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Naj vas prihajajoči
velikonočni prazniki
napolnijo z vero, upanjem
in ljubeznijo. Svetloba
vstajenskega jutra pa naj
prežene temo tesnobe,
greha in smrti, da bomo
vsi varno prišli skupaj v
večno domovino, ki nam
jo je s svojim odrešilnim
trpljenjem, smrtjo in
vstajenjem zaslužil naš
Gospod Jezus Kristus.
To vam želimo:
JANEZ AVSENIK, župnik
TADEJ LOŽAR, kaplan
ANTON KOŠIR, duhovni
pomočnik
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VELIKONOČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021
ENKRAT V BLAGODEJNOSTI, SEDAJ V PREIZKUŠNJAH –
ŠE ZMERAJ PA JE TU VELIKA NOČ
V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje do postaje mejnikov – enkrat v
blagodejnosti, drugič v preizkušnjah –, da bi ohranili življenje in mladim omogočili dostojno prihodnost.
Zaradi neuničljivega upanja smo se pred tridesetimi leti odločili za samostojno Slovenijo. To
smo hoteli, ker smo tega vredni.
Že dobro leto pa premagujemo velike težave
zaradi epidemije novega virusa. Kaj nas še čaka,
ne moremo vedeti. Eno je gotovo: dobrotnost, solidarnost in služenje, ki jih
hvaležno občudujemo pri varuhih zdravja in blagostanja, molitve in bogoslužij, še zmeraj hodijo med nami kot angelski znanilci vstajenja. Ti dobrotniki
nam ohranjajo upanje.
Mnogi naši bližnji so že morali napraviti zadnjo stopinjo – do groba. Čeprav
smo žalostni, svoja hrepenenja po nesmrtnosti utemeljujemo na veliki noči,
ker verujemo, da se vse preizkušnje stekajo v Kristusovo zmago nad smrtjo.
Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: »Skrivnosti trpečih src ne poznajo zatona. Odrešilne so in zato tudi večne.«
V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini; posebej pa bolnim in
trpečim.
msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

PISMO SODOBNEMU ČLOVEKU - 1. DEL
Pišem ti, ker smo se vsi skupaj
znašli na razpotju. Razpotju identitete, in smisla. Ko iščemo jasne, trdne
in predvsem resnične odgovore na
izzive časa, v katerem živiva Ti in Jaz.
Človek sodobnosti, dajva se odkrito
pogovoriti o določenih vprašanih,

ki begajo tvoj razum, predvsem pa
tvoje srce. Snemiva rokavice. Dajva!
Snemiva maske in me odkrito vprašaj
za razlog upanja. Ne domišljam si, da
ti bom znal podati odgovore na vsa
vprašanja. Navsezadnje sem le preprost duhovnik, ki se mora potruditi,
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da poišče odgovor in predvsem, da
ti odgovori na tebi sprejemljiv, znosen in razumljiv način. Zastavlja se ti
vprašanje ali je SVETO PISMO, razodetje najvišjega Boga, še aktualno,
ali še lahko poda odgovore za današnje življenje in najino resničnost?
Torej ali je SVETO PISMO še aktualno in sodobno? Sveta Cerkev in sveta teološka znanost nas učita, da je
sveto pismo navdihnjeno od zgoraj.
Da je Bog avtor Svetega pisma. Vse
to je res. A ti sodobni človek težko
sprejmeš ta argument, to besedo, saj
praviš, da je v teh svetih spisih občutno preveč človeškega, da bi bilo res
delo Boga. Da o domnevnem razkoraku med podobo boga Stare in Nove
zaveze niti ne govorimo. Sveto pismo
so napisali sveti možje in žene po
božjem navdihu. To ne pomeni, da
svetopisemski pisatelji niso bili ljudje
svojega časa. Ravno nasprotno, pisatelji so v te svete tekste vnesli pečat
svojega časa, prostora, kulture in pogledov. Tako je Sveto pismo nastajalo
skozi stoletja. Vsaj Stara zaveza, pri
Novi zavezi je posebno to, da so vsi
teksti nastajali v kratkem obdobju
med leti 52 in 120 po Kristusovem
rojstvu. Vendar to dejstvo ne zmanjšuje njihove kredibilnosti in duhovne
moči. Sveti Duh, oseba Svete Trojice
je tako navdihnil pisatelje, da so zapisali tisto, kar je bilo vredno zapisati in
kakor je bilo vredno.

Za kristjana sta merodajni tako
Stara kot Nova zaveza. Prva opisuje
obdobje pred Kristusom, druga pa
obdobje po Kristusu. Stara zaveza
je preprosto povedano »priprava«
na Kristusa, je neke vrste »učiteljica
za Kristusa«. Kristus je s svojim odrešilnim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem končal Staro zavezo in njene
zakone, odredbe in predpise. Od tistega izjemnega trenutka zgodovine odrešenja predpisi Stare zaveze
ne veljajo več. No razen Dekaloga,
desetih božjih zapovedi, ki presega
zgolj meje enega ljudstva, o katerem
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Stara zaveza prvenstveno pripoveduje. Tisto, kar nam še pušča Stara
zaveza, sta sporočili stvarjenja in odrešenja. Bog je ustvaril svet in vse kar
je na njem. Stara zaveza nam že na
prvih straneh prinaša sporočilo bridke resničnosti človekovega padca v
greh zaradi nezvestobe Bogu. A ne
oznanja zgolj pogube, temveč vedno
znova napoveduje odrešenje, ki se že
vrši. Slednje se prvič pokaže ob sklenitvi zaveze z Abrahamom in ostalimi
očaki, pokaže se ob izhodu izvoljenega ljudstva iz egiptovske sužnosti,
ter ob raznih drugih božjih posegih
v zgodovino, kar posebno vidimo ob
delovanju velikih kraljev in prerokov.
Potem pa pridemo do Jezusa
Kristusa, katerega kri se preliva za
mnoge v odpuščanje grehov. Tako se
vzpostavi nova in večna zaveza, kateri ni konca. Tudi vsa ta resničnost je
zapisana v spisih, ki jih poznamo kot
Sveto pismo Nove zaveze. Evangeliji
opisujejo delovanje našega Gospoda, ko je še bil med nami »Beseda
je meso postala in se naselila med
nami.« (Jn. 1,14) Jezus je Beseda, ki
bo spregovorila človeku. Apostolska
dela in apostolska pisma pa opisujejo delovanje zgodnje Cerkve. Torej
kaj sedaj? Ali je temelj moje krščanske vere Sveto pismo? Krščanstvo ni
vera knjige, kot je vera knjige Judovstvo. Temelj naše vere ni Sveto pismo, ampak je Jezus Kristus. Sveto

pismo je ena izmed pomembnejših
prič Božjega odrešenjskega delovanja v zgodovini, ki je svoj vrh dosegel
v Jezusu Kristusu, in se nadaljuje po
Cerkvi. Čeprav je življenje ljudi v Svetem pismu drugačno od današnjega
tempa življenja, drugačnih nazorov,
pa Sveto pismo razkriva še eno razsežnost in to je človekova realnost.
Kljub temu, da ne jahamo kamel, ne
hodimo po vodo v vodnjak, in si ne
svetimo z oljenkami, nam sveti spisi
razkrivajo tudi vso resničnost človekovega bistva, ki se ni spremenilo.
Določeni problemi v družbi in družinah so precej podobni tem v svetopisemskih časih. Še vedno ostaja človekova želja po obvladovanju stvarstva in njegovih zakonov z Bogom
na ustnicah in v srcu ali brez Boga.
Še vedno so problemi mnogih družin
podobni svetopisemskim družinam.
Še vedno je odprto vprašanje doseganja družbene in osebne pravičnosti, doseganja dobrega. Predvsem pa
je še vedno odprto vprašanje iskanja
Njegovega obličja in odrešenja v Resnici. Naša civilizacija je, poleg priseganja na razum, zgrajena na veri v
razodetje osebnega Boga, ki posega
v zgodovino narodov in ljudstev ter v
osebno zgodbo vsakega izmed nas.
Sveto pismo je vedno aktualno, saj
daje življenju usmeritev, ter navodila
za življenje. Kot ima vsaka nova kupljena naprava navodila za uporabo,
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tako je Sveto pismo navodilo za ži- pisemskih besedil, in videl boš, da je
vljenje.
Božja beseda zapisana v Svetem piProblem, ki ga izpostavljaš je le- smu ne samo vedno aktualna, ampak
gitimen, upravičen. Pravilno je iz- tudi živa beseda, ki daje rast. Beseda,
praševati določene stvari. Predvsem ki meni in tebi danes prinaša sporočije potrebno stalno izpraševati sebe lo odrešenja.
in svoje življenje v kontekstu svetoTvoj iskrivi sogovornik: Tadej Ložar, kaplan
OSEBA TA MESEC: TONČKA STRLE
Ko slišimo njeno poje na ižanskem koru. Poročila se je
ime, se nam najprej leta 1974 in prišla na Ig. Tedanji žunaredi
povezava pnik, gospod Dolinar, jo je povabil k
do kora in pevcev. cerkvenemu pevskemu zboru. Takrat
Moja sogovornica je bila organistka gospa Mira Ganje Tončka Strle, ki tar. Danes je to gospod Igor Kovačič.
v naši župniji ni le Tončka pravi, da jo petje neizmerno
pevka Cerkvenega veseli. V vsakem delu cerkvenega leta
pevskega
zbora. so drugačne pesmi in vse zelo lepe:
Tončka vedno po- Marijine, adventne, postne… To se ji
maga in sodeluje za zdi čarobno. V ižanskem cerkvenem
»vsakim vogalom«, zboru je med mlajšimi pevci. Sama
kjer je potrebno poprijeti za delo. Od pravi, da zboru primanjkuje mladih
čiščenja do krašenja, pri kolednikih, glasov. Poleg ljubezni do petja, je od
na cerkvenih romanjih, pri Križevem doma prinesla tudi versko vzgojo.
potu, pri molitveni skupini… VsekaDanes je Tončka že upokojena.
kor pa njen sopran slišimo ob nede- Izučila se je za pletiljo. Najprej, po
ljah s kora in med tednom iz prvih osnovni šoli, je bila doba vajeništva,
cerkvenih klopi. Poje že od malih nog. nato dokončanje šole in zaposlitev.
Rodila se je v sosednji želimeljski fari, Dolga leta je delala kot pletilja v Ljukot prva izmed štirih otrok – tri se- bljani. Ker se je firma preselila v Lostre in brat. Mama je bila ljubiteljica gatec, se je dve leti vozila tja, kar je
cerkvenega petja in je pela v cerkve- bilo predaleč. Potem je službo dobila
nem zboru. Tončko je že zelo zgodaj v Kovinski industriji na Igu. Zadnje
vpeljala v petje in jo jemala s seboj desetletje pred upokojitvijo je tako
na kor. Tako ni nič čudnega, da danes delala v domačem kraju, ker ji pot v
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službo in domov ni vzela veliko časa.
Po moževi smrti leta 1981 je ostala
sama s triletno hčerko in šestletnim
sinom. Poleg službe so doma obdelovali tudi zemljo, saj imajo kmetijo.
Vprašala sem jo, če se danes še
kaj ukvarja z ročnimi spretnostmi.
»Ne več toliko kot sem se. V času
zaposlitve sem imela doma stroj, na
katerem sem veliko pletla. Hčerka se
še danes spomni kako sem ji kaj spletla,« mi je pojasnila.
Kaj pa danes počnete za svojo
dušo?

»Veliko hodim. Že v mladosti smo
dekleta veliko hodile na Turjak in na
Kurešček, to mi je ostalo do danes,«
pravi. Vedno si je želela prehoditi slovensko sredogorje in visokogorje.
Za to ima zadnja leta čas. Pravi, da
je Kamniško-Savinjske Alpe že obdelala – prehodila. »Med hojo veliko
razmišljam, včasih se jezim, če je

»slab« dan, predvsem pa uživam v miru
in lepoti narave, ki ti da spokojnost.« V
zimskem času hodi, zelo redno tudi na
Krim. Za gor in dol, od doma in nazaj,
potrebuje kake štiri ure. Njen spremljevalec je štiriletni črni kuža Ger.
Mislila sem, da je kuža njen, vendar je
od sinove družine. »Kuža gre zelo rad
z menoj in tako sva vesela oba pa še
družbo imam in še kaj se pomeniva,«
mi je rekla. Seveda me je zanimalo, če
se kaj boji gozdnih živali – npr. medveda. Pravi, da se živali umaknejo, da je
glasna pri hoji in da se človek sčasoma
navadi in strah izpuhti. »Strah je v nas
samih,« me je potolažila. Seveda je že
srečala medveda, divje prašiče… »Vsak
gre svojo pot, če ti jaz nič nočem, mi
tudi ti ne boš naredil nič«, mi je razlagala svoje razmišljanje o tem ob neki
priliki, ko sem jo srečala na planinski
poti s Krima in sem jo vprašala, če je
ni nič strah, da sama hodi okoli. Ima
vnuka, ki obiskuje prvi razred in v času
korone sta skupaj opravila pohodniške
športne dni.
V poletnem času že kar nekaj let
kolesari, po sosednjih občinah, Bloški
planoti… To si je vedno želela.
»Sem članica PD Krim in tudi
članica Društva Šola zdravja. To je
jutranja telovadba po vsej Sloveniji
ob pol osmih vsako jutro. Seveda
pojem tudi v Upokojenskem zboru,«
je odgovorila na moje vprašanje, če
kaj sem še pozabila omeniti.
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Gospo Tončko poznam že od malih nog. Videvala sem jo v šoli, na polju in v cerkvi. Moram priznati, da je
ves čas enaka, čas in življenje je nista
spremenila. Še vedno je mladostna,
energična, ves čas v pogonu, predvsem pa mirna in prijazna.

Gospa Tončka, želim vam, da izpolnite svoje mladostniške želje in
osvojite še veliko vrhov našega sredogorja in visokogorja. Predvsem pa
hvala za vso pomoč in delo v naši župniji. Veliko postorite, ne da bi mi to
opazili. Hvala.
mjg

NOVA UREDITEV ZA BOGOSLUŽJE NA PROSTEM
V četrtek, 25. marca 2021, je bila v Uradnem listu RS št. 43/2021 objavljena
novela Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, ki bo začela veljati v petek, 26. marca 2021, in bo
predvidoma (če ne bo kako drugače razveljavljena) veljala in se uporabljala
do petka, 2. aprila 2021.
Dovoljena so bogoslužja na prostem, pri čemer je potrebno zagotoviti
najmanj 10 kvadratnih metrov prostora na enega udeleženca (oz. za vse
udeležence iz istega gospodinjstva).
Če se lahko na prostem zagotovi minimalno dva metra varnostne razdalje
med udeleženci oz. med člani različnih gospodinjstev, priporočljiva pa je uporaba zaščitnih mask zaradi slabih epidemioloških razmer.
dr. Tadej Strehovec Generalni tajnik SŠK
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SPOMLADANSKO ČIŠČENJE
Prihaja čas, ki ga pogosto izkoristimo za različne čistilne akcije doma
ter v okolju, kjer živimo. Pred cerkvijo
sv. Marjete na Golem, kjer so nekdaj
bila župnijska poslopja, so župljani v
soboto 20. marca 2021 počistili močno zaraščeno okolico (datum je skoraj sovpadal z dnem, ko je bilo pred

79 leti v vojni to območje požgano).
Pogled na cerkev je sedaj odprt, tudi
izpred cerkve se sedaj lepo vidi naokoli. Ob odstranjevanju rastja smo se
po dolgem času zopet srečali in po(prej in sedaj)
klepetali ob spoštovanju vseh ukrepov. Za pomoč pri čiščenju in odvozu zunanjih del v pripravi na obeležitev
s strojno mehanizacijo se ob tem še 200. obletnice posvetitve cerkve sv.
posebej zahvaljujemo Glavanovim Marjete na Golem to jesen.
iz Škrilj. To je bil nekakšen začetek
J.Š.

ISKRICA
KDOR PRIZNA SVOJ GREH, JE VEČJI OD TISTEGA,
KI DELA ČUDEŽE, IN OD TISTEGA, KI OBUJA MRTVE.

Sv. Izak Sirski
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9. OBČNI ZBOR
ŽUPNIJSKE KARITAS
IG
Člani župnijske Karitas Ig smo v
skladu z navodili in priporočili NIJZ,
uspeli izpeljati 9. redni občni zbor,
kjer smo sprejeli poročilo o delu in finančno poročilo ŽK Ig v letu 2020 ter
plan dela in finančni plan za leto 2021.
Kljub vsem težavam zaradi koronavirusa, smo tudi v lanskem letu vseskozi pomagali ljudem v stiski. Iskreno se
zahvaljujemo vsem sofinancerjem in
donatorjem, ki skupaj z nami lajšajo
stiske ljudi.
Prav posebej se zahvaljujemo Občini Ig za sofinanciranje naših programov
in s tem lajšanje stisk ljudi v naši občini.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

ZAHVALA KARITAS
Za vso pomoč in podporo pri našem delu se iskreno zahvaljujemo
predsedniku naše ŽK, župniku Janezu Avseniku. Hvala za pomoč tudi kaplanu Tadeju Ložarju. Dobri Bog naj
obilno poplača Vajino dobroto.
Zahvaljujemo se vsem sodelavcem in prostovoljcem naše Karitas, ki
so izdelali butarice, saj smo s prostovoljnimi prispevki zbrali nekaj sredstev, ki jih še kako potrebujemo za
pomoč ljudem v stiski. Prav tako se
zahvaljujemo Tomažu, ki nam vedno
pripravi voščilnice, da so vedno na
voljo v župnijski cerkvi in župnišču.
Vsem še enkrat hvala in Bog naj povrne vašo dobroto.

VOŠČILO
Župnijska karitas Ig želi

vsem vesele in blagoslovljene
velikonočne praznike.

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.).
Župnijska karitas Ig
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ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Poslovili smo se od Pavle Šimec,
rojene Župec, rojene 28.1.1934 na
Igu, ki je bivala v Iški Loki.
Na Golem smo se poslovili od Janeza Mavca, rojenega 1.7.1936 na
Golem, bival je Golo 21A.
Poslovili smo se od Ane Vicozi, rojene Švigelj, rojene 16.6.1939, ki je
bivala na Gmajni 42 na Pijavi Gorici.
Ob pogrebu so namesto cvetja na
grob darovali za svete maše: vaščani Pijave Gorice, Menard (Pijava Gorica), družina Vicozi iz Loga, družina
Špelak Ig.
Poslovili smo se od Angele Kramar, rojene Ciber, rojene 24.5.1933,
ki je bivala v Mateni 42. Ob pogrebu

so namesto cvetja na grob darovali
za svete maše, v dober namen in za
cerkev v Mateni: družina Černič, Matena, Robert Pahor z družino, Marjan
Pahor z družino, Ambroževi, družina
Štrukelj, družina Škrjanc, Matena 54,
družina Bogša, Matena, Marija Škrjanc, Matena 53, sosedje Lenaršič –
Potokar, Pirčevi, Matena 60.
Pri krstu je Božji otrok postala
Klara Jelenc, ki s starši Mihom in Saro
živi na Baniji 9, na Igu. Staršem čestitamo in se veselimo prerojenja v
krstu za večno življenje. Naj bo Klara,
kar pomeni Jasna, res luč svoji družini
in vsej župniji.

DOGODKI PRED NAMI
28. marec – cvetna nedelja. Tudi 30. marec – sveti Amadej
letos zadnjo nedeljo v marcu pre- 1. april – veliki četrtek. Obredi vestavimo uro. Svete maše pa bomo
likega četrtka bodo ob 18 v prenosu na našem YouTube kanalu.
v velikem tednu obhajali ob 18.30
Letos zaradi korona ukrepov ne
in pred mašo molili pred Najsvetejšim od 18h. Obrede velikega
bo umivanja nog 12 tim možem.
tedna pa bomo začeli že ob 18h.
Po obredu boste imeli še pol ure
Premik večerne maše na 19to uro
priložnost za prejem svetega obhajila.
pa bomo začeli šele po veliki noči.
28. marec – Ob 18h ZOOM predava- 2. april – veliki petek. Križev pot
nje –pričevanje duhovnika Cirila
bomo molili ob 15h. Obredi velikega petka bodo ob 18h. Zaradi koČuša. Internetna povezava bo objavljena na spletni strani župnije
rona ukrepov ne bo posamičnega
Ig.
češčenja križa. Prav pa je, da smo
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v duhu povezani s trpljenjem našega odrešenika Jezusa. Ta dan ni
mašne daritve. Po obredu velikega petka bo še pol ure priložnost
za prejem svetega obhajila. Letos
je veliki petek je tudi prvi petek v
mesecu. Kot nalašč bomo v pasijonu slišali o Jezusovi smrti na križu. Vojak je Jezusu prebodel stran.
In tisti, ki je to videl, je veroval.
Prebodeno srce je odprto za vse,
ki se zatekamo k temu Božjemu
srcu.
Kar boste darovali ta dan, bo dar
za Božji grob v Sveti deželi.
3. april – velika sobota.
Ves dan vabljeni k molitvi pri Božjem grobu.

Blagoslov velikonočnega ognja bo
ob 7h na parkirišču pri pokopališču
na Igu in na Golem pred cerkvijo.
Upoštevajmo medsebojne razdalje in uporabo mask. Blagoslov jedil bo pred cerkvami na prostem,
ker to razmere še dopuščajo. Držimo se medsebojnih razdalj in nosimo maske.
7h blagoslov velikonočnega
ognja na Igu in na Golem
blagoslov velikonočnih jedil:
-9.15 Visoko
-10h Dobravica
-10.30 Sarsko
-11h Pijava Gorica
-11.30 Kremenica
-14h Gornji Ig
-14h Iška Loka – na igrišču
-14.30 Matena
- 15.00 Iška
-15.00 Škrilje
-15.30 Golo
-15.30 Iška Vas – pred cerkvijo
svetega križa
-16.00 Kot – pred gasilskim
domom
-16.00 Ig - na igrišču pri
župnišču
-16.30 Staje
-17.00 Ig – na igrišču pri
župnišču
V primeru slabega vremena pa
bo blagoslov samo v prenosu na
našem YouTube kanalu iz cerkve
na Igu ob 16h in 17h.
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BLAGOSLOV VELIKOČNIH JEDIL, KI GA OPRAVI DRUŽINA DOMA
1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca: …, ki je od mrtvih vstal.
3. Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po
katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te
ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval
njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z
mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da
človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po
Gospodovih ustih.
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli.
To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi
kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.
4. Blagoslovna molitev nad jedili (po možnosti pokropimo z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo
in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih
gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo
telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Velikonočna vigilija se bo začela že ob
18h. Tudi, če bo obred daljši, pa boste
lahko po vigiliji lahko prišli in prejeli
sveto obhajilo. Tako bomo lahko zaradi
epidemoloških ukrepov ob 21h že vsi
doma.
4. april – velika noč.
To je največji krščanski praznik. Na žalost še vedno ne bo mogoče biti pri sveti
maši v živo. Povabljeni, da spremljamo
sveto mašo preko našega YouTube kanala. Po sveti maši bo pol ure priložnost
za prejem obhajila.
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Sveti maši v prenosu iz cerkve na 10. april – dopoldne sveta spoved za letošnje prvoobhajance po skupinah.
Igu bosta ob 8h in 10h.
5. april – velikonočni ponedeljek. Ta
dan gremo v Emavs. Učenca na
poti v Emavs sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. zato gremo
tudi mi k sveti maši in smo deležni
tega lomljenja kruha. Sveti maši
bosta ob 8h in 10h. Na velikonočni ponedeljek bi morala biti sveta maša na Gornjem Igu. A zaradi
epidemoliških razmer bo ta sveta
maša letos žal odpadla, razen če bo
možno obhajati mašo na prostem.
Šele po velikonočnem ponedeljku bomo spremenili urnik svetih 11. aprila – 2. velikonočna - bela nedelja. To nedeljo želimo postaviti
maš in bodo večerne svete maše
in blagosloviti 15. postajo križena Igu prestavljene na 19. to uro.
vega pota na Kureščku. to je poMaše na podružnicah so trenustaja Jezusovega vstajenja. Vstali
tno mogoče za samo 10 udeleKristus se je na veliko noč prikažencev ob upoštevanih ukrepih:
zal apostolom. Teden dni kasneje
nošenje maske, razkuževanje
pa se je posebej razodel apostolu
rok in varnostna razdalja.

ZA DOBRO VOLJO
SLUŠNI APARAT – Starega očeta so vprašali, kako je z novim slušnim
aparatom. Pritrdil je, da je dobro. In nadaljeval: »Odkar ga imam, sem že
trikrat spremenil oporoko.«
ZDRAVILNI NASVETI 105 LET STARE ŽENE:
Za boljšo prebavo pijem pivo.
Če zgubim apetit, pijem belo vino.
Če imam nizek pritisk, pijem rdeče vino.
Če imam visok pritisk, pijem viski.
Ko sem prehlajena, pijem žganje.
»Kdaj pa pijete vodo?«
Nikoli mi ni šlo tako slabo. 
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Tomažu. Neverni Tomaž je položil
merah v epidemiji ob 11h žegnanje pri svetem Juriju na Pungartu
roke v njegove rane. In ker je videl,
na Igu.
je veroval.
11. april – nagovor duhovnika patra 23. april – sveti Jurij, mučenec, zavetnik cerkve na Pungartu na Igu.
jezuita Tomaža Podobnika, na
25. april – 4. velikonočna nedelja
in god evangelista Marka. Če se
bodo razmere uredile, bo to nedeljo, ob 11h, žegnanje pri Svetem
križu v Iški vasi.
4. velikonočna nedelja je nedelja
molitve za duhovne poklice. Molimo za nove duhovne poklice, da
bi se mnogi mladi odločili v polnosti služiti Bogu tudi v posvečenem
stanu. Kogar Bog kliče, bo najbolj
srečen v življenju, če bo izpolnil
Božjo voljo.
ZOOMu. Povezavo bomo objavi- 25. april – To nedeljo bo ob 19h nali na naši spletni strani. To je lepa
slednji e-nagovor duhovnika Cirila
spodbuda za pripravo posvetitve
Čuša na ZOOMu. Povezavo bomo
Jezusovemu in Marijinemu Brezobjavili na naši spletni strani.
madežnemu srcu.
26. april – Marija, Mati dobrega sveta.
15. april – sveta Helena, kneginja
16. april – sveta Bernardka Lurška, 27. april – sveta birma, ob 9h na Golem in ob 11h na Igu. Birma bo, če
redovnica
bomo lahko prej opravili birman17. april – začetek birmanske devetdnevnice. Če bo sveta birma
sko devetdnevnico in bomo lahko
v torek, 27. aprila, bomo ta dan
vsi skupaj v naši cerkvi, skupaj z
začeli birmansko devetdnevnico.
botri in starši.
Če devetdnevnice ne bomo mogli 29. april – sveta Katarina Sienska.
obhajati in pripraviti, bomo birmo 1. maj – Jožef delavec, mednarodni
v dogovoru z birmovalcem prestapraznik dela, začetek šmarnic. Levili na 12. junij.
tošnje šmarnice je napisal o različnih svetnikih župnik v Tomišlju,
18. april – 3. velikonočna nedelja.
Aco Jerant.
To nedeljo bo ob izboljšanih raz-
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VELIKA NOČ IN OBREDI PO DRUŽINAH
Velika noč bo tudi letos bolj v družinskem krogu. Zato vas vabim, da si
obrede pripravite tudi pri vas doma.
Na veliki četrtek imamo navadno tudi obred umivanja nog. Letos bi ga lahko opravili po družinah, ko bi
npr. oče umil noge ženi in otrokom, potem pa bi skupaj
spremljali prenos bogoslužja iz cerkve.
Doma naj si verniki za veliki petek pripravijo križ, ki
ga zagrnejo in ga med obredom češčenja križa odkrivajo skupaj z duhovnikom v cerkvi (od kjer bodo spremljali bogoslužje) ter ga potem počastijo.
Na veliko soboto naj si za vigilijo pripravijo lepo svečo, ki
jo bodo na začetku vigilije prižgali – tudi sobo / stanovanje naj
imajo bolj skromno osvetljeno, da bo svetloba sveče prišla bolj
do izraza, pri slavi pa naj tudi oni prižgejo vse luči – , ter blagoslovljeno vodo, s katero se bodo po obnovitvi krstnih obljub pokropili / pokrižali.

ZAHVALA
Bogu hvala za odrešenje. Bogu hvala, da nam je dal svojega Sina, ki nas je
s svojim križem in vstajenjem prinesel
odrešenje, mir in blagoslov.
Hvala pa tudi vsem dobrotnikom.
Hvala vsem, ki skrbno bdite nad našo
župnijsko cerkvijo, da je očiščena in
okrašena. Hvala vsem, ki pomagate,
da so naši prostori snažni in pripravljeni za vsak obisk. Hvala vsem tudi
za darove, ki smo jih deležni v kuhinji.
Nekdo nabere solato, drugi regrat, tretji se še vedno spomni na župnišče ob
domačih kolinah in jih podeli z nami.
Četrti spečejo pecivo, peti pa kruh.
Šesti ob mrazu in hudi poledici okoli

cerkve potresejo sol in pesek, sedmi
pa v soncu vse to tudi pometejo. Osmi
šivajo maske iz blaga in naredijo poseben kroj za župnika in kaplana, deveti
naredijo delovno akcijo in počistijo grmovje okoli cerkve na Golem, deseti
obstrižejo robide in enajsti trto na
našem župnijskem vrtu. Dvanajsti sestavijo pirhe iz perlic in uštikajo voščilnice. Trinajsti v župnišče prinesejo salamo, štirinajsti pa velikonočno šunko.
Petnajsti očistijo okna v župnišču pred
prazniki. In vse do stotega... in več.
Vsem naj Bog povrni s svojimi darovi.
Vsem lahko kličemo: »Bodite zdravi!«
žpk

NAPOVEDUJEMO
SVETA BIRMA – REZERVNI TERMIN
Gimignano:
mesto s stolpi,
Zaradi epidemije smo se dogovoPisa: stolp,
rili za rezervni datum birme. Ta bo v
Firence.
primeru, da se epidemije do konca
3.
dan:
Firence:
aprila ne umiri, sobota, 12. junija.
mestne
Ob 9h bo birma na Golem in ob 11h
znamenitosti,
na Igu.
Madonna di san
Pred tem bo birmanska devetLuca: sv. maša,
dnenvica, ki jo bomo začeli v sredo,
vožnja, polnoč:
2. junija. Molimo, da bo epidemija
Ljubljana, Ig.
prenehala in se bomo lahko srečevali
Prispevek 210
v živo ob oltarju.
evrov: prevoz,
cestnine, čekpoint in parkirnine, 2 x
ROMANJE V TOSKANO
polpenzion v hotelu, skupne malice,
Z ŽUPNIKOM SANDIJEM
duhovno vodstvo in organizacija.
OSOLNIKOM
Doplačilo vstopnin: cerkev in stolp San
8. – 10. julij: Toskana - Italija (župnija Gimignano, stolnica+krstilnik Pisa.
Ig) – 3 dni
Cena je predvidena za poln avtobus.
1. dan: Ig, Ljubljana, Ferrara: sv. maša V slučaju, da bo epidemija še trajala
Madonna in Vado, center, Bologna: in bodo ukrepi veljali za avtobuse, se
center, Firence: večerja.
bo cena seveda dvignila. Že zdaj pa se
2. dan: Firence: zajtrk, Siena:
lahko prijavite pri Sandiju Osolniku na
sv. maša, sv. Katarina, San
telefonski številki 031 276 590.
URADNE URE V ŽUPNIJI IG:
- ponedeljek od 8h do 9h
- sreda od 17h do 17.45
- četrtek od 8h do 9h
- petek od 16h do 17h

DUHOVNIKA DOBITE TUDI PO VSAKI SVETI MAŠI
telefon – župnijska pisarna 01/420 25 50
župnik Janez Avsenik – GSM 040/789 435
kaplan Tadej Ložar – GSM 041/722 457
dhp. Anton Košir – 040/263 547

