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Prazen in odprt 
Kristusov grob je 
znamenje, da ne greh in 
ne smrt nimata zadnje 
besede in nimata moči.

Zato naj bodo ti velikonočni prazniki ne samo nekaj 
pozunanjega temveč razlog za resnično veselje v upanju, 
da bomo vstajanja in večnega življenja deležni tudi mi. 

Obilo blagoslova vam želimo:
Janez Avsenik, župnik
Tadej Ložar, kaplan
Anton Košir, duhovni pomočnik
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RAZUMNOST KRŠČANSTVA
Eden izmed posebnosti krščanske 

vere je umeščanje razuma v verovanje. 
Zato bom v prihodnjih številkah Naše 
župnije orisal nekatere povezave med 
našo vero in razumnostjo. Krščanstvo 
je že od samega začetka iskalo ra-
zumske razloge in utemeljitve verskih 
resnic in moralnih načel, na katerih je 
stalo. Celotna zgodovina krščanstva 
pričuje, kako je razum in razumnost se-
stavni del verovanja in življenja. A te-
kom razvoja kritične misli se je ustvar-
jal vtis konfliktnosti med krščanstvom 
in razumom, ki ga je najbolj zastopala 
hitro razvijajoča znanost. Vrh je pred-
stavljalo obdobje razsvetljenstva, ki je 
skušalo dokončno obračunati s krščan-
stvom in ga nadomestiti z čaščenjem 
razuma, kot edinega, ki lahko poda 
odgovore na vse tegobe zemeljskega 
bivanja. In obdobje po letu 1800 se je 
resnično zdelo kot zmagoslavje razu-
ma brez krščanstva. 

Časi so se spreminjali, spreminja-
la se je vidna podoba sveta, človek je 
širil in krepil svoje zmožnosti v želji 
po obvladovanju sveta. A že v drugi 
polovici 20. stoletja, konkretno po 
letu 1968, se je začelo obdobje ve-
dno močnejšega dvoma v znanost in 
znanstvenost, kar je imelo za posle-
dico vedno močnejši dvom v razum in 
njegove zmožnosti. 

Danes v 21. stoletju vedno bolj 
opažamo, kako je bilo razsvetljen-

stvo poraženo. Kako je vera v razum 
in njegove zmožnosti postala ne-
pomembna. Razum je nadomestila 
»nerazumnost«, ki se kaže v pretira-
nem poudarjanju čustev in občutij. 
Zanje je vse podvrženo le njihovim 
subjektivnim občutkom. Pojav »new 
age« duhovnih in celo političnih gi-
banj kaže na razkroj razumskosti. 

Splošna skepsa se je okrepila in 
niti krščanstvu ni več prizanesla. Za-
nimivo in hkrati žalostno je dejstvo, 
da danes neki »guru« lažje prepriča v 
moč nekih energijskih točk v nekem 
kamnu kot pa resnica evangelija, ki 
je najbolj življenjska in predvsem naj-
bolj resnična. Lažje je prepričati ljudi, 
da verjamejo v neke teorije zarote o 
nekih hudobnih judovskih bankirjih, 
ki pripravljajo in načrtujejo dokončno 
uničenje svobode človeštva in veli-
ki reset, kot pa prepričati ljudi v re-
sničnost vstajenja. Prej bodo verjeli 
v neke bioenergije kot pa v moč za-
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kramenta. Vsaka še tako obskurna in 
nerazumna alternativna resnica in al-
ternativne oblike duhovnosti, pa naj 
bodo še tako mejne, so na žalost po-
stale edina oblika resničnost, v kateri 
mnogi živijo. Razum zavračajo ker bi 
morali pod vprašaj postaviti svoje tr-
ditve in »svojo resnico«. Krščanstvo 
je pa še vedno enako, vedno je stalo 

na jasnih temeljih in pozicijah. V da-
našnjem času ni nihče bolj na strani 
razuma kot smo to kristjani. Kdo si 
kaj takšnega lahko predstavlja, da bo 
razum našel posebno mesto ravno v 
prostoru, za katerega so nekateri še 
nedavno trdili, da tam nima kaj iska-
ti? (Se nadaljuje)

Tadej Ložar, kaplan

OSEBJE TA MESEC:  

MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR Z IGA
Mešani cerkveni pevski zbor ima 

na Igu dolgoletno tradicijo. Menjali 
so se njegovi organisti, pevci, čas pe-
tja pri mašah, celo orgle so zamenjali, 
zbor pa je vedno bil in upamo, da bo 
tudi v prihodnosti.

Cerkvenih slovesnosti brez petja 
ob spremljavi orgel si težko zamišlja-
mo, takoj bi se spraševali zakaj pevci 
ne pojejo.

Včasih je primerno in zaželeno, 
da poje vsa cerkev. Zbor začne peti, 
ostali pa se pridružijo. Spet drugič je 
za cerkvene pevce sodelovanje pri 
božji službi neke vrste nastop. Seveda 
brez vaj ne gre. Te so po navadi enkrat 
tedensko, pred prazniki in posebnimi 
nastopi so vaje bolj pogoste. Je pa res, 
da imajo cerkveni pevci nastop vsako 
nedeljo. Lažje pesmi, ki so primerne 
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tudi za ljudsko petje, je mogoče peti 
že po eni vaji, zahtevnejšim skladbam 
(maše, pasijon…) je treba posvetiti 
več časa. Včasih ob bolj slavnostnih 
dogodkih zbor spremljajo inštrumen-
talisti. Prednost pri učenju cerkvene-
ga petja je, da se iste pesmi pojejo v 
isti dobi cerkvenega leta več let. 

Trenutno zbor šteje 18 pevk in pev-
cev. Res pa je, da že nekaj časa v svo-
je vrste vabijo nove, mlajše glasove. 
Glavnina trenutne sestave cerkvene-
ga pevskega zbora poje že desetletje, 
nekateri celo več. Zbor nujno potre-
buje nove člane. Pravijo, da so vsake-
ga novega člana veseli in ga zelo lepo 
sprejmejo. Nikomur naj ne bo nero-
dno. Res je, da to postane dodatna 
obveza in v današnjem času neradi 
sprejemamo dodatne obveznosti. Vsi 
smo prepričani, da imamo že dovolj 
drugih stvari. Vendar kdo bo pel, če 
ne tisti, ki imajo lep glas in smisel? 
Kdo bo pel na koru, ko ne bodo mogli 
več današnji člani? V župnijskem ob-
čestvu je vsak od nas dolžan prispe-
vati delček za skupno dobro. Žal je 
tako, da eni in isti prispevajo delček 
na več mestih, tudi za posameznike, 
ki svojega delčka ne prispevajo. Za 
zgled so nam lahko čebele. Socialna 
bitja so, ki bivajo v skupnosti, tako 
kot ljudje, vsaka opravi svoje delo in 
dolžnost za skupno dobro. Tudi mi 
se ravnajmo po njih. Vsak od nas ima 
dar, s katerim lahko prispeva v naše 

cerkveno občestvo. Trenutno smo 
šibki na pevskem področju.

Pevce sem obiskala po nedeljski 
prvi maši. Z veseljem in nasmehom 
so se pogovarjali z mano. Z nekate-
rimi sem že naredila intervju v pre-
teklosti, zato sem se tokrat bolj zani-
mala za ostale, ki se neradi izposta-
vljajo. Mame, očetje, dedki, babice, 
zaposleni, upokojenci… pisana dru-
ščina. Vsi imajo ogromno dela, hodijo 
v službe, imajo kmetijo, razne obve-
znosti, tudi kakšno zdravstveno teža-
vo… pa vendar so vsako nedeljo ob 8. 
uri na koru za nas in za Boga. Veliko-
krat potem v istem dnevu pojejo še 
pri žegnanjski maši na podružnici ali 
na Kureščku.

Zakaj toliko dela, skrbi, časa in 
dodatnih obveznosti? Kje najdete 
čas za vse to?

Pojemo za Boga, Bogu v čast in 
veselje. Če se organiziraš, si vzameš 
čas, se vse zmore. Veren človek z ve-
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seljem do petja slavi Boga s prepe-
vanjem. Danes v ljudeh primanjkuje 
vere. Niso navajeni hodit v cerkev. 
Menijo, da v moderni dobi ni potrebe 
po obisku cerkve. Nekateri ljudje so 
premalo bogaboječi. Nočejo se ve-
zat na Boga, na obvezo, obveznost. 
Ko enkrat postaneš član cerkvenega 
pevskega zbora, je to neka dodatna 
obveznost, ki zahteva organizacijo, 
odpovedovanje… Za današnji čas ve-
lja, da je to nepotrebno. Marsikateri 
človek nima odnosa z Bogom, mu je 
Zanj težko kaj narediti, po poti vere 
stopiti globje.

Gospa Lojzka je že v mladosti pela 
v domačem cerkvenem pevskem 
zboru v Višnji Gori. Ko se je poročila 
v Loko in sta otroka odrasla, jo je k 
zboru povabila gospa Branka. Pa se 
je vključila.

Gospa Mihaela je tudi pela v do-
mačem zboru v Podpeči. Primožila 
se je v Staje, na vzgojiteljski šoli je 
spoznala Anico, ki je pela v ižanskem 
zboru in ta je povabila Mihaelo.

Gospa Branka je prepevala pri 
zboru v Šiški. Ko se je poročila na Ig, 
so jo sorodnice povabile k zboru. Ve-
dno je med mašo gledala na kor, tako 
da bi se tudi sama vključila, tudi če je 
nihče ne bi povabil. Sedaj dolga leta v 
zboru pojeta oba z možem.

Gospod Radko je bil član zbora že 
za časa župnika gospoda Dolinarja. 
Takrat še med mladinci. Potem je ne-

kaj let prekinil s petjem na koru, ker 
je sam veliko igral naokoli. Nato je 
imel operacijo na ušesih. Zdaj pa spet 
veliko let poje na koru.

Gospa Andreja pravi: »Mi je v ve-
selje prepevati v cerkvenem zboru.« 
Že v otroštvu je z mamo redno pela 
na domačem koru v Tomišlju.

Kar nekaj poročenih parov je sku-
paj pristopilo k cerkvenemu zboru. 
Nekaj je že pokojnih, nekateri, kot že 
omenjena Kristanova, in Platnarjeva 
(Marinka in Franci) z veseljem prepe-
vajo Bogu v čas in slavo.

Kakšno korist imate osebno od 
članstva v cerkvenem pevskem 
zboru?

Petje nudi notranjo srečo, nikjer 
drugje je ne dobiš. S petjem slavimo 
Boga, ker nas je On ustvaril. Hrepe-
nimo po njem. Življenje je prazno 
brez njega. Petje je eden od načinov, 
da slavimo Boga. Ko se zaveš, komu 
poješ, zakaj poješ, spoznaš enega od 
smislov svojega življenja.

Vse je odvisno od vzgoje otroka in 
mladostnika, ali mu bo petje ljubo ali 
ne. To pa dobi najprej doma, nato v 
šoli pri pevskemu zboru, pri verouku, 
pri otroškem pevskem zboru v cerkvi 
in nato mu je za zgled cerkveni pevski 
zbor.

Kaj če ne veš ali si dovolj dober 
za cerkvenega pevca/pevko, te je 
strah, sram?
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Tako kot vsako stvar je potrebno 
tudi tukaj tvegati. Če imaš veselje do 
petja, je potrebno poizkusiti. Če te 
vabijo, se odzovi. Lahko damo eden 
drugemu pobudo, spodbudo.

Vsakega sprejmejo z odprtimi ro-
kami. Imajo razna družabna srečanja, 
intenzivne vaje v hribih ali kje drugje. 
Vse zato, da se spoznajo se ujamejo 
in so skupina. Intenzivne vaje imajo v 
Portorožu ali na Kureščku ali pa kar v 
župnišču na Igu. 

Trenutno zbor sestavljajo sopra-
nistke: Tončka Strle, Lojzka Švigelj, 
Tončka Jeraj, Marinka Platnar, Miha-
ela Janežič in Andreja Podržaj Modic. 
Altistke: Mira Gantar, Branka Kri-
stan, Marina Štrumbelj, Milanka De-
bevec, Lojzka Petek in  Marija Zdrav-
je. Tenorji: Franci Kristan, Franci 
Platnar in Franci Orhini. Basisti: Tone 
Balant, Stane Jeraj in Radko Šteblaj.

Po vsaki vaji zmolijo tudi prošnjo 
za nove cerkvene pevce.

Sedanji zborovodja in organist je 
Igor Kovačič. Zainteresirani se lah-
ko obrnete na Igorja Kovačiča (igor.
kovacic.ig@gmail.com) ali Andrejo 
Podržaj Modic (info@podrzaj.si). Z 

veseljem vam bosta vse pojasnila in 
predstavila. Pevske vaje imamo v cer-
kvi na Igu ob četrtkih, trenutno še ob 
19.00, ko pa se spremeni ura, pevske 
vaje prestavijo na 20.00 uro.

Gospa Andreja je še dodala: «Za-
služni papež Benedikt, ki ima čut za 
glasbo in liturgijo, je v knjigi Spisi o 
cerkveni glasbi povzel misel M. Gan-
dhija. Le-ta je v kozmosu prepoznal 
tri življenjske prostore: morje, ze-
mljo in nebo. V morju živijo ribe, ki 
molčijo, živali na zemlji kričijo, ptice 
na nebu pa pojejo. Človek pa v sebi 
nosi globino morja, breme zemlje in 
višino neba. Zato mu pripadajo tudi 
vse tri lastnosti, molčanje, kričanje 
in petje. Človeku brez transcendence 
preostane le kričanje; hoče namreč 
globino morja in širino neba narediti 
za svoj prostor, torej zemljo. Verne-
mu človeku pa prav bogoslužje vra-
ča njegovo celovitost. Bogoslužje ga 
uči molčati in peti. Pravo bogoslužje 
prepoznamo po tem, da je kozmično, 
ne po meri skupine, ampak po meri 
vseh.«

mjg

KRIŽEV POT NA GOLEM
V cerkvi sv. Marjete na Golem v 

postnem času vsako nedeljo ob 9. uri 
pred sveto mašo začenjamo z moli-
tvijo križevega pota. Molitev križe-
vega pota vodijo družine, molitvena 

skupina, birmanci. Ob tem je župnik 
Janez Avsenik, v pridigi 2. postne 
nedelje poudaril, da smo v postnem 
času povabljeni k poglobljeni molitvi. 
Tudi različni križevi poti, ki jih poslu-
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šamo, so zelo pomenljivi in nas veli-
kokrat spomnijo, da smo ljudje hitro 
pozabljivi in grešni. Zato smo tokrat 
ob 1. postaji prosili dobrega Zveličar-
ja za pomoč, da bomo ob tem križe-
vem potu spoznali, da ni dovolj, če se 
le prištevamo h kristjanom, ampak 
moramo tudi živeti po veri. Bogu 
hvala, da se cerkveno občestvo spet 
lahko skupaj pripravlja na velikonoč-
ne praznike, ki se nam bližajo. 

J.Š.

ŽEGNANJE NA DOBRAVICI
Veseli smo bili oznanila gospoda 

župnika, da bomo ponovno lahko 
imeli  žegnanje na Dobravici.  
Na lepo sončno nedeljo 13.3. smo se 
zbrali vaščani in drugi povabljeni gost-
je v naši  prelepi cerkvici, ki je posve-
čena sv. Gregorju Velikemu. 

Gospod Župnik je pri maši večkrat 
omenil  sv. Gregorja, ki je po obnovi 
res zelo lep. Vsi smo ga z zanimanjem 
poslušali, tudi najmlajši.  Eden izmed 
njih je dejal svoji mami: „Poglej ga 
kralja saj je ves zlat“.  Iz kora je od-
mevalo zelo lepo petje Mešanega 
cerkvenega zbora, ki je dodalo svoj 
košček k našemu prazniku. 

Tudi vreme nam je bilo naklonje-
no „hvala Bogu“. Po maši pa smo se 
kljub vetru zadržali pri cerkvi, nekaj 
prigriznili in poklepetali. Vsi smo bili 
veseli, da smo spet lahko imeli  že-
gnanje, ki je „naš praznik“.

Zahvaljujem se vsem, ki so se po-
trudili, da je bil „naš praznik“ tak kot 
včasih. 

Jelka Virant
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10. OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Izvedli smo 10. redni občni zbor 

Župnijske karitas Ig, kjer smo sprejeli 
poročilo o delu in finančno poročilo 
ŽK Ig v letu 2021 ter plan dela in fi-
nančni plan za leto 2022. Kljub vsem 
težavam zaradi koronavirusa,, smo 
tudi v lanskem letu vseskozi pomaga-
li ljudem v stiski. Iskreno se zahvalju-
jemo vsem dobrotnikom, sofinancer-
jem in donatorjem, ki skupaj z nami 
lajšajo stiske ljudi. 

Prav posebej se zahvaljujemo Ob-
čini Ig za sofinanciranje naših progra-
mov in s tem lajšanje stisk ljudi v naši 
občini. 

Za vso pomoč in podporo pri na-
šem delu se iskreno zahvaljujemo  
predsedniku naše ŽK, župniku Jane-

zu Avseniku. Hvala za  pomoč tudi 
kaplanu Tadeju Ložarju. Dobri Bog 
naj obilno poplača vajino dobroto.

Zahvaljujemo se vsem sodelav-
cem in prostovoljcem, ki so izdelali 
butarice in adventne venčke, saj smo 
s prostovoljnimi prispevki zbrali nekaj 
sredstev, ki jih še kako potrebujemo 
za pomoč ljudem v stiski. Prav tako 
se zahvaljujemo Julijani in Tomažu, ki 
nam vedno pripravita voščilnice in so 
tudi  vedno na voljo v župnijski cerkvi 
in župnišču tako za velikonočne kot 
tudi za božične praznike. Vsem še 
enkrat hvala in Bog naj povrne vašo 
dobroto.

Ker naša ŽK v aprilu letos  praznu-
je 10. obletnico obstoja, smo pono-
sni in veseli, da smo v vseh teh letih 
delovanja lahko pomagali številnim 
posameznikom in družinam, ki so po-
trebovali našo pomoč. Še enkrat hva-
la vsem, ki ste nam v vseh teh letih 
nesebično pomagali in podpirali naše 
delo. Bog Vam povrni Vašo dobroto.

Župnijska karitas Ig

BUTARICE IN 
VOŠČILNICE

Kot smo vas že obvestili v prej-
šnji številki Naše župnije, so v cerkvi 
že na voljo voščilnice za velikonoč-
ne praznike. Prostovoljni prispevek  
1,00 EUR. V nedeljo, 3. aprila 2022 pa 
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bodo na voljo tudi butarice po obeh sv. mašah ob 8.00 in 10.00 uri. Prostovolj-
ni prispevek 5,00 EUR. Hvala za vaš dar.

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Ob pogrebu pokojne  Danice Tavželj iz Iške, so svoj dar namenili za potrebe 

Župnijske karitas Ig: Slavko Župec z družino, Ljubljanska c. 78, Ig in Mateja 
Križman z družino, Logatec. Iskren Bog plačaj.

MARTINOVI ANIMATORJI
Hvala vsem, ki ste se odzvali naši pobudi za 
zbiranje sanitetnega materiala za Ukrajino. 
Bili ste res velikodušni. Hvala vsem za zbra-
no. Ob tem pa naj povemo, da Župnijska 
karitas Ig nima svojega skladišča. Zato ne 
moremo zbirati drugih artiklov, ki jih lahko 
zbirajo v Ljubljani. Tudi nimamo prevoza. 
Zato pa hvala vsem, ki ste že takoj po sredi, 
ko smo zbirali sanitetni material, vse zbra-
no tudi odpeljali na sprejemno mesto v Lju-
bljano. Vsem Bog povrni. žpk

Župnijska karitas Ig želi vsem 
zadovoljne, mirne, 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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OBNOVA KRIŽA NA 
POKOPALIŠČU NA 

GOLEM
Leseni korpus na križu na poko-

pališču na Golem je v zimskem času 
pokazal svojo ogroženost. Zato smo 
ga dali obnoviti restavratorju gospo-
du Veljku Tomanu z Rakitne. Obnovili 
bomo tudi križ. Hvala vsem za razu-
mevanje in tudi morebitne darove. 
Križ na pokopališču nam govori, da 
se snidemo nad zvezdami.

ŽUPNIJA V ZADNJEM MESECU
Poslovili smo se od Danice Tavželj, ro-

jene Žagar, rojene 10.5.1959, ki je bivala 
v Iški 5. Ob pogrebu so darovali namesto 
cvetja za svete maše, v dober namen, za 
Karitas ter za cerkev: mama in ata, brat 
Tone z družino, sestra Angelca z družino, 
sin Simon z družino, sin Gregor z druži-
no, sin Mitja, mož Milan, Roman Zdrav-
je z družino, družina Kavčič iz Iške vasi, 
Oblakovi iz Iške vasi, Markovičevi iz Iške 
vasi, družina Platnar iz Kota, Benkotovi 
iz Iške, Slavko Župec, Ljubljanska cesta 
78 Ig, Mateja Križman z družino iz Logat-
ca, Franci Orhini z družino, Žagarjevi z 
Iga, Ana Podržaj, Križmanovi iz Staj, Kra-
ljevi, Franc Platnar iz Iške vasi.

Poslovili smo se od Antona Jakiča, 
rojenega 9.2.1957, ki je bival na Kreme-
nici 4A. Ob pogrebu so namesto cvetja 
na grob darovali za svete maše, v dober 
namen ter za cerkev: hči Maja z družino, 

sin Toni z družino, žena Marinka, Strelče-
vi z Iga, družina Platnar iz Kota, družina 
Modic iz Kota, Marjan Jakič, Kremenica 
2, Tone Zgonc z družino, Stane Zgonc 
z družino, nečak Matej Jakič z družino, 
nečakinja Katja Ivanuš z družino, Ange-
la Mrkun iz Matene, Kraljič – Kremenica, 
Marija Kovačič z družino (Škofljica), Jo-
žica Škufca z družino (Škofljica), družina 
Ponikvar.

Poslovili smo se tudi od Franca Smo-
leta (Strletovega Franca), rojenega 
10.5.1941, ki je bival v Kotu 15. Ob pogre-
bu so namesto cvetja na grob darovali v 
dober namen in za svete maše: družina 
Tegelj iz Iške Loke, Tone Modic z družino 
iz Kota, družina Platnar iz Kota, družina 
Možek, Kaplovi iz Staj, Slavko Župec z 
družino, Ljubljanska cesta na Igu, Slavko 
Župec iz Iške Loke 47 ter Rozmanovi iz 
Kota.
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DOGODKI PRED NAMI
Zadnjo nedeljo v mesecu prestavimo uro za uro naprej, torej preidemo na po-

letni čas. S tem se bo spremenil tudi urnik nekaterih dejavnosti.
Večerne svete maše na Igu bodo ob 19h. Po-

poldanske svete maše na Kureščku bodo ob 16h.
Srečanje molitvene skupine na Golem bo 

vsak torek ob 20h.
Naj spomnim, da je priložnost za sveto spo-

ved tudi vsak dan pol ure pred sveto mašo na 
Igu. Vedeti pa morate, da mora duhovnik vsaj 10 
minut pred mašo oditi iz spovednice, da se pripravi na mašno daritev.

	z 30. marec – Sv. Amadej (Bogoljub)
	z 1. april – Prvi petek v mesecu. 

Dopoldne obiščemo bolnike in 
starejše na domu. Zvečer na Igu 
od 18.30 naprej molimo pred Naj-
svetejšim in obnovimo posvetitev 
Jezusovemu srcu.

	z 1. april – Dekanijski križev pot za 
mlade v Polhovem Gradcu. Zače-
tek ob 20h v cerkvi. Tam bo prilo-
žnost tudi za sveto spoved pri več 
spovednikih.

	z 2. april – Prva sobota v mesecu. 
Na Igu od 7.30 molimo pred Naj-
svetejšim premišljevalni križev 
pot in obnovimo posvetitev Ma-
rijinemu Brezmadežnemu srcu. 
Vabljeni tudi k pobožnosti prvega 
petka in sobote na Kurešček.

	z 3. april – 5. postna ali Tiha nedelja. 
Ta dan bo spovedovanje v naši žu-
pniji. Tuji spovednik bo na razpo-
lago za sveto spoved pred vsako 
nedeljsko mašo. Zjutraj, pred 8mo 

mašo na Igu bo poleg tujega spo-
vednika spovedoval tudi župnik iz 
Tomišlja, Aco Jerant.

	z 3. april – To nedeljo bodo na raz-
polago oljke. Kar boste ob tem 
darovali bo dar za cerkev svetega 
Nikolaja v Ankaranu. Prav tako pa 
boste lahko dobili tudi butarice, ki 
jih bodo izdelali prostovoljci Kari-
tas. Dar za butarice pa bo name-
njen za našo župnijsko Karitas.

	z 3. do 9. april – Radijski misijon na 
Radiu Ognjišče. 
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	z 8. april – Spovedni dan na radijskem misi-
jonu. Ta dan bo tudi celodnevno spovedo-
vanje na Kureščku in drugod. Za mlade bo 
dekanijsko spokorno bogoslužje v cerkvi 
Marije pomočnice ob 19.30. Mladi vabljeni.

	z 10. april – Cvetna nedelja. V začetku sve-
tih maš bo blagoslov zelenja in butaric.

	z 11. april – Od 19h naprej bo spovedo-
vanje več spovednikov pred prazniki 
v cerkvi svetega Antona na Viču.

	z 11. do 13. april – Celodnevno spove-
dovanje v cerkvi na Rakovniku.

	z 12. april – Od 19.30 naprej spoved za 
mlade v cerkvi na Viču.

	z 14. april – Veliki četrtek, ob 9h kriz-
mena maša v Ljubljanski stolnici.

	z 14. april – Obredi velikega četrtka 
bodo ob 19h v župnijski cerkvi na Igu 
in na Golem. Hvala možem, ki se boste 
odzvali za apostole in obred umivanja 
nog. Pri sveti maši na Igu bodo 
prvoobhajanci prejeli tudi kruhke.

	z 15. april – Veliki petek. Ob 15h je ura Jezu-
sove smrti na križu. Zato bo tudi v župnij-
ski cerkvi na Igu molitev križevega pota.
Obredi velikega petka bodo ob 19h 
na Golem in na Igu.

	z 16. april – Velika sobota. Blagoslov ognja 
bo že zjutraj ob 7h na Igu in na Golem.
Na Igu ves dan vabljeni k molitvi pri Bož-
jem grobu. Povabljeni po razporedu, kot 
je bil lansko leto:

- 9h – molitvena skupina 
- 10h – veroučenci 5. in 6. razreda
- 10.30 – veroučenci 7, 8. in 9. razreda
- 11h – veroučenci 3. in 4. razreda

- 11.30 – veroučenci 1. in 2. r. ter predšolski
- 12h – zakonske skupine
- 13h – mladina in študenti
- 14h naprej vsi ostali

Povabljeni katerokoli uro, da Jezus v 
Božjem grobu na bo sameval.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
- 9.15 Visoko
- 10h Dobravica
- 10.30 Sarsko
- 11h Pijava 

Gorica
- 14h Gornji Ig
- 14h Iška Loka
- 14.30 Matena
-  15.00 Iška
- 15.00 Škrilje
- 15.30 Golo
- 15.30 Iška Vas - 

cerkev sv. Križ
- 16.00 Kot – 

gasilski dom
- 16.00 Ig
- 16.30 Staje
- 17.00 Ig

velikonočna vigilija ob 19h na Igu 
in na Golem.

	z 17.april – Velikonočna nedelja, 
VELIKA NOČ, največji krščanski pra-
znik. Vstajenjska procesija bo ob 8h 
na Igu. Na Golem pa ob 9.30. Sveti 
maši bosta isti dan še ob 11h na Igu 
in ob 10h na Pijavi Gorici.

	z 18. april – velikonočni ponedeljek, Ema-
vs. Svete maše bodo po nedeljskem raz-
poredu ob 8h in 10h na Igu, ob 8.30 na 
Pijavi Gorici in ob 9.30 na Golem.
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	z 18. april – žegnanje pri svetem Juriju na 
Pungartu ob 11h. Lepo vabljeni na pra-
znično mašo enkrat ne leto pri svetem 
Juriju. Upamo, da bo država razglasila 
ves Pungart za kulturni spomenik in 
bodo tako tudi naše ruševine prišle v 
to kulturno območje. Tako bomo lažje 
dostopali do naših ruševin, ki so sedaj 
na področju z omejenim gibanjem.

	z 23. april – Sveti Jurij, zavetnik gotske 
cerkve, ki je sedaj ruševina na Pungartu.

	z 24. april – 2. velikonočna nedelja, 
Bela nedelja. Žegnanje in sveta maša 
ob 11h pri Svetem križu v Iški vasi.

	z 24. april – Državnozborske volitve. 
Ves postni čas molimo za blagoslov 
naše domovine in zato bomo še z 
večjo odgovornostjo pristopili in 
odgovorno izbrali novo izbrani par-
lament. Če se kdaj pritožujemo nad 
oblastjo, pa imamo ravno na volitvah 
priložnost, da damo svoj glas in tako 
prispevamo k demokratični družbi v 
Sloveniji. Svobodne volitve so dokaz, 
da živimo v demokratični družbi.

	z 25. april – Sveti Marko, evangelist.
	z 26. april – Marija, mati dobrega sveta.
	z 27. april – Dan upora proti okupator-

ju, državni praznik.
	z 29. april – Sveta Katarina Sienska, 

devica in Cerkvena učiteljica.
	z 1. maj – Praznik dela, začetek šmar-

nic, 3. velikonočna nedelja.
	z 2. maj – Teden molitve za duhovne 

poklice pred 4. velikonočno nedeljo, 
nedeljo Jezusa, dobrega pastirja.

	z 5. maj – Začetek devetdnevnice pred 
prvim svetim obhajilom, ki bo v ne-
deljo, 15. maja.

VABILO K MOLITVI PRED DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI
Volitve v Državni zbor Republike Slovenije so za vse državlja-
ne izrednega pomena, saj so priložnost, da izpolnijo svojo 
državljansko dolžnost in odgovorno oddajo svoj glas. Zato 
vse katoličane in druge verujoče državljane Republike Slove-
nije vabimo, da v dneh do volitev okrepijo svoje molitve za 
našo domovino in mir v svetu.

Slovenska škofovska konferenca

Ne pozabimo na molitev za domovino, ki smo jo 
predlagali prejšnji mesec v Naši župniji. žpk

Foto: Družina
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NAPOVEDUJEMO: DEKANIJSKO PRVOMAJSKO ROMANJE 
PRAVOSLAVNI SAMOSTANI IN SVETIŠČA V SRBIJI  

(BEOGRAD, RAKOVICA, SREMSKI KARLOVCI) 28. - 30. APRIL 2022 

PROGRAM 
ČERTEK, 28. april 2022
6.30 sv. maša na Viču 
7.00 odhod 
16.00 prihod v Beograd, 

namestitev 
17.00 ogled stolnice 

pravoslavne cerkve 
sv. Save 

19.00 večerja 
20.00 ogled katoliške 

cerkve Kristusa 
Kralja in srečanje z 
beograjskim nadškofom 

22.00 počitek 
PETEK, 29. april 2022
7.00 zajtrk 
8.00 sv. maša 

9.00 obisk samostanov Vavedenje in Rakovica (grob 
patriarha Pavla) 

13.30 kosilo 
15.30 ogled pravoslavne cerkve Ružica na 

Kalamegdanu in srečanje z vladiko Savom
16.30 prosto za samostojne oglede 
19.00 večerja 
22.00 počitek 
SOBOTA, 30. april 2022
7.00 zajtrk 
8.00 sv. maša 
9.00 obisk Sremskih Karlovcev (samostan, katedrala, 

semenišče) 
12.00 ogled stolnice katoliške cerkve Device Marije 
13.30 kosilo 
15.00 odhod proti Ljubljani 
23.00 predviden prihod v Ljubljano

V Beogradu se bomo srečali s katoliškim nadškofom Hočevarjem in s predstavnikom Srbske pravoslavne Cer-
kve vladiko Savo. Srečanje bo priložnost za medsebojno spoznavanje in molitev za edinost kristjanov. 

Za romanje je potrebna veljavna osebna izkaznica ali potni list. 

VODENJE: p. Boštjan Horvat, Janko Potisek in prof. Radislav Mijatović 

CENA ROMANJA: 270 evrov (avtobusni prevoz po programu, pristojbine na Hrvaškem in v Srbiji, nočitev v hotelu 
4* (dvoposteljne sobe, TWC), 2 polna penziona in vstopnine, Coris zavarovanje za tujino). 

MOŽNA DOPLAČILA: za enoposteljno sobo 50 EUR. 

NAČIN PLAČILA: 50 EUR ob prijavi, preostalo najkasneje do 19. aprila. 

COVID NAVODILO: Pred romanjem obvezno preverite pogoje za vstop na Hrvaško in v Srbijo ter ukrepe na mejah. 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: v župnijski pisarni na Viču, Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana, ob torkih od 8.30 do 9. ure 
oz. od 17. do 18. ure. 

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na telefon 031 335 799 (p. Boštjan) ali pišete po e-pošti: 
bostjan.horvat@ymail.com. 
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VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH 
ŠKOFOV ZA VELIKO NOČ 2022

Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo vstajenje naše upanje«! Cerkveni uči-
telj je s to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti na poti vere v večno življenje in 
da ne bi ob spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom smrti izgubili poguma in 
obupali. Vprašanje upanja je še posebej na mestu v letošnjem času priprave na veliko 
noč, ki je zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih vojna 
prinaša za njene državljane, za Evropo in za ves svet.

Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi velikonočno upanje, temelji na zgo-
dovinskem dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da bomo 
deležni neminljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, temveč iz Božje 
obljube. Smrt nima zadnje besede! To oznanilo je bistvo evangelijskega sporočila 
in temelj verovanja. Kakor je bil obujen Gospod Jezus, bomo obujeni tudi mi. Sveti 
Pavel opozori na nevarnost dvoma o tej resničnosti in poudari: »Če pa Kristus ni bil 
obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera.« In doda: »Če samo za-
radi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni« 
(1 Kor 15,14.19).

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega 
stanja. Jezus je vstal, da bi sam živel v nas in da bi v njem, to je z njegovo močjo in mi-
lostjo, bili že na tem svetu deležni Božjega življenja tudi mi. Slednje se bo v polnosti 
udejanjilo v večnosti. Ob zori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob pra-
zen. Magdalena in druge žene so srečale vstalega Jezusa; ob lomljenju kruha sta ga 
spoznala tudi emavška učenca. Vstali Gospod se je zvečer prikazal tudi apostolom v 
zgornji izbi, nato pa še drugim učencem v Galileji.

Tudi mi smo ob premišljevanju evangeljskih poročil povabljeni, da Vstalega pre-
poznamo v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo v svoja življenja kot 
sopotnika, ki ima z nami sočutje in nas vodi v polnost življenja.

Škofje vabimo duhovnike, redovnice in redovnike ter vse kristjane, da ob spozna-
nju lastne krhkosti in ob spoprijemanju z rušenjem lažne gotovosti gradimo krščan-
sko občestvo in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je Vstali Kristus! Gospod je 
vstal in živi, živeli bomo tudi mi! Aleluja.

Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z Vami vsemi!
Msgr. dr. Andrej Saje

predsednik SŠK



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

MOLITEV PRED VOLITVAMI 2022
Moj Bog, Oče vseh ljudi, prosim te za domovino in vse njene prebivalce.
Namenil si nam, da živimo na tem čudovitem koščku Zemlje, 
svobodni in sami odgovorni za svojo sedanjost in prihodnost.
Toda hudo smo zašli v močvirje gluhe teme, 
pomagaj nam, da najdemo pravo skupno pot.
Odpri nam ušesa in oči, da se bomo res slišali in videli.
Odpri naša srca, da bomo čutili, kako je vsakdo dragocen v tvojih očeh 
in vreden tudi naše pozornosti, skrbi in ljubezni.
Razsvetli naš razum, da bomo sposobni ustvarjati dobro družbo, 
v kateri bo na vsakem obrazu nasmeh in v vsakem srcu toplina.
Vse možnosti za srečno deželo imamo, pomagaj nam,  
da vsak od nas izpolni svojo dolžnost.
Amen.


