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40 DNI ALI DVE LETI?
Če bi rad s čim pojasnil postni čas, v katerega vsako leto vstopamo s 

pepelnico, bi ga primerjal z dogajanjem zadnjih dveh let. Priznam! Ne morem 
mimo epidemije. Čas zadnjih dveh let je bil v marsičem podobnem postnemu 
času. To je bil čas odrekanja, čas previdnosti in tudi čas, ko smo sneli maske. 
Na obraz smo si dajali medicinske maske, po drugi strani pa smo se pokazali 
takšni kakršni smo, v vsej bleščavosti kot tudi v vsej svoji bedi. Čas epidemije 
je tako pokazal na naš pravi značaj. Razkrinkal nas je takšne, kakršne smo. 
Pokazali smo se lahko kot izjemno solidarni, pripravljeni pomagati, potrpe-
žljivi. Videli smo izjemno veliko željo in žejo po Bogu, kar se vidi v verskem 

in duhovnem življenju Cerkve tudi v teh 
dveh letih. Lahko pa smo se pokazali 
kot zagledani vase, nehvaležni, nepotr-
pežljivi, morda celo sebični in egoistič-
ni. Skratka. Maske so dejansko padle. 
To je tudi namen postnega časa, da brez 
olepševanja snamemo maske. Sneti 
masko pa ni vedno enostavno, zahteva 
določen pogum. Ta pogum pa ni le stvar 
moje osebne volje in moje moči, ampak 
je tudi zadeva božje milosti, ki prihaja 
»od zgoraj«. Postni čas, v katerega vsto-
pamo je čas milosti in priložnost, da vse 
kar smo v zadnjih dveh letih doživljali, 
postavimo na novo raven, na bolj du-
hovno raven. Iz (pre)izkušnje se le nau-
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čimo bolj iskati to, kar je Božje, ne to 
kar je človeško. Človeško je minljivo 
in podvrženo končnosti. Božje pa je 
neminljivo in večno.  

Ko se zdravstveni ukrepi sprošča-
jo, tedaj začnejo »popuščati zavore«. 
V zgodovini je kar nekaj primerov, ko 
se je po koncu kakšne velike epidemi-
je oziroma kuge začela neka razbrz-
danost. Kot da bi želeli nadoknaditi 
zamujeno, pozabiti na smrt, trpljenje 
in tesnobo z uživaštvom in norostjo 
zabav. Seveda to ne pomeni, da je 
krščanska vera proti veselju. Ravno 
nasprotno, zavzema se za veselje, in 
to tisto pravo bogoljubno veselje, ki 
se bo v vsej polnosti izpolnilo v več-
nosti, oziroma ob koncu časov. Šti-
rideset dni je pogosto podoba naših 
trenutnih življenj,  je podoba našega 

zemeljskega življenja. A kljub trnju, 
udarcem, pljunkom, žalitvam, že-
bljem in ne nazadnje celo smrti se 
vedno zablešči Kristusov križ, ki ni le 
znamenje mučenja in trpljenja, tem-
več postane znamenje zmage, zna-
menje odrešenja. Kristusov križ je, 
kot poje neka postna pesem nebeški 
ključ, ki odpira vrata življenja. Ne le 
večnega, ampak je že sedaj  vir smisla 
in življenja po Duhu. Vrata cerkva so 
odprta. Jezus bivajoč v tabernaklju, 
v Najsvetejšem zakramentu, kot hu-
dournik, kot reka izliva svojo odrešu-
jočo in poživljajočo milost. Daje nam 
svoje Božje življenje. Pustimo se vsaj 
malo »zmočiti«  ali pa vsaj »oplaziti« 
s to milostjo.

Tadej Ložar, kaplan

»Mrtva stvar plava s tokom, proti toku lahko plava le živa.« 
G.K. Chesterton

ZmoLITE moLITEV
Sprehajal sem se kot vsako jutro, 

ko se je poleg mene ustavil tovornjak 
z odpadki. Mislil sem si, da bo voznik 
vprašal za smer. Namesto tega mi je 
pokazal fotografijo srčkanega petle-
tnega dečka. »To je moj vnuk, Jere-
miah,« je rekel. »V bolnišnici Phoe-
nix leži na intenzivni negi.« Ker sem 
mislil, da me bo zdaj prosil za nekaj 
denarja, da bodo lahko plačali zdra-

vljenje, sem prijel za denarnico. Toda 
on je hotel nekaj več kot denar. Rekel 
je: »Kogar le morem, prosim, naj za 
moje vnuka zmoli molitev. Bi tudi vi 
hoteli zmoliti zanj, prosim?« Zmolil 
sem. In noben od mojih problemov 
se mi tistega dne ni zdel pomemben. 

Bob Westenberg v knjigi Kurja juhica 
za ozdravelo dušo, stran 138.
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SINoDALNE SANjE
V tem smislu je jasno, da namen sinode ni v pisanju drugih doku-

mentov, temveč v navduševanju ljudi, da začnejo sanjati, v kakšno 
Cerkev smo poklicani; da se razcveti upanje in spodbudi zaupanje, da 
se povežejo rane, da se stkejo nove in globlje vezi, da se učimo drug 
od drugega, da gradimo mostove, da razsvetlimo razum, da ogreje-
mo srca in da okrepimo roke za naše skupno poslanstvo (PD, 32). To 
pomeni, da cilj tega sinodalnega procesa ni v preprostem opravljanju 
vrste nekih nalog, ki imajo svoj začetek in konec, ampak je pot pristne 
rasti v občestvo in poslanstvo, h kateremu Bog kliče Cerkev v tretjem 
tisočletju. 

Ta prehojena skupna pot nas 
bo povabila k prenovi našega mi-
šljenja in naših cerkvenih struktur, 
da bi živeli Božji klic Cerkvi sredi 
današnjih znamenj časa. Posluša-
nje celotnega Božjega ljudstva bo 
pomagalo Cerkvi, da bo sprejela 
pastoralne odločitve, ki bodo, ko-
likor je mogoče, odsevale Božjo 
voljo (MTK, Sin., 68). Zadnji vidik, 
ki pomaga usmerjati sinodalne 
poti Cerkve, je biti v službi dialoga 

Boga s človeštvom (BR, 2) in skupaj hoditi po poti v smeri Božjega kralje-
stva (prim. C, 9; RM, 20). Če povzamemo, lahko rečemo, da se sinodalni 
proces želi premikati v smeri Cerkve, ki bi bila rodovitnejša v službi priha-
jajočega nebeškega kraljestva.

NameN siNoDe –  
siNoDalNo sPreoBrNjeNje iN DružBeNa PreoBrazBa
Ob obhajanju 50. obletnice ustanovitve škofovske sinode v oktobru 

2015 je papež Frančišek poudaril, da »svet, v katerem živimo in smo ga 
poklicani ljubiti in mu služiti, kljub nasprotjem, ki vladajo v njem, iz-
ziva Cerkev, da okrepi sodelovanje na vseh področjih svojega poslan-
stva«. Ta klic k sodelovanju v poslanstvu Cerkve je namenjen vsemu Bož-
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oseBa Ta meseC:  ToNE ZgoNc
Sveti Valentin ma ključe od korenin.

Cerkev na Kremenici stoji na naj-
višjem delu vasi. Iz pripovedovanja 
vemo, da je bila v preteklosti posve-
čena sv. Urhu. V današnjem času pra-
znujemo žegnanje ob godu sv. Valen-
tina. V letu imajo na Kremenici štiri-
krat svete maše. Na god sv. Valentina 
(14. februarja je maša dopoldne ob 
10. uri), žegnanjska maša je v nede-
ljo on 11. uri, nato na god sv. Urha 
(4. julija) in na god sv. Roka. Cerkev 
odprejo za javnost tudi ob blagoslo-
vu velikonočnih jedi. V času SFRJ je 
bila žegnanjska maša med tednom. 
V osemdesetih letih prejšnjega stole-
tja pa so slavnostno mašo prestavili z 
delovnega dne na nedeljo.

Ključar je Tone Zgonc. Upokoje-
ni oče in dedek. Delovno dobo je iz-
polnil v proizvodnji. Njegovo delo je 
obsegalo znanje s strojno tehničnega 
področja. Po poklicu je strojni klju-
čavničar. Dvakrat je bil inovator leta 
na področju raznih tehničnih izbolj-

šav v proizvodnji. Ključar je bil njegov 
oče Anton in pred očetom ded Jakob. 
Sam je prevzel vlogo ključarja po letu 
2000, ko oče ni več mogel opravljati 
te naloge. 

Med intervjujem sem ugotovila, 
da je zelo natančen, precizen, vesten 

jemu ljudstvu. Papež Frančišek je to poudaril, ko je celotno Božje ljudstvo 
neposredno povabil k sodelovanju pri prizadevanju Cerkve za ozdravlje-
nje: »Vsak krščeni naj se čuti vključenega v cerkveno in družbeno pre-
obrazbo, ki ju tako zelo potrebujemo. Ta preobrazba zahteva osebno 
in občestveno spreobrnjenje, da bomo na stvari gledali tako, kot jih 
vidi Bog.« Aprila 2021 je papež Frančišek razglasil sinodalno pot vsega 
Božjega ljudstva, ki se bo začela oktobra 2021 v vsaki krajevni Cerkvi in bo 
svoj višek dosegla s splošnim zasedanjem škofovske sinode oktobra 2023
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in spreten človek. Več let sodelujeta 
z Andrejem Cibrom s Pijave Gorice, 
ki je strokovnjak za izdelavo pogon-
skih mehanizmov za električni po-
gon zvonjenja. Vsako leto vsaj enkrat 
obiščeta vse podružnične cerkve in 
opravita servisno vzdrževalni pregled 
pogonskih mehanizmov.

Sam za sebe pravi: »Sem veren 
človek, k maši hodim za svoj notranji 
in dušni mir. Ponosen sem na dedišči-
no, ki smo jo dobili od svojih predni-
kov. Cenim in spoštujem vse, kar so 
ustvarili in zdi se mi zelo pomembno, 
da skrbimo za to, kar nam je zaupa-
no in vse ohranimo za naše zanamce. 
Cerkvica na Kremenci je eden izmed 
teh biserov, ki smo jih podedovali. 
Zato tudi skrbim zanjo.«

V prostem času, poleg poklicnega 
dela v strojništvu, dela na kmetiji, z 
ženo pomagata bratu. Zlasti v času 
košnje je na domačiji veliko dela. Rad 
se vozi s kolesom, če mu dopušča čas. 
Dopust si privošči v toplicah. Največ 
ljubezni pa so deležni štirje vnuki. 
Skoraj mi je pozabil povedati, da ima 
čebele. »Že žena me je opozorila, da 
ne bom pozabil nanje,« mi je v smehu 
razlagal. Čebele so pri hiši že 70 let. 
Pred njim je zanje skrbel oče, zdaj pa 
Tone. Ugotovila sem, da ima kar veli-
ko panjev in s tem veliko skrbi in dela. 
Pa tudi veselja in zadovoljstva, ki mu 
ga nudijo ta drobna bitja.

Cerkev na Kremenici je imela pred 
prvo svetovno vojno bronaste zvo-
nove. V času vojne so jih porabili, da 
so iz njih naredili municijo. Po vojni 
je dobila nove železne zvonove z Je-
senic. Leta 1988 so prvič adaptirali 
streho, vendar so zamenjali samo les, 
kritina je ostala stara. Postopoma so 
začeli z obnovo celotne zunanjščine, 
vsako leto nekaj. Cerkev na Kremeni-
ci je bila med prvimi podružnicami, ki 
se je začela obnavljati. Leta 1992 so 
namestili žlebove, strelovod in pre-
barvali zvonik. Leta 1995 so začeli z 
adaptacijo notranjščine. Odstranili so 
omet, nato opravili zidarska dela, da 
je dobila lepo notranjost. Maja 2004 
so se lotili fasade, ki so jo za sv. Va-
lentina 2005 blagoslovili. Potrebno je 
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bilo injicirati cerkev in statično utrditi 
zvonik, ker je bil grajen tudi iz lehnja-
ka. Zvonik so pobarvali sami.

V letu 2019 so obnovili streho – 
delno leseno konstrukcijo, naredili 
zračni kanal in jo prekrili z novo stre-
šno opeko. Celotna dela je opravil 
mojster Tone Žagar z ekipo, za kar 
se mu g. Zgonc še enkrat zahvaljuje. 
Delo je bilo zelo zahtevno, saj je bila 
lesena konstrukcija delno izkrivljena. 
Celotno leseno konstrukcijo nad lad-
jo je bilo potrebno dodatno podložiti 
z legami ter ojačali in utrdili. Pirami-
dni del strehe nad oltarjem so mojstri 
predelali. Izdelali so leseno konstruk-
cijo z istim naklonom kot je bil celo-
tni lesni naklon nad cerkveno ladjo. 

Tako so izenačili streho. Istočasno 
pa so piramidne segmente izdelali 
simetrično in estetsko za izgled. Po 
vseh teh pripravljalnih delih so začeli 
s pokrivanjem, zaključnimi in klepar-
skimi deli. Tako je cerkev dobila novo 
streho.

V cerkvi ni bilo avtomatskega zvo-
njenja. Zvonilo se je le ročno. Nekaj 
časa so imeli razpored, da vsak te-
den skrbi za zvonjenje druga druži-
na. Gospod Tone je na svoje stroške 
sam uredil in adaptiral mehanizme v 
zvoniku in 2006 je bilo zvonjenje na 
električni pogon poskusno. Seveda 
so morali za avtomatsko zvonjenje 
utrditi nosilne lege zvonov. Za sv. Va-
lentina 2007 so že imeli avtomatsko 
zvonjenje. Eno leto je cerkev dobiva-
la elektriko od neposrednega soseda, 
družine Kraljič. Od leta 2008 pa ima 
tudi cerkev svoj lastni električni pri-
ključek.

Večina dela so opravili prostovolj-
no vaščani. Je pa problem, ker je vas 
majhna pa tudi k delu ne pristopijo 
vsi. Gonilna sila in organizator je go-
spod Tone. Sam je opravil ogromno 
ur prostovoljnega dela ter prispeval 
tudi finančna sredstva.

Kot sem opazila, je vse kar se tiče 
praznovanja pri sv. Valentinu pripra-
vil sam. Posebej sem ga vprašala, če 
je poskrbel tudi za šopke. Bila sem 
prijetno presenečena, saj po nava-
di cerkev očistijo in okrasijo ženske 
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roke. »Jaz poskrbim za cerkev, žena 
poskrbi za vedno čiste in zlikane prte 
na oltarju ter pripravi kosilo za du-
hovnike,« mi je pojasnil.

Tako kot po drugih vaseh, je tudi 
na Kremenici. Čedalje manj je ljudi, ki 
vidijo delo za skupno dobro. Tone si 
želi, da bi mlajši bolj pristopili k pro-
stovoljnemu delu okoli cerkvice.

Popolnoma se strinjam z njim, da 
smo vsi skupaj dolžni negovati vse, 
kar smo dobili od prednikov in ohra-
njati za zanamce. To nam bo uspelo 
le s skupnimi močmi. Vsak od nas lah-
ko prispeva malenkost svojega časa 
in skupaj nam bo uspelo.

Tone, hvala za vsa dobra dela, ne-
šteto prostovoljnih ur in dobro voljo.

mjg

KrižeV PoT Na PijaVi GoriCi
Obiskovalci cerkve na Pijavi Gorici 

ste videli, da smo obesili nov križev 
pot. Od kod prihaja k nam?

Na Kureščku je bil stari križev pot 
na pol izgubljen. Zato je slikar Mole 
naslikal manjkajoče postaje. V seda-
nji novi cerkvi, ki je nastala iz ruševin 
pa je pred nekaj leti na korni ograji 
nastal nov križev pot, naslikan samo 
za Kurešček. Naslikala ga je Pia Fre-
lih, ki je nekdaj živela 
pri sestrah na Ku-
reščku. Stari križev 
pot  pa so umaknili. 
Tako so ostale slike v 
kleti.

Na Pijavi Gorici je 
bil križev pot z zble-
delimi fotografijami 
na papirju. Zato smo 
pomislili, da bi ven-
dar postavili original-
ne stare slike in Mo-
letove poslikave (olje 

na platno) v Pijavško cerkev. Z zlatimi 
okviri in številkami postaj na njih se je 
potrudil Silvo Dolinšek z Iga. Manjka-
jočo 10. postajo pa je naslikala gospa 
Julijana Peršič. Slike je na novo raz-
vrstil in obesil gospod Andrej Ciber. 
Vsem Bog povrni! Kot je dejala gospa 
Julijana: »Naj bo zapisano pri svetem 
Martinu!« Naj vam res izprosi dobro-
tno pomoč v vašem vsakdanu!
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Pred nami je postni čas. V tem 
času bo več priložnosti za molitev 
križevega pota. Naj bodo lepe slike 

spodbuda, da razmišljamo, kaj je naš 
odrešenik Jezus storil za nas.

žuPNija V zaDNjem meseCu
Od zadnje objave smo se poslovi-

li od Alojzija Gruma (Andrejev Lojz), 
rojenega 26.7.1939, ki je bival na Gor-
njem Igu 9. Ob pogrebu so darovali 
za svete maše: Alojz Kržič iz Iške vasi, 
Marija Kozin, družina Toneta Uršiča iz 
Iške Loke, družina Likovič z Gornjega 
Iga.

Poslovili smo se od Petra Kreseta, 
rojenega 3.4.1940, ki je bival na Smr-
jenski cesti 35, na Pijavi Gorici. Ob po-
grebu, ki je bil na Škofljici, so za svete 
maše darovali sosedovi Tavčarjevi in 
Marija Pajk iz Ljubljane.

Na Golem pa smo se poslovili od 
Angele Podlipec, rojene Mavec, roje-
ne 4.5.1939, ki je bivala na Golem 29. 
Namesto cvetja na grob so darovali 

za svete maše: družina Franca Viran-
ta, Dobravica 4, družina Ciber z Go-
lega, družina Cotman z Golega, brat 
Srečko z družino, Jernejevi z Golega, 
Ani Jamnik z družino z Golega, druži-
na Volavšek, družina Kovačič Ozma-
ni, družina Lenič z Golega, Golobovi 
s Škrilj.

Poslovili smo se tudi od Jožefa 
Opeke, rojenega 23.2.1930, ki je bival 
v Iški vasi 62. Ob pogrebu ste darovali 
za svete maše: Štrukljevi iz Staj, Mar-
tin Čuden z družino, Bernarda Pušnik 
iz Iške Loke, Silva Kukavica iz Litije, 
družina Štrukelj iz Matene, družina 
Kramer Iška vas 57, družina Opeka iz 
Vnanjih Goric, Franci Grmek z Raki-
tne.
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razlaga odloka o začasnih 
ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo CoViD-19

Tajništvo Slovenske škofovske konference (SŠK) posreduje razlago 
novega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/2022), ki ga je sprejela 
Vlada RS dne 19. februarja 2022.
1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja PCT, 

ob izpolnjevanju sledečih pogojev:
zz Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. 

Ohranjati je potrebno primerno razdaljo.
zz Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta 

okna), v katerih se izvaja dejavnost.
zz obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva oz. prostorov; 

zunaj je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medse-
bojne razdalje.
zz Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.

2. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno ob smiselnem upo-
števanju prej omenjenih pogojev.

3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno 
brez izpolnjevanja pogoja PCT ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke.

4. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT.
5. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhaja-

nje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.
6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in 

predpisov vlade ter priporočil NIJZ.
7. Župnijska pisarna je lahko odprta ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke.
Vsaka škofija bo lahko pripravila podrobnejša navodila za svoje ozemlje in 

jih posredovala duhovnikom in vernikom.
Dodatna pojasnila: info@rkc.si. 

Dr. Tadej Strehovec 
Generalni tajnik SŠK
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PosTNe ProšNje
V postnem času smo vabljeni, da se z molitvijo obračamo na Boga in ga 

prosimo zase in za našo domovino. le z Božjo pomočjo bomo lahko živeli 
v miru, edinosti in blaginji. leto 2022 je volilno leto, saj bomo imeli 24. 
aprila parlamentarne volitve. jeseni pa še predsedniške in lokalne volitve. 
Vse to nas vabi k molitvi za domovino.

Povabljeni, da skupaj molimo s tem namenom tudi z zato posebej pripra-
vljenimi prošnjami, ki jih bomo moli pri bogoslužju. Vse župljane pa vabimo, 
da jih molite tudi doma na vsako postno nedeljo, kot jih objavljamo tukaj.

PrVa PosTNa NeDelja
Jezus, naš Odrešenik, začel se je 

postni čas. Vabiš nas, da resno raz-
mislimo o svojem življenju. Pogosto 
govorimo o napakah in sodbah dru-
gih ljudi, na svoje grehe in slabosti 
pa pozabljamo. Prosimo te, daj nam 
moč  za naše spreobrnenje in pokaži 
nam pot, kako lahko z Božjo pomo-
čjo vplivamo tudi na druge ljudi v naši 
lepi domovini, saj smo kot kristjani 
dolžni, da delamo za blagor vsakega 
izmed nas, AMEN.

DruGa PosTNa NeDelja
Nebeški Oče, apostoli so tvojega 

sina Jezusa prosili, naj jih nauči mo-
liti, moliti s srcem. Naj ne molimo 
samo takrat, kadar smo v stiskah in 
težavah, naj ne prosimo le zase in 
svojo družino. Vsi smo med seboj bra-
tje, zato se v molitvi spomnimo vseh, 
ki potrebujejo našo pomoč, tudi če  
morda ne hodijo po pravi poti. Prosi-
mo te, da bi živeli v miru, naj zavlada 
mir po vsem svetu. To te prosimo po 
Jezusu Kristusu, tvojem sinu, AMEN.

TreTja PosTNa NeDelja
Jezus, naš učitelj, ti veš, da je naša 

vera slabotna, da nas marsikdaj pre-
vzame obup. Pomagaj nam, da bomo 
znali sprejemati preizkušnje, razoča-
ranja in trpljenje. Obljubil si, da boš 
s tistimi, ki verujejo vate, vse dni do 
konca sveta. Prosimo te: poživi našo 
vero, utrdi naše upanje in vžgi v  srcih 
vseh ljudi ljubezen, AMEN.

ČeTrTa PosTNa NeDelja
V neki knjigi lahko preberemo na-

slednjo opredelitev ljubezni:
Ni težave, ki je ne bi premagalo  
dosti ljubezni,
ni bolezni, ki je ne bi ozdravilo  
dosti ljubezni
in ni vrat, ki jih ljubezen ne bi odprla.

Naš Odrešenik, s svojim življe-
njem in smrtjo na križu si nam doka-
zal to neizmerno moč ljubezni. 

Ponižno te prosimo, daj nam mi-
lost, da bomo tudi mi po tvojem 
vzgledu spoznali in izkazovali ljube-
zen. AMEN
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JE 
V postnem času smo vabljeni, da se z molitvijo obračamo na Boga in ga 

·osimo zase in za našo domovino. Le z Božjo pomočjo bomo lahko živeli 
miru, edinosti in blaginji. Leto 2022 je volilno leto, saj bomo imeli 24. 

>rila parlamentarne volitve. Jeseni pa še predsedniške in lokalne volitve. 
;e to nas vabi k molitvi za domovino. 

Povabljeni, da skupaj molimo s tem namenom tudi z zato posebej pripra
jenimi prošnjami, kijih bomo moli pri bogoslužju. Vse župljane pa vabimo, 
ijih molite tudi doma na vsako postno nedeljo, kot jih objavljamo tukaj. 

RVA POSTNA NEDELJA TR POSTNA NEDELJA 
Jezus, naš Odrešenik, začel se je 

>stni čas. Vabiš nas, da resno raz
islimo o svojem življenju. Pogosto 
>Varimo o napakah in sodbah dru
h ljudi, na svoje grehe in slabosti 
1 pozabljamo. Prosimo te, daj nam 
oč za naše spreobrnenje in pokaži 
1m pot, kako lahko z Božjo parno
) vplivamo tudi na druge ljudi v naši 
pi domovini, saj smo kot kristjani 
>lžni, da delamo za blagor vsakega 
11ed nas, AMEN. 

RUGA POSTNA NEDELJA 
Nebeški Oče, apostoli so tvojega 

,a Jezusa prosili, naj jih nauči mo
i, moliti s srcem. Naj ne molimo 
mo takrat, kadar smo v stiskah in 
žavah, naj ne prosimo le zase in 
ojo družino. Vsi smo med seboj bra
!, zato se v molitvi spomnimo vseh, 
potrebujejo našo pomoč, tudi če 

orda ne hodijo po pravi poti. Prosi
o te, da bi živeli v miru, naj zavlada 
ir po vsem svetu. To te prosimo po 
zusu Kristusu, tvojem sinu, AMEN. 

Jezus, naš učitelj, ti veš, da je naša 
vera slabotna, da nas marsikdaj pre
vzame obup. Pomagaj nam, da bomo 
znali sprejemati preizkušnje, razoča
ranja in trpljenje. Obljubil si, da boš 
s tistimi, ki verujejo vate, vse dni do 
konca sveta. Prosimo te: poživi našo 
vero, utrdi naše upanje in vžgi v srcih 
vseh ljudi ljubezen, AMEN. 

ČETRTA POSTNA NEDELJA 
V neki knj igi lahko preberemo na

slednjo opredelitev ljubezni: 
Ni težave, ki je ne bi premagalo 
dosti ljubezni, 
ni bolezni, ki je ne bi ozdravilo 
dosti ljubezni 
in ni vrat, ki jih ljubezen ne bi odprla. 

Naš Odrešenik, s svojim življe
njem in smrtjo na križu si nam doka
zal to neizmerno moč ljubezni. 

Ponižno te prosimo, daj nam mi
lost, da bomo tudi mi po tvojem 
vzgledu spoznali in izkazovali ljube
zen. AMEN 

PETA POSTNA NEDELJA 
Jezus Kristus, ti si blagroval usmi

ljene, mi pa smo še vedno preveč na
vezani na zemeljsko razmi
šljanje. Tam velja pravilo: 
,Oko za oko, zob za zob.' 
Odpusti nam, ker ne zmo
remo vedno odpuščanja, 

ne zmoremo sprave in lju 
bezni. Čakamo, da bodo 
drugi usmiljeni z nami, na 
mesto da bi bila pobuda na 
naši strani. Daj da bi v naši 
domovini zavladalo razumevanje . 
Naj v naših srcih zaživi tvoja Beseda, 
AMEN. 

ŠESTA POSTNA NEDELJA 
Nebeški Oče, zdaj te prosimo za 

vse, ki oznanjajo tvojo Besedo, za 
duhovnike. Izlij nanje svojega Duha 
in vodi njihove besede. Naj bo njiho
vo oznanjevanje tako, da bo vsako 
obupano srce postalo izvir novega 
upanja in radosti. Podeli pastirjem 

o E 
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tvoje črede milost, da bodo mogli 
vedno pobožno obhajati sveto mašo 
ter te prepoznavati v posvečeni ho

stiji. Naj se nikoli ne poču
tijo osamljeni. Ne dovoli, 
da bi naše župnije morale 
zapirati vrata cerkva, ker 
bi Slovenija ne imela do
volj duhovnikov, mi bi pa 
pozabili na vrednote, ki jih 
posreduje krščanska vera. 
Naj ne pozabimo moliti za 
nove duhovniške in redov

niške poklice, AMEN . 
Prošnji, lahko doma dodamo 

Očenaš, Zdravamarijo ali pa de
setko, za katero pa za vsako po
stno nedeljo predlagamo naslednje 
skrivnosti: 
1 . ki je od mrtvih vstal 
2. ki si ga Devica v templju našla 
3. ki je bil krščen v Jordanu 
4. ki je za nas križan bil 
5. ki je oznanjal Božje kraljestvo 
6. kije sv. Duha poslal 

IJ E 
Tudi letos bomo izdelovali butarice za cvetno nedeljo. Butarice bodo na 

voljo v nedeljo, 3. aprila 2022 po obeh sv. mašah ob 8.oo in 10.00 uri v župnij 
ski cerkvi na Igu. Prav tako bodo na voljo tudi voščilnice z različnimi motivi za 
velikonočne praznike. Upamo, da boste podprli našo akcijo in tako s svojimi 
darovi pomagali ljudem v stiski. 

ZAHVALA DOBROTNIKOM 
Hvala vsem, ki nam pomagate in podpirate naše delo ter s tem pripomore

te k lajšanju stisk ljudem, ki so se znašli v takem položaju. 
Župnijska karitas Ig 
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BraNje Beril iN ČišČeNje CerKVe Na iGu
V prejšnji številki Naše župnije je 

izpadel seznam bralcev in čistilcev. S 
tem smo naredili zadrego s tistimi, ki 
niste vedeli, da ste že na novem se-
znamu, ki ga nismo objavili. Zato se-
daj prilagamo novi seznam. 

Hvala vsem, ki berete. Hvala 
vsem, ki čistite. Bogoslužje in cerkev 
ni stvar župnika, ampak vsega obče-
stva. To nam govori tudi zadnja Si-
noda o sinodalnosti. Hodimo skupaj. 
Skupaj ustvarjamo prostor za Boga, 
ki hodi z nami in po nas tudi v svet.

Do nadaljnjega ni več potreben 
PCT pogoj za udeležbo pri bogosluž-
ju. Zato sedaj ni zadržkov za lepo 
sodelovanje.  Spet pa prosimo vse 
bralce, da pridejo vsaj 10 minut pred 
začetkom svete maše v zakristijo, da 
tako pogledajo besedilo Božje bese-
de in se pripravijo na branje. S tem pa 
tudi vsem drugim sodelavcem prihra-
nite skrb, da je za branje poskrbljeno.

Vabimo pa tudi nove bralce in či-
stilce, da se nam javite in pridružite.

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

Bralci na igu - oB 8.00:
Irena Uršič in Mateja Jere Grmek 6.03.2022 1.05.2022 10.07.2022
Barbara in Tadej Jamnik 13.03.2022 8.05.2022 17.07.2022
Rok in Zinka Štefančič 20.03.2022 15.05.2022 24.07.2022
Franc Orhini in Veronika Čuden 27.03.2022 22.05.2022 31.07.2022
Tončka Jeraj in Milanka Debevec 3.04.2022 29.05.2022 7.08.2022
Marjana Jamnik in Jernej Smole 10.04.2022 5.06.2022 14.08.2022
Helena Bevc in Blaž Jamnik vel.sob 16.4.22/18,00 12.06.2022 15.08.2022
Bernarda in Robi Selan 17.04.2022 19.06.2022 21.08.2022
Nataša in Boštjan Šteblaj vel.pon.18.4. 26.06.2022 28.08.2022
Valentina Kovačič in Andreja Podržaj Modic 24.04.2022 3.07.2022 18.08.2022



Karitas 
ŽUPNIJSKA KARITAS IG irna Uradne ur�vsak drugfpeteKvmesecu 

:,d :1,7. do 18. ure vučilnici župnišča. 

TRAt-J.SAKCUSKfRAČUNŽUPNIJSKE.KARITAS IG,
1a katereQa lahko.prispevate svoJdar za pomoč ljudem V stiski:
5156 02098926 0579 946 (NLB, d.d.) .. 

župnijska karitas Ig 

BRA JE BERIL IN ČIŠČENJE CERKVE NA IGU 
V prejšnji številki Naše župnije je 

:,adel seznam bralcev in čistilcev. S 
m smo naredili zadrego s tistimi, ki 
ste vedeli, da ste že na novem se-
11amu, ki ga nismo objavili. Zato se-
1j prilagamo novi seznam. 

Hvala vsem, ki berete. Hvala 
em, ki čistite. Bogoslužje in cerkev 
stvar župnika, ampak vsega obče
va. To nam govori tudi zadnja Si
>da o sinodalnosti. Hodimo skupaj. 
:upaj ustvarjamo prostor za Boga, 
hodi z nami in po nas tudi v svet. 

Do nadaljnjega ni več potreben 
PCT pogoj za udeležbo pri bogosluž
ju. Zato sedaj ni zadržkov za lepo 
sodelovanje. Spet pa prosimo vse 
bralce, da pridejo vsaj 10 minut pred 
začetkom svete maše v zakristijo, da 
tako pogledajo besedilo Božje bese
de in se pripravijo na branje. S tem pa 
tudi vsem drugim sodelavcem prihra
nite skrb, da je za branje poskrbljeno. 

Vabimo pa tudi nove bralce in či
stilce, da se nam javite in pridružite. 

BRALCI NA IGU • 08 8.00: 
�na Uršič in Mateja Jere Grmek 6.03.2022 1.05.2022 10.07.2022 
1rbara in Tadej Jamnik 13.03.2022 8.05.2022 17.07.2022 
>k in Zinka Štefančič 20.03.2022 15.05.2022 24.07.2022 
anc Orhini in Veronika Čuden 27.03.2022 22.05.2022 31.07.2022 
1nčka Jeraj in Milanka Debevec 3.04.2022 29.05.2022 7.08.2022 
arjana Jamnik in Jernei Smole 10.04.2022 5.06.2022 14.08.2022 
�lena Bevc in Blaž Jamnik vel.sob 16.4.22/18,00 12.06.2022 15.08.2022 
�rnarda in Robi Selan 17.04.2022 19.06.2022 21.08.2022 
1taša in Boštjan Šteblaj vel.pon.18.4. 26.06.2022 28.08.2022 
ilentina Kovačič in Andreja Podržaj Modic 24.04.2022 3.07.2022 18.08.2022 
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BRALCI NA IGU· 0810.00: 
Ana Černič in Jakob Merzel 6.03.2022 vel.pon.18.4. 26.06.2022 
Ana Lucija Parkelj in Tomaž Jamnik 13.03.2022 24.04.2022 3.07.2022 
Andreja in Roman Zdravje 20.03.2022 1.05.2022 10.07.2022 
Marinka Završnik in Vlasta Merzel 27.03.2022 8.05.2022 17.07.2022 
Zala Merzel in Jernei Topolovec 3.04.2022 22.05.2022 24.07.2022 
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj 10.04.2022 29.05.2022 31.07.2022 
Sonja Dolinšek in Leon Brkovic vel.čet 14.4.22/18,00 5.06.2022 7.08.2022 
Marija Poljanec in Bojan Bučar vel.sob 16.4.22/18,00 12.06.2022 14.08.2022 
Maja Smole in Neža Dolinar 17.04.2022 19.06.2022 15.08.2022 
starši orvoobhaiancev 15.5.2022 

.• BRALCI NA PIJAVI GORICI: 
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 6.03.2022 24.04.2022 19.06.2022 
Veronika Globokar in Tomaž šerjak 13.03.2022 1.05.2022 26.06.2022 
Anže Globokar in Olaa Urbar 20.03.2022 8.05.2022 3.07.2022 
Katarina Hočevar in Jelka Janež Tavčar 27.03.2022 15.05.2022 10.07.2022 
Andreja Lunar in Katarina Stojanovič 3.04.2022 22.05.2022 17.07.2022 
Veronika Globokar in Tomaž šerjak 10.04.2022 29.05.2022 24.07.2022 
Anže Globokar in Olaa Urbar 17.04.2022 5.06.2022 31.07.2022 
Katarina Hočevar in Jelka JanežTavčar vel.oon.18.4. 12.06.2022 7.08.2022 

(IŠ(ENJE ŽUPNIJSKECERKVE NA IGU 
7. SKUPINA (Iška Loka) 6.03.2022 1.05.2022 26.06.2022 
8. SKUPINA (Staje) 13.03.2022 8.05.2022 3.07.2022 
1. SKUPINA (Matena) 20.03.2022 22.05.2022 10.07.2022 
2. SKUPINA 27.03.2022 29.05.2022 17.07.2022 
4. SKUPINA 3.04.2022 5.06.2022 24.07.2022 
5. SKUPINA (Podržajevi) 10.04.2022 12.06.2022 31.07.2022 
6. SKUPINA 24.04.2022 19.06.2022 7.08.2022 
vse skupine sreda 13.4.2022 
starši orvoobhajancev sreda 11.5.2022 
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40 DNi Brez alKohola
Tudi letos lepo vabljeni, da se nam 

pridružite v akciji 40 dni brez alkoho-
la. To je postna akcija od pepelnične 
srede do velike noči. Tudi, 
če ne boste sodelovali 
ves post, lahko sodeluje-
te tudi s sodelovanjem za 
krajši čas. Vsak dan velja!

Gre za prepričanje, da 
zmoremo živeti brez alko-
hola. Lahko nazdravimo 

in praznujemo tudi brez alkohola. Na 
ta način smo podpora vsem tistim, ki 
trpijo zaradi alkohola.

Med nami so ljudje, ki 
ne smejo popiti niti en de-
ciliter alkohola. S to akcijo 
smo jim v oporo in spod-
budo.

Zato se nam z vese-
ljem pridružite.

40 ur Brez TelefoNa
Mladi predlagajo akcijo 40 ur brez 

telefona. Najbolje od 10h do 20h, ko 
je na omrežju največ mladih. Takrat 
naj bi namesto telefona bili s prijate-
ljem. Tako bo post gradil pristne člo-
veške odnose, ki so bili v času korone 
in karanten velikokrat v preizkušnji, 
sedaj pa imajo vse možnosti, da jih 
gradimo še bolj intenzivno. Lahko 

pa je ta prijatelj tudi Jezus. In tako si 
namesto telefona vzamemo čas za 
branje Božje besede, za molitev ro-
žnega venca, za obisk svete maše ali 
podobno.

DoBroDelNa aKCija za 
PomoČ V jV eVroPi

Zaradi pandemije COVID-19 so 
se razmere na teh območjih, ki so 
že tako socialno in ekonomsko pe-
reče, še dodatno poslabšale. Mnogi 
so izgubili delo, večini so se zmanj-
šali prihodki. Številne družine so se 
znašle v hudi stiski in tudi starejši z 
nizkimi pokojninami. Veliko več ljudi 
se je obrnilo po pomoč, še posebej 
v hrani. Tam pomaga tudi Slovenska 
Karitas, ki je zato pripravila posebne 
letake s položnicami z naslovom: Ne 
pozabimo. Hvala, če boste pomagali.
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PosTNa PosTaVa za leTo 2022
Postni čas, ki se začne s pepelnič-

no sredo, nas vsako leto pripravlja na 
veliko noč. Naj bo to res čas milosti, 
duhovne poglobitve in dobrih del, ki 
jih bomo darovali za potrebe Cerkve 
in vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi 
posebne oblike spokornosti. Strogi 
post je na pepelnično sredo (letos 
2. marca) in na veliki petek (letos 
15. aprila). Ta dva dneva se le enkrat 
na dan do sitega najemo in se zdrži-
mo mesnih jedi. Strogi post veže od 

izpolnjenega 18. leta do začetka 60. 
leta.

samo zdržek od mesnih jedi je 
na vse petke v letu. Zunaj postnega 
časa smemo zdržek od mesnih jedi 
zamenjati s kakim drugim dobrim 
delom pokore ali ljubezni do bližnje-
ga. Zdržek od mesnih jedi veže ver-
nike od izpolnjenega 14. leta. Kadar 
je praznik (cerkveni ali državni) na 
petek ali je kakšna slovesnost v druži-
ni (poroka, pogreb …), post in zdržek 
odpadeta.

molitev križevega pota na igu na postne nedelje 2022,  
popoldne ob 14h na igu:

1. postna nedelja,  
6.3. – molitvena skupina

2. postna nedelja,  
13.3. – zakonske skupine

3. postna nedelja,  
20.3. - prvoobhajanci

4. postna nedelja,  
27.3. – birmanci - prva polovica skupin

5. postna TIHA nedelja,  
3.4. – birmanci – druga polovica skupin

6. postna CVETNA nedelja,  
10.4. – na Kureščku vodijo križev pot cerkveni pevci.

DoGoDKi PreD Nami:
zz 1. marec: pustni torek. Sveta 

maša je že tradicionalno ta dan ob 
9h v Iški vasi pri svetem Mihaelu. 
V postnem času pa bodo maše s 

križevim potom ob 18h v cerkvi 
Svetega Križa.

zz 2. marec: Pepelnica, strogi post in 
začetek postnega časa
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zz 4. marec: Prvi petek. Dopoldne 
obiščemo bolnike in starejše na 
domu. Zvečer od 18h molimo pred 
Najsvetejšim in obnovimo posve-
titev Jezusovemu srcu.

zz 5. marec: Prva sobota. Zjutraj na 
Igu od 7.30 molimo premišljevalni 
rožni venec in obnovimo posveti-
tev marijinemu Brezmadežnemu 
srcu.

zz 6. marec: 1. postna nedelja
zz 12. marec: sveti Gregor. Sveta 

maša na Dobravici ob 17h.
zz 12. marec: postno srečanje za 

mlade, ob 19.15. na povezavi 
ZOOM. Spletno povezavo 
bomo objavili na naši sple-
tni strani. Več o tem sreča-
nju v nadaljevanju.

zz 13. marec: 2. postna, pape-
ška nedelja

zz 13. marec: Na Dobravici že-
gnanje s sveto mašo ob 11h.

zz 17. marec: sveta Jedrt. Ta 
dan bo sveta maša pri sveti 
Jedrt v Iški, ob 17h. 

zz 19. marec: Sv. Jožef, zače-
tek tedna družine

zz 20. marec: 3. postna nede-
lja

zz 25. marec: Gospodovo 
oznanjenje Mariji

zz 26. marec: Dekanijsko po-
stno romanje v Šmarje pri 
Jelšah. Več o tem v nadalje-
vanju.

zz 27. marec: 4. postna nedelja. Za-
dnjo nedeljo v marcu prestavimo 
ure eno uro naprej. Po prestavitvi 
ure bodo popoldanske maše na 
Igu ob 19h, na Kureščku pa ob 16h.

zz 3. april: 5. postna nedelja, Tiha 
nedelja. To nedeljo bo na razpo-
lago tuji spovednik pri vseh sve-
tih mašah te nedelje. Izkoristimo 
priložnost za sveto spoved in ne 
pozabimo na Cerkveno zapoved, 
ki nas vabi, da v času pred veliko 
nočjo pristopimo k temu zakra-
mentu Božjega usmiljenja. 
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zz 3. do 9. april – radijski mi-
sijon na Radiu Ognjišče. 
Vabljeni k poslušanju.

moliTeV za raDijsKi misijoN, 
ki bo od 3. do 9. april 2022: »hoDimo 
sKuPaj.« Pred Teboj smo, Sveti Duh, 
/ zbrani v Tvojem imenu. / Bodi doma v 
naših srcih, / daj, da v Tebi najdemo svo-
jo edinost, / da bomo lahko skupaj hodili 
večnemu življenju naproti / in se ne bomo 
oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. 
Amen.

PosTNo DeKaNijsKo romaNje V šmarje 
Pri jelšah
26. mareC 2022

ProGram romaNja
Odhod avtobusa izpred cerkve ob 7. uri ter vožnja po avtocesti do Dramelj, 

potem po regionalni cesti do ŠMARJA PRI JELŠAH. Po prihodu v Šmarje pri 
Jelšah se bomo razdelili v dve skupini, prva skupina bo molila KRIŽEV POT 
NA KALVARIJO in se na vrhu Kalvarije priporočila sv. Roku v cerkvi sv. Roka, 
druga pa si bo ogledala BAROČNI MUZEJ. Potem se bosta skupini zamenjali. 
Ob 12. uri bo SV. MAŠA V ŽUPNIJSKI CERKVI sv. Marije Vnebovzete. Po sveti 
maši bo ob 13. uri KOSILO v bližnji gostilni. Po kosilu se bomo odpravili proti 
domu. V Ljubljani bomo predvidoma okrog 17. ure.

PRISPEVEK: 35 eur; Prispevek vključuje: Avtobusni prevoz, vstopnino 
za muzej in kosilo.
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DeKaNijsKo oNliNe sreČaNje za mlaDe: 
soBoTa 12. mareC 2022, oB 19.15

Veselje bi moralo biti del osebne izkaznice mladih - a to na žalost pogosto 
ni. Mladi vedno več govorijo o (duševnih) stiskah, pritiskih in strahovih. Po 
drugi strani je tukaj še korona, ki vsemu doda še dodatno breme in na obraze 
mladih riše žalost in skrbi.

Mladinski center Vič in 
SMC Rakovnik pripravlja-
ta online večer za mlade 
(birmance, srednješolce, 
študente, mlade v pokli-
cih), na katerem bomo 
spregovorili o veselju v 
vseh njegovih dimenzijah 
in ali je v teh časih sploh 
možno biti vesel. Pova-
bljeni tudi starši birman-
cev in drugi, ki vas tema 
zanima.

Kot gostje se nam bodo pridružili:
zz simona in matjaž Kosi, zakonca ki preko Misticizma - (Facebook 

strani) širita smeh, sprostitev in veselje,
zz br. luka modic, kapucin, ki s svojim preprostim življenjem in 

zabavnimi prigodami pričuje o duhovni dimenziji veselja.
Program:
19.15 zbiranje in uvodna animacija 
19.30 pričevanje gostov in pogovor z njimi 
21.00 zaključek

Online večer bo potekal preko aplikacije ZOOM. Na dan dogodka boste 
preko e-pošte prejeli povezavo od kateheta, kaplana oz. župnika.

* Za potrebe informiranja javnosti o dogodku bomo naredili tudi sliko za-
slona. V kolikor se ne želite pojaviti na sliki, ugasnite kamero. Na sliki se lahko 
pojavi tudi vaše ime, v kolikor tega ne želite, spremenite pojavno ime v vaš 
vzdevek.
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MOLITEV ZA MIR
Gospod, Knez miru,  

ko spremljamo novice o vojni,  
molimo in se darujemo za mir med ljudmi.

Prosimo te, da prevlada logika ljubezni  
in solidarnosti nad logiko geopolitične prevlade v svetu.

Prosimo za spremembo v srcih in razumu tistih,  
ki odločajo o vojni in miru, da zavzamejo držo dialoga  

in miroljubnega reševanja nesporazumov.

Vsi ljudje smo Tvoji otroci  
in tvoji otroci so sedaj na obeh straneh vojnih linij.

Vsi trpijo zaradi vojne, najbolj pa družine na obeh straneh, 
ki bodo pretrpele izgubo bratov in sester, očetov in mater, mož in žena, 

otrok, domov, sosesk in mirnega sobivanja.

Zato Ti, Gospod, Gospodar miru in ljubezni odpri oči vsem, 
predvsem pa odgovornim za vojno,  

da bodo spoznali svoje napačne poti in da bo prevladal mir.

Naj vsi spoznajo, da imamo samo en skupni dom  
in da je veliko več stvari, ki nas povezujejo kot delijo.

Prosimo Te, Ljubezen sama, naj dobri ljudje ne pogledajo vstran 
in da se ves svet zedini v prizadevanju za mir v Ukrajini 

in vsepovsod po svetu, kjer ljudje trpijo zaradi vojn in nasilja, 
tudi v pozabljenih vojnah daleč vstran od naših oči.

V tej težki uri, Gospod, usliši našo molitev, 
ker ti si Ljubezen in kralj miru.

AMEN.



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

POBARVANKA ZA TA PRIDNE




