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VELIKA NOČ - PRAZNIK ŽIVLJENJA IN UPANJA
Velikonočni praznik s svojim sporočilom odgovarja na eno velikih vprašanj,
pravzaprav na edino resnično vprašanje, ki si ga zastavlja človek, odkar je na svetu: Ali je za tem bežnim življenjem, polnim tegob in skrbi, drugo, lepše in polnejše
življenje, ali pa je s smrtjo in propadom telesa vsega konec in se človek vrne v nič,
iz katerega izhaja?
Vsako leto znova nam velikonočna skrivnost oznanja, da je v Kristusu in s Kristusom življenje zmagalo nad smrtjo. V pismu Rimljanom apostol Pavel v 5. in 6.
poglavju razlaga to skrivnost Kristusove smrti, iz katere je zanj in za vse odrešene
prišlo novo življenje. Smrt je prišla nad človeka zaradi greha. »Bog pa izkazuje
svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki«
(Rim 5,8). »Po enem človeku – po Adamu – je prišel greh na svet in po grehu smrt
in tako je smrt prišla na vse ljudi, ker smo vsi grešili« (Rim 5,12). Toda ker smo
bili krščeni v Jezusa Kristusa in njegovo smrt, bomo prav tako, kakor je »Kristus
po veličastnem Očetovem posegu vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega
življenja« (Rim 6,3-4).
V tem je srčika velikonočne skrivnosti. Sporočilo o zmagi življenja nad smrtjo
je veliko upanje vseh umirajočih, bodisi tistih, ki se poslavljajo od tega sveta po
dolgi in hudi bolezni, ali tistih, ki umirajo nenadoma ali nasilne smrti. Za vse je
smrt prehod v novo življenje. Zato tudi v velikonočni pesmi odmeva veselo upanje: »Vstal je Kristus, aleluja, vstali bomo tudi mi.« Naj nam tudi letošnja velika
noč prinese novega upanja, miru in obilo veselja.
Naj praznovanje velike noči
plamen vam vere močno razžari,
upanje vlije vam v zmago Luči,
dá vam veselje, ker Kristus živi« (M. Katarina)
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UVODNIK – DUHOVNOST

VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi bratje in sestre!
V času, ko hodimo od groba do
groba, z enega vrta ovenelih vencev
na drugega, tako pretresljivo zveni beseda angelov ob grobu: »Kaj iščete živega med mrtvimi?« (Lk 24,5). Žal nas
vsakdanjik preveč pogosto vodi k iskanju med mrtvimi. Hodimo od groba, se
vedno globlje pogrezamo v obup in vijemo roke v žalovanju nad mrtvimi upi.
Velika noč pa nas vabi, da od grobov

odidemo k bratom in sestram. Bratom
in sestram moramo sporočiti, da Živega ne moremo iskati med mrtvimi. Da
je vstal in živi.
Velikonočni kristjan ne hodi več h
grobovom, ampak napoti svoj korak k
bratom in sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo življenja in
veselja. »On, ki so ga razpeli na les in
umorili, je vstal in živi.« Aleluja. Veselimo in radujmo se. Aleluja.
Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in
sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom zasmehovani, vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s Kristusom, vam, ki
se vam je življenje stemnilo, tako da
sonce ne daje več svetlobe in je luna
otemnela, vam, ki ste pod bremeni in
težo življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem vam želimo, da bi v
Kristusovem vstajenju doživeli, kako se
tistim, ki Boga ljubijo, razmaknejo vsa
obzorja in se sredi največje teme zasvita zora velikonočnega jutra. Vsem voščimo blagoslovljeno veliko noč. Vaši
škofje
Voščilu naših škofov se pridružujemo
tudi mi vaši duhovniki, katehistinje, člani ŽPS in ŽK in vam zagotavljamo našo
molitev za blagoslovljeno praznovanje
velike noči!

DUHOVNOST IN VZGOJA
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BOGU SEM HVALEŽNA (Razmišljanje o družini )
Na roditeljski sestanek so povabili psihologinjo, ki je spregovorila o
vzgoji najstnikov. Priznala je, da je šele
ob svojih otrokih spoznala, da je med
deklicami in dečki razlika. Oba, sina
in hčerko, je vzgajala enako, pa so se
kljub temu pokazale razlike med njima. Hči si je izbirala drugačne igrače in
se igrala povsem drugače kot sin, ki se
je zanimal za avtomobilčke in tehnične
igrače. Ženska narava je večinoma bolj
nežna in sočutna, fantje pa so bolj podjetni in ustvarjalni.
In če se v odrasli dobi taki dve
naravi v ljubezni združita v skupnost – družino – in ju povezuje morda še vera in zaupanje v
Boga, potem bodo njuni otroci
deležni dovolj pozornosti in ljubezni in se bodo počutili varne.
Seveda ne poteka vedno vse
tako lepo in idealno. Imamo tudi
nepopolne družine. Za otroke
skrbijo samohranilke ali samohranilci. Ali pa otroci odraščajo
pri enem od staršev, z drugim
pa ohranjajo bolj ali manj redne občasne stike. Zato se čutijo
prikrajšane za toplo družinsko
ozračje.
In vendar imajo besede dom,
družina, oče in posebno beseda

mati še vedno poseben pomen, pomenijo nekaj lepega, dragocenega. O tem
pojejo pesmi in beremo v literaturi.
V pismih bralcev sem v Družini prebrala lepe misli o družini. Bralka piše
takole:
Nimam otrok. Živim preprosto, pa
vendar lepo, ker sem hvaležna za to,
kar imam, in z razumevanjem sprejmem
tudi vse tisto, za kar sem v življenju prikrajšana. Imela sem pa, za kar sem izjemno hvaležna Bogu, čudovito mamo in
očeta, na katera sem zelo ponosna.
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»ŽETEV JE VELIKA,
DELAVCEV PA MALO, PROSITE…«
26. aprila bomo praznovali nedeljo
Dobrega Pastirja - nedeljo duhovnih
poklicev. Pred to nedeljo vsaj en teden
goreče in zavzeto molimo za duhovne
poklice, ki jih danes zelo primanjkuje.
Razlogi za to so različni: sekularizacija, sovražno ozračje, ki ga ustvarjajo
Cerkvi in kristjanom nenaklonjeni mediji, preganjanje kristjanov na različnih
krajih sveta in tudi slabotna
vera kristjanov.
Vsi trije novoimenovani
škofje se zavedajo tega in
želijo v svojem poslanstvu
posebno pozornost posvetiti prebujanju in vzgoji novih duhovnih poklicev. Njihove zavzetosti smo veseli
in jo tudi podprimo s svojo
molitvijo in poglobitvijo
naše lastne vere.
Letos Cerkev, posebej
pa salezijanska družina,
obhaja 200 –letnico rojstva
sv. Janeza Boska, velikega
vzgojitelja duhovnih poklicev, saj je ustanovitelj družbe salezijancev, hčera Marije pomočnice, združenja
salezijancev sotrudnikov in
združenja Marije pomočni-

ce. Vzgojil je tudi mnogo kandidatov
za škofijske duhovnike in redovne skupnosti… Kako mu je to uspelo?
Don Bosko je živel v zelo neprijaznem in celo sovražnem okolju do Cerkve. Sam je ob spominu na te čase
zapisal: »Duh vrtoglavice se je dvi-

ZGODILO SE BO
gnil proti redovom in proti cerkvenim
kongregacijam; nato pa še na splošno
proti kleru in proti vsem cerkvenim
oblastem. Ta krik strahote in zaničevanja vere je imel za posledico, da so
odvračali mladino od moralnosti in pobožnosti; nato pa tudi od duhovnega
poklica ... Kako je v teh razmerah mogoče gojiti duha duhovnih poklicev?«
Podobno se sprašujemo tudi danes!
Don Bosko je veroval, da Bog tudi v
takih razmerah v obilju deli milosti duhovnega poklica, zato ni izgubljal časa
v tarnanju, ampak se je v zaupanju in
veri, lotil dela. V oratoriju je gojil družinsko okolje, ki se je napajalo v evharistiji in Mariji. Pri tem pa je bila nepogrešljiva tudi pogosta in dobra spoved.
Pri delu za nove poklice je svetnik znal
navdušiti in voditi tudi tisoče vernih
ljudi, ki so z molitvijo klicali blagoslov
na njegovo apostolsko in vzgojno poslanstvo.
Don Boskovo prizadevanje za duhovne poklice je koreninilo v njegovi
goreči ljubezni do Kristusa in Cerkve.
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Večkrat je znal reči: »Cerkvi podarimo
velik zaklad, kadar ji priskrbimo dober
poklic. Ni pomembno, ali gre ta poklic
ali ta duhovnik v škofijo, v misijone ali v
redovno družbo. Vedno je to zaklad, ki
ga podarimo Cerkvi Jezusa Kristusa.«
Bog je neverjetno blagoslovil njegova
prizadevanja.
Velik poznavalec don Boskovega
vzgojnega dela Braido, trdi, da je med
leti 1861 in 1872 iz njegovega Oratorija samo v turinsko bogoslovje vstopilo
281 fantov.
Bog kliče tudi v našem času v duhovne poklice. Cerkev danes zelo potrebuje dobrih duhovnikov, redovnikov
in redovnic. Naša naloga pa je, da poklice odkrivamo in pomagamo vsem,
ki so to milost prejeli, da se Božjemu
klicu odzovejo. Potrebna je individualna in skupnostna molitev. Zato vabim
vse, da se vključite v kakšno molitveno
skupino, da se hranite z evharističnim
kruhom, častite Marijo in poživite svojo ljubezen do Kristusa in Cerkve.
(Prirejeno po: Ivan Turk, Žetev je velika …)

PET ZAPOREDNIH PRVIH SOBOT
NA FATIMSKI NAČIN
Prvo sobotno pobožnost v čast Marijinemu srcu bomo v mesecu aprilu izjemoma obhajali drugo soboto 11.4.2015, s pričetkom bo 7:30 uri.
Molitev pastirčkov ni povezana le s
Srci Jezusa in Marije ter seveda z Najvišjim, ampak tudi z žrtvami. Z njimi

dobi molitev mnogo višjo vrednost in
učinkovitost. Na Lucijino vprašanje,
kako naj se žrtvujejo, je angel med
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drugim pojasnil, naj delajo žrtve »kot
prošnjo za spreobrnjenje grešnikov«.
Ko žrtvi damo ta namen, postane zelo
učinkovita molitev.
Pravzaprav je zelo veliko, če iz ljubezni
darujemo Bogu vse, kar nas boli. Trpljenje
spada med največje probleme človeštva.
Kako bi si ljudje olajšali življenje in kako
mnogo bolj bi bili srečni, kot so zdaj, če bi
vse, kar jih boli, darovali Bogu!
Kristjani v trpljenju ne gledamo le nekaj negativnega. Hodimo za Kristusom,
ki je pred nami in za nas nosil križ in nas
na njem odrešil. Tako mu s svojo skromno ljubeznijo vračamo njegovo neizmerno ljubezen. Čim večja je ljubezen,
tem manjša je teža še tako težkega križa. Naša vera trpljenja ne odvzame, pač
pa ga zelo dobro osmisli. Če vidimo smisel, še tako težak križ postane znosen.

Če gledamo z vidika večnosti, ki je
edini pravi pogled, noben križ ni pretežak. Kadar nam Bog pošlje ali dopusti
trpljenje, nam da tudi dovolj milosti, da
ga moremo zveličavno prenašati.
(Povzeto iz knjig o fatimskih dogodkih)

Bernarda in Robi

BIRMA JE PRED
VRATI!
V nedeljo 3. maja bo 46 naših najstnikov prejelo zakrament sv. birme. Birma
je zakrament Svetega Duha in ker je
Sveti Duh Ljubezen, iz tega lahko sklepamo, da je birma zakrament ljubezni.
Glavni dejavnik je Sveti Duh, ki vtisne
v dušo kristjana neizbrisno znamenje,
Gospodov pečat, da smo božji otroci
in zaznamovani z Gospodom in njegovo ljubeznijo. S tem birmanec postane

ZGODILO SE JE, SPOROČILA
Kristusova priča. Vse se dogaja v naši
notranjosti, saj »kakor je čelo maziljeno
s sveto krizmo, tako je duša maziljena s
Svetim Duhom« (Ciril Jeruzalemski).
Birma je dopolnitev krsta, ker izpopolni krstno milost. Je potrditev krstne
milosti in vere.
Pri birmi kandidat prejme darove
Svetega Duha, ki jih bo potreboval za
nadaljnje krščansko življenje, da v njem
lahko obrodi bogate duhovne sadove.
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Birma v njem okrepi misijonarskega
duha apostolov in mu dá sposobnost
pričevati za vero v Kristusa.
Prav je, da se naši veroučenci dobro
pripravijo na ta veliki zakrament tudi z
rednim obiskovanjem sv. maše, molitvijo, poglabljanjem verskega znanja in
tudi z rednim obiskovanjem birmanske
devetdnevnice.
J.P.

SVETI GREGOR NA DOBRAVICI
Zavetnik podružnične cerkve na Dobravici sv. Gregor goduje 12.3., žegnanje pa so praznovali v nedeljo 15.3.2015.
Praznovanje je bilo posebno slovesno,
saj je med mašo župnik Jože Pozderec
blagoslovil nov daritveni oltar. Oltar sta
izdelala Marjan in Gregor Ciber, pobarval pa akademski slikar profesor Janez

Kovačič. Slovesnosti so se spet udeležili
pevci s Pijave Gorice, lepo petje pa so
dodali še člani kvarteta As.
Po maši pa smo se še zadržali pred
cerkvijo, saj so nas vaščani lepo pogostili.
Tončka Jeraj

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Pri maši ob 8.00 uri:
Bernarda in Robi Selan – 5. 4.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 12. 4.
Rok in Zinka Štefančič – 19. 4.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 26. 4.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 3. 5.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 10. 5.
Pri maši ob 10.00 uri:
Andreja in Roman Zdravje – 5. 4.
Anka Virant Dornik in Marija
Poljanec – 12. 4.
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Eva Kramar in Urška Pirc – 10. 5.
Cvetka Mihelič in Bojan Bučar – 19. 4.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 26. 4.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
Starši in botri birmancev – 3. 5.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 10. 5. Vse skupine za veliko noč
4. SKUPINA – 12. 4.
Bralci na Pijavi Gorici:
6. SKUPINA – 19. 4.
Anže Globokar in Olga Urbar – 5. 4.
7. SKUPINA – 26. 4. (Iška Loka)
Eva Kramar in Urška Pirc – 12. 4.
starši in botri birmancev – 3. 5.
Damjana Urbar in Anamarija Picek – 19. 4. 8. SKUPINA – 10. 5. (Kot-Staje)
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 26. 4. starši prvoobhajancev – 17. 5.
Anže Globokar in Olga Urbar – 3. 5.
•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA sta prejela: Karla Kačič, 08. 03. 2015, Rogatec nad
Želimljami 4, Ig, na Igu; Gregor Podržaj, 22. 03. 2015, Banija 28, Ig, na Igu.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE sta odšla:
+ Bogomir Heraver, 27. 02. 2015, Zabrv
123, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše in v dober namen so darovali: brat Milan z družino
in Janez Kastelic iz Staj.
+ Jožef Markovič, 11. 03. 2015, Iška
vas 88, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: žena Frančiška,
sin Drago z družino, sin Jože z družino, Ivan
Žagar z družino, Šteblajevi, Iška vas 81, Susman Urška iz Iške, Janez Jerman iz Dragomlja.
Opravičilo: ob smrti + Antona Mrkuna
je izpadlo, da so vaščani Dobravice darovali
za maše in 168 € za cerkev na Dobravici.
Bog povrni vsem darovalcem!

SPOROČILA
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Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od
17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun Župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate
svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d. )
Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!

NAPOVEDNI KOLEDAR – velika noč 2015
Nedelja 29. 3. 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA – pasijon berejo birmanci
– popoldne romanje naše župnije na Kurešček, ob 15.00 križev
pot (pripravijo pevci) in ob 16.00 sv. maša - priložnost za velikonočno spoved
Ponedeljek 30. 3. 19.00 - sv. maša – pred in po maši priložnost za sv. spoved
Sreda 1. 4. Dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu; 19.00 - sv.
maša – pred in po maši priložnost za sv. spoved
Četrtek 2. 4. VELIKI ČETRTEK - 9.00 krizmena sv. maša v stolnici; 19.00 –
sveta maša Jezusove zadnje večerje in obred umivanja nog
apostolom.
Petek 3. 4. VELIKI PETEK - GOSPODOVO TRPLJENJE IN SMRT - 15.00
Križev pot, ob 19.00 obredi Velikega petka – pasijon berejo
mladinci; na Kureščku ob 15.00 križev pot in obredi velikega
petka – strogi post. Dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na
domu.
Sobota 4. 4 VELIKA SOBOTA - 7.00 – blagoslov ognja za domove na Igu
in na Pijavi Gorici.
Češčenje sv. Rešnjega telesa pri Božjem grobu: ob 9.00 – 1. molitvena skupina;
10.00 – veroučenci-birmanci (8. in 9. razred); 10.30 – 5., 6. in
7. razred; 11.00 – 1., 2., 3. in 4. razred; 12.00 - zakonske skupine; 13.00 – mladina in študenti; 14.00 – 2. molitvena skupina,
15.00 – vsi drugi.
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Blagoslov velikonočnih jedil: 9.15 – Visoko; 10.00 – Dobravica, 10.30 – Sarsko,
11.00 – Pijava Gorica, 11.30 – Kremenica, 14.00 – Gornji Ig in
Iška Loka, 14.30 – Matena, 15.00 – Iška, 15.30 – Iška vas (Sv.
Križ), 16.00 – Kot, 16.30 – Staje, ob 16.00 in 17.00 – v župnijski
cerkvi.
		 19.00 – obredi velikonočne vigilije: slavje luči, branje božje
besede, obnovitev krstnih obljub in prva velikonočna maša.

Nedelja 5. 4. VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE – 8.00 vstajenje pri
Božjem grobu, velikonočna procesija in slovesna sveta maša;
10.30 – druga praznična maša, 10.00 – na Pijavi Gorici in 16.00
– na Kureščku.
Ponedeljek 6. 4. Velikonočni ponedeljek - sv. maše - 8.00 in 10.00 v župnijski
cerkvi, 9.00 na Pijavi Gorici, 17.00 na Gornjem Igu, 10.00 in 16.
00 na Kureščku
Mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (9.4.) in petek (10.4) ob 16.00, v
soboto (11.4.) pa ob 10.00 uri.

SPOROČILA 11
Četrtek 9. 4. Ob 18.00 - priprava staršev in botrov na krst otroka.
Sobota 11. 4. Ob 17.00 prva spoved bodočih prvoobhajancev.
Nedelja 12. 4. 2. VELIKONOČNA - BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Sv. maše ob
8.00 in 10.00, na Pijavi Gorici ob 9.00, na Kureščku ob 14.00
češčenje Najsvetejšega, ob 15.00 križev pot, ob 16.00 sv. maša
in pete litanije. Ob 11.00 krst otroka.
Torek 14. 4. Sestanek za starše birmancev ob 18.30.
Četrtek 19. 4. 3. VELIKONOČNA NEDELJA – ob 10.00 ŽEGNANJE NA
PUNGARTU PRI SV. JURIJU - Na Kureščku molitev za ozdravitev notranjih ran, ob 15.00 češčenje Najsvetejšega, ob 16.00
sv. maša. Začetek tedna molitve za duhovne poklice.
Petek 24. 4. Začetek BIRMANSKE DEVETDNEVNICE – vsak delavnik ob
19.00, v nedeljo pri maši ob 10.00.

Sobota 25. 4. Sv. Marko, evangelist, praznik: ob 19.00 birmanska devetdnevnica
Prvomajske počitnice: od ponedeljka 27. aprila do sobote 2. maja 2015
Nedelja, 26. 4. 4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN SVETOVNI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE – birmanska devetdnevnica. Ob 10.00 ŽEGNANJE PRI
SV. KRIŽU V IŠKI VASI! Popoldne v mariborski stolnici posvetitev novega nadškofa, msgr. p. Alojzija Cvikla DJ.

MAJ – mesec Marijinih šmarnic – ob delavnikih bodo šmarnice ob 19.00, v nedeljo pa pri sv. maši ob 10.00 uri. Na podružnicah pa po dogovoru
z voditelji šmarnic.
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (30.4. )in v petek (1.5.)
ob 16.00 in v soboto (2.5.) ob 10.00.
Petek 1. 5. Sv. Jožef Delavec – sv. maše ob 19.00, na Kureščku ob 10.00 in
16.00, na Pijavi Gorici ob 18.00. Prvi petek – dopoldne obisk in
obhajilo bolnikov na domu – zvečer birmanska devetdnevnica
in šmarnice in pobožnost prvega petka
Sobota 2. 5. Prva sobota – ob 7.30 rožni venec, 8.00 sv. maša in pobožnost
v čast Marijinemu srcu. Ob 10.00 sv. maša na Kureščku. Ob
19.00 birmanska devetdnevnica.
Nedelja 3. 5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA – OB 10.00 – PODELITEV ZAKRAMENTA SV. BIRME.
Ponedeljek 4. 5. Sv. Florijan (Cvetko), mučenec, zavetnik gasilcev.
Sreda 6. 5. Sv. Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
Petek 8. 5. Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, praznik – začetek
devetdnevnice za prvoobhajance - vsak dan ob 19.00.

