z utrjevanjem večglasnega 
petja, kar za otroke predstavlja svoje-
vrsten izziv. Če bi se nam želel priklju-
čiti še kdo, imamo pevske vaje vsako 
nedeljo ob 9:00 v župnišču. Za nagrado 
uspešno prehojene letošnje poti, pa 
smo se podali v kino...

Mirko Merzel

ROMANJE SODELAVCEV  
ŽUPNIJSKIH KARITAS

Na povabilo Škofijske karitas 
Ljubljana, smo se v petek, 27. aprila 
2018, sodelavci Župnijskih karitas 
udeležili romanja na Ptujsko goro. 
Ko smo se pripeljali z avtobusom v 
Ptuj, smo si najprej ogledali Ptujski 
grad. Po ogledu smo imeli skupno 
kosilo, nato pa smo se odpeljali na 
Ptujsko goro. Tam smo imeli sv. 

mašo, ki jo je daroval predsednik 
Škofijske karitas Ljubljana gospod 
Marko Čižman. Ogledali smo si tudi 
župnijsko cerkev na Hajdini in se 
seznanili s sodelavci njihove Kari-
tas. Zahvaljujemo se Škofijski kari-
tas Ljubljana za povabilo in prijetna 
doživetja.

Ana Podržaj, tajnica ŽK

ŽEGNANJE PRI SV. KRIŽU
Letos je bila slovesnost ob žegna-

nju 29. aprila. Mašo je daroval ižanski 
župnik Janez Avsenik, prepevali pa 
so člani Cerkvenega pevskega zbora 
z Iga. V pridigi nas je gospod župnik 
spomnil na našo vero, ki jo lahko pri-
merjamo s svojim vrtičkom in rastli-
nami v njem. Za vrt redno skrbimo, 
pulimo plevel in ga skrbno zalivamo. 
Kako pa je z našo vero? Dober kristjan 
tudi za svojo vero skrbi kot za svoj vr-
tiček. Jo neguje in ohranja z dobrimi 
deli, nedeljsko mašo, molitvijo, sveto 

spovedjo… Tudi naša vera potrebuje 
čas in nego, tega ne smemo pozabiti.

Mineva 20 let od večjih obnovi-
tvenih del, ki so jih vaščani opravili 
v cerkvici in okoli nje. Za podružnič-
no cerkev lepo skrbimo in jo ves čas 
obnavljamo. Tako je nova pridobitev 
kristalni lestenec, za katerega so se 
sredstva zbirala nekaj let. Denar za 
lestenec pa je bil zbran tudi od vsto-
pnin turistov pri sv. Mihaelu in proda-
ji knjižic o obeh cerkvicah. Lestenec 
ima zgodovinsko vrednost, saj izha-
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ja iz bogate ljubljanske meščanske 
hiše. Prodan oz. kupljen pa je bil kot 
umetnina v starinarnici.

Predhodnika, lepo oblikovan ko-
vinski lestenec, ki je bil dar župljane, 
pa smo premaknili nad kor.

V cerkvici je še nekaj dela, zato, da 
bomo tudi v bodoče čutili dolžnost in 

obvezo, da ohranjamo našo kulturno 
dediščino za prihodnje rodove. Med 
drugim nas to delo pri cerkvici med 
seboj povezuje.

Po maši smo se posladkali, saj go-
spodinje vedno poskrbijo za to. Hva-
la.

mjg

   FLORJANOVA MAŠA
V nedeljo, 6.5.2018, je bila v cer-

kvi svetega Mohorja in Fortunata v 
Mateni organizirana Florjanova maša 
za počastitev Svetega Florjana, zave-
tnika gasilcev. Bogoslužje je vodil žu-
pnik Janez Avsenik ob pomoči kapla-
na Simona Viranta. Župnik se je sve-
čane maše udeležil oblečen v gasilski 
obleki, saj je tudi sam član gasilskega 
društva Ig. Po maši je sledila pogo-
stitev za vse udeležene gasilce. Pri-
pravili so jo  
gasilci pro-
stovoljne-
ga društva 
M a t e n a . 
Odziv je 
bil izredno 
velik. Do-
godka se 
je udeležilo 
preko 140 
gasilcev iz 
vseh dese-
tih društev 

naše Gasilske zveze. Prisoten je bil 
tudi župan občine Ig, Janez Cimper-
man. 

 Zahvala gre vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri organizaciji same slove-
snosti, pri okrasitvi cerkve in pri peki 
peciva ter pripravi hrane. Iskrena 
hvala za sodelovanje in pomoč.

Predsednik PGD Matena, 
Uroš Demšar
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IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV 
ŽUPNIJSKIH KARITAS

Tudi prostovoljci župnijskih kari-
tas se moramo nenehno izpopolnje-
vati, da lahko uspešno opravljamo 
svoje delo. Ker je nekaj novosti pri 
izpolnjevanju poročila za EU hrano, 
Spremljevalne ukrepe in izdelave Le-
tnega poročila o delovanju župnijske 

karitas, smo imeli v četrtek, 10. maja 
2018, izobraževanje na to temo. Izo-
braževanje je organizirala Škofijska 
karitas Ljubljana. Udeležilo se nas je 
kar lepo število iz različnih župnijskih 
karitas, saj morajo biti vsa ta poročila 
izdelana brez napak.

OBNOVA MARIJINEGA KIPA ZA KAPELICO 
NA GOLEM

V mesecu maju posebej radi pri-
hajamo k Mariji. Ta nas nagovarja v 
Šmarnicah, v litanijah in v naših mo-
litvah. Nagovarja nas tudi po zna-
menjih, podobah, slikah in kipih. V 
Antonovi kapeli pred cerkvijo je bil 
okrušen Marijin kip, ki je bil potre-
ben obnove. Dela se je temeljito lotil 
domačin, Aleš Andrej Pregelj z Viso-
kega. Mavčni kip je vrnil v prvotno 
stanje, ga impregniral in prebarval. 
Da bi bil češčen je Mariji dodal še dva 
angela, ki ga častita. Za sijajno delo 
se mu zahvaljujemo. Bog povrni.

Konec meseca bomo zapeli Zbo-
gom, dans Marija pravi. Kip, ki je bil 
v maju v cerkvi bomo vrnili v kapelico 

pred cerkvijo, da bi bila Marija zares z 
nami še naprej.

SLOVESNE ZAOBLJUBE S. MARIJE SALOMEJE 
V prejšnji številki Naše župnije 

smo prebrali Vabilo k molitvi za du-
hovne poklice. K molitvi nas je pova-

bila s. Marija Salomeja  Kristusovega 
trpljenja iz Reda Svete Klare, obenem 
pa je bilo to vabilo na slovesnost več-
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nih zaobljub, ki jih je Sandra Trojan-
šek izpovedala pri klarisah v Turnišču. 

Red svete Klare je ustanovila sve-
ta Klara, sodobnica sv. Frančiška Asi-
škega, v 13. stoletju. Red je strog, re-
dovnice se posvečajo molitvi. Stalno 
imajo izpostavljeno Najsvetejše in v 
času izven skupnih molitev je v kape-
li vsaj ena sestra. Molijo po različnih 
namenih, za molitev se lahko pripo-
ročijo župnije in tudi posamezniki v 
različnih težkih okoliščinah. Sestre 
živijo v strogi klavzuri, ločene od zu-
nanjega sveta. 

Sandra Trojanšek prihaja iz žu-
pnije Mengeš. Rada je sodelovala pri 
verskem življenju svoje župnije in

že v srednješolski dobi izrazila 
željo, da postane redovnica. Niso je 
kar takoj sprejeli. Prvi pogoj je bil, 
da konča srednjo šolo. Tudi to ni bilo 

dovolj. Morala je prestati različne 
preizkušnje, streči bolnikom, poma-
gati starejšim… Po večletni pripravi 
je 21.maja 2018 na praznik Marije 
Matere Cerkve v samostanski kapeli 
v Turnišču dočakala Slovesne zaob-
ljube. Njeno redovno ime je s. Marija 
Salomeja Kristusovega trpljenja.

V Turnišču so se zbirali že ob 9h 
pri molitveni uri in duhovni pripravi. 
Ob 10h se je začelo slovesno somaše-
vanje, ki ga je vodil soboški ordinarij 
msgr. Dr. Peter Štumpf. Ob njem sta 
bila nekdanji mengeški, sedaj naš žu-
pnik Janez Avsenik in sedanji župnik v 
Mengšu Marko Košir ter še več prek-
murskih duhovnikov. 

Po evangeliju je opatinja poklicala 
zaobljubljenko po imenu, na kar je ta 
odgovorila: »Tukaj sem, Gospod, po-
klical si me.« Na vprašanje g. škofa kaj 
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želi, pa je povedala, da 
želi narediti zaobljube v 
redu sv. Klare. Sledil je 
nagovor in spraševanje, 
litanije vseh svetnikov, 
izpoved zaobljub in slo-
vesni blagoslov. Prejela 
je tudi  znake zaobljub, 
prstan in trnjevo krono.

Evharističnemu bo-
goslužju je sledil sklep 
v katerem se je opatinja 
s. M. Katarina zahvalila 
vsem, ki so pomagali organizirati slo-
vesnost. Gospodu škofu, vsem duhov-
nikom, pevcem, krasilcem kapele, po-
stavljalcem šotorov, gospodinjam in 
tudi vsem, ki so se udeležili slovesno-
sti. Posebne zahvale je bil deležen naš 
župnik Janez Avsenik, ki je prepoznal 
Sandrino poklicanost in  ji pomagal do 
njenega cilja.

Župnija Mengeš  je  ponosna na 
svojo župljanko pripeljala kar dva av-
tobusa vernikov, da počastijo pogu-
mno odločitev mlade sestre. Pri slo-
vesnosti je pel mešani pevski zbor iz 
Mengša in sodelovali pritrkovalci od 
tam. Prišli so tudi v narodnih nošah, 
kar je še obogatilo slovesnost. 

Slovesnih zaobljub nove klarise 
smo se udeležili tudi Ižanci, saj ima tu 
sorodnike. Srečali smo tudi dva nek-
danja župnika, sedanjega soboške-
ga škofa msgr. Dr. Petra Štumpfa in 
Jožeta Pozderca, ki zdaj svojo službo 

opravlja v Veržeju.
Vsem navzočim so pod šotorom 

postregli s prekmursko specialiteto 
bograč. Bilo je tudi polno raznovr-
stnega peciva. Vse skupaj pa smo 
tudi zalili z vinom, sokovi in vodo.  

Pri zamreženem oknu pa smo se 
lahko srečali tudi s s. Marijo Salome-
jo. Nasmejana sestra se je spomnila 
nekaterih, ki jih je srečala med svoji-
mi obiski pri sorodnikih na Igu.

Na koncu zgibanke, ki smo jo do-
bili za spremljanje slovesnosti so se-
stre zapisale tole:

Naj bodo slovesne zaobljube s. M. 
Salomeje nam vsem v vzpodbudo, 
da bomo tudi mi – skupaj z Marijo – 
zvesto hodili za našim križanim Od-
rešenikom, ki je »Pot«. V Njem bomo 
našli mir, kajti On je

»Resnica«, in polnost življenja, saj 
je On »Življenje«(Jn 14, 6), večno ži-
vljenje.

Tončka Jeraj
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50. ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV NA BREZJE
Letošnje narodno romanje bolni-

kov in invalidov na Brezje bo jubilejno 
ali ‘zlato’, saj se bodo bolniki zbrali ob 
Mariji že petdesetič. Vabimo prosto-
voljce, da se pridružijo in pomagajo 
pri organizaciji romanja.

Romanje bo v soboto, 16. junija 
2018, z naslednjim programom:
• ob 9. uri molitev rožnega venca in petje

• ob 10. uri slovesna romarska sveta 
maša
Romanje vodi ljubljanski nadškof 

metropolit in predsednik slovenske 
škofovske konference msgr. Stani-
slav zore.

Vabimo bolnike, invalide, ostarele 
in njihove svojce ter prijatelje, da se 
romanja udeležijo.

DOGODKI PRED NAMI:
• 31. maj – Zapovedan praznik Svetega 

Rešnjega Telesa in krvi. Svete maše 
bodo ob 8h in 19h na Igu, ter ob 18h 
in 19.30 na Golem. Po maši ob 19h 
bo tudi procesija Svetega Rešnjega 
Telesa in Krvi. Prosimo za lepo sode-
lovanje, da Jezusa ponesemo tudi na 
polje in prejmemo Božji blagoslov. 
Otroci pri oltarjih posipajo cvetje.
Prosimo otroke, da sami naberejo 

cvetje in se pripravijo za posipanje 
cvetja pred oltarji, kot bo potekala 
procesija.
Ker je ta dan zapovedan praznik, se 
tako kot ob nedeljah zdržimo težkih 
del in smo gotovo pri sveti maši.

• 31. maj – sklep šmarnic na Igu in na 
Golem. Po maši bo tudi podelitev na-
grad zvestim šmarničarjem.

• prvi petek, 1.6.: dopoldne obiščemo 

ZAHVALA DOBROTNIKOM KARITAS
Iskrena hvala vsem dobrotnikom, ki s svojimi darovi polnite naš voziček 

v Trgovini Spar-Mesarstvo Blatnik, d.o.o. na Igu in s tem pomagate lajšati 
stiske ljudem.                                                                          Ana Podržaj, tajnica ŽK

Sestanek župnijske karitas Ig, bo v ponedeljek, 4. junija 2018 s sv. mašo 
ob 19. uri, po sv. maši pa se dobimo v učilnici župnišča.

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 za vaš dar!
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bolnike in ostarele na domu. Zvečer 
od 18.30 molitev pred Najsvetejšim 
in obnovitev posvetitve Jezusovemu 
srcu.

• prva sobota, 2.6.: ob 7.30 molitev 
premišljevalnega rožnega venca in 
posvetitev Marijinemu Brezmade-
žnemu srcu.

• nedelja, 3. junij, ob 9.30 na Golem 
slovesna maša in procesija Rešnjega 
Telesa. Vsi lepo vabljeni k sodelova-
nju.

• nedelja, 3. junija, ob 10h na Igu – za-
ključna maša ob sklepu veroučnega 
leta. Po maši bo podelitev nagrad za 
reden obisk maš in družabne igre s 
sladoledom.

• ponedeljek, 4. junij, po večerni maši 
– srečanje sodelavcev župnijske ka-
ritas.

• petek, 8.6., praznik Srca Jezusovega.
• sobota, 9.6.: za otroke in mlade na 

Rakovniku od 9h naprej: Čarna Ma-
vrica.

• sobota, 9.6.: Proslava ob 110 letnici 
gasilskega društva Matena ob 18h. 
Blagoslov freske svetega Florijana na 
gasilskem domu v Mateni.

• sobota, 9.6., god svetih Primoža in 
Felicijana. Ob 18h maša v Iški.

• nedelja, 10.6.: nove orgle v župnij-
ski cerkvi svetega Antona na Viču ob 
10h.

• nedelja, 10.6.: letni koncert duhovni-
škega okteta Oremus v cerkvi Marije 
Vnebovzete v Turnišču, ob 18h.

• ponedeljek, 11.6.: po sveti maši na 
Igu srečanje ŽPS.

• torek, 12.6., ob 20h na Golem: sreča-
nje ŽPS.

• sobota, 16.6.: vseslovensko romanje 
bolnikov in invalidov na Brezje.

• nedelja, 17.6.: dekanijska molitev za 
duhovne poklice na Brezjah. Ob 15h 
molitvena ura, ob 16h sveta maša. 
Odhod avtobusa ob 14h. Za skupni 
prevoz se prijavite v župnišču.

• ponedeljek, 25.6.: državni praznik 
Dan državnosti. Izobesimo zastave. 
Obletnica blagoslovitve cerkve na 
Gornjem Igu. Tam maša ob 18h.

• oratorij za otroke in mlade na Igu – 
od 25.6 do 30. 6.2018.

• petek, 29.6., god Petra in Pavla. Ma-
šniško posvečenje v Ljubljanski stol-
nici ob 9h.

• oratorij za otroke in mlade na Go-
lem – od 23.8. do 25.8.2018. Prijav-
nice za oratorij bodo na razpolago v 
cerkvi na Golem in na spletni strani 
župnije, kjer bo objavljeno še več po-
datkov.
Letošnja zgodba bo povezana z Bož-
jim služabnikom misijonarjem med 
Indijanci škofom Friderikom Irene-
jem Baragom, ki ga spoznavamo 
tudi v šmarničnem branju.

• 26.8.: Žegnanjska maša na Kureščku. 
Mašo bo vodil novomeški škof An-
drej Glavan. Ob tem bo tudi sprejem 
relikvij blaženega mučenca Lojzeta 
Grozdeta za cerkev na Kureščku.
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ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
V zadnjem mesecu smo se na Ku-

reščku poslovili od Jožeta Šteblaja. Ro-
jen je bil 11.7.1940 na Visokem, kjer je 
tudi živel.

Na Golem smo po svetem krstu 
sprejeli za Božjega otroka Nežo Franj-
ko, hči Aleša Franjko in Irene rojene Pu-
cihar iz Škrilj.

Na Igu pa so bili kršče-
ni Leon Ograjšek, sin Luka 
Ograjška in Eve Širovnik iz 
Ljubljane. Prav tako tudi Erik 
Škraba, sin Tomaža in Valen-
tine rojene Šimič iz Matene. 
Staršem čestitamo in se vese-
limo novih župljanov. Naj Bog 
blagoslovi njihove družine.

V letošnjem letu so bile v župniji tri 
cerkvene poroke. Že januarja ste se po-
ročila Tomaž Bajželj in Polona rojena 
Zalar iz Kota. Na Kureščku sta se aprila 

poročila Ludvik Škrjanec in Katja roje-
na Arhar. Nevesta prihaja iz Iške vasi. 
Sveti zakon sta si podelila tudi Luka 
Bakanovič in Tina Mustar iz Zabrvi na 
Igu. Novoporočence priporočamo v 
molitev. Naj jih spremlja Božja pomoč 
zakramenta ki so ga prejeli.

Na Igu je prvo sveto obhajilo prejelo 
34 prvoobhajancev iz 3. razreda. Bog daj, 
da bi radi in pogosto pristopali k obhajilu 
in bi tako Jezus bil njihov Prijatelj in mir.

BRALCI BERIL NA IGU
Maša ob 8. uri:

Franc Orhini in Veronika Čuden 3.6. 8.7. 12.8. 9.9.
Helena Bevc in Blaž Jamnik 10.6. 15.7. 15.8. 16.9.
Bernarda in Robi Selan 17.6. 22.7. 19.8. 23.9.
Nataša in Boštjan Šteblaj 24.6. 29.7. 26.8. 30.9.
Rok in Zinka Štefančič  1.7. 5.8. 2.9. 7.10.

Maša ob 10. uri:
Marija Poljanec in Bojan Bučar 3.6. 8.7. 5.8. 9.9.
Marija Pangerc in Marinka Završnik 10.6. 15.7. 15.8. 16.9.
Irena Uršič in Vlasta Merzel 17.6. 22.7. 19.8. 23.9.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj 24.6. 29.7. 26.8. 30.9.
Andreja in Roman Zdravje 1.7. 12.8. 2.9. 7.10.



Naša
zupnija

BRALCI NA PIJAVI GORICI:
Anže Globokar in Olga Urbar 3.6. 8.7. 12.8. 9.9.
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 10.6. 15.7. 15.8. 16.9.
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 17.6. 22.7. 19.8. 23.9.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak 24.6. 29.7. 26.8. 30.9.
Veronika Globokar in Damjana Urbar 1.7. 5.8. 2.9. 7.10.

KRAŠENJE ŽUPNIJSKE 
CERKVE :

9. SKUPINA  (Matena) 3.6. 29.7.
2. SKUPINA 10.6. 5.8.
3. SKUPINA  17.6. 12.8.
4. SKUPINA 24.6. 19.8.
5. SKUPINA (Podržajevi) 1.7. 26.9.
6. SKUPINA 8.7. 2.9.
7. SKUPINA  (Iška Loka) 15.7. 9.9.
8. SKUPINA  (Staje) 22.7. 16.9.

MINISTRANTI
Ministranti z Iga so na de-

kanijskem tekmovanju, 12.5., 
zmagali v nogometu, v znanju 
pa so v kvizu o Frideriku Baragu 
zasedli tretje mesto. Tako so v 
skupnem seštevku med vsemi 
ministranti zasedli prvo mesto 
in prejeli pokal za najboljšo mi-
nistrantsko skupino v dekaniji 
Vič Rakovnik. Čestitamo!

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 sve-

ti maši ali po telefonskem dogovoru.

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.


