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Izdaja ŽUPNIJSKI URAD
IG, tel.: 01 420 25 50.
Odgovorna oseba:
Jože Pozderec, župnik.
www.salve.si/ig

VELIKA NOČ – DAN VESELJA
Velika noč je največji in najbolj radosten krščanski praznik. Velikonočna
hvalnica na veliko soboto zvečer poje:
Veseli se, mati Cerkev, veseli se vsa
zemlja, ki si ožarjena s sijajem
vstalega Kristusa in začuti, da je
tema z vesoljnega sveta pregnana. Po štiridesetih dneh posta,
molitve in premišljevanja Jezusovega trpljenja, se bo znova
oglasil tudi veseli vzklik aleluja,
ki nas bo ves velikonočni čas
in še naprej spodbujal k hvaležnosti za
mogočna Gospodova dela in k veselju
nad čudežem vstajenja od mrtvih.
Velika noč pomeni, da je Bog posegel v človeško zgodovino, ki je s tem dobila svoj dokončni pomen in smisel. Pravičnost, ljubezen, resnica niso prazne
besede, ampak so zadnja resničnost.
Velika noč je velik dokaz, da nas Bog ljubi in nam prihaja naproti kot gospodar
življenja in smrti.
Kakšno veselje so doživeli apostoli in
učenci, ko so se srečali z vstalim Zveli-

čarjem. Dogodek velikonočnega jutra je
popolnoma spremenil njihova življenja.
Človek v luči Jezusove zmage nad smrtjo vse doživlja in sprejema na drugačen
način. Zaradi Jezusovega vstajenja ima vse življenje svoj smisel
in cilj. Trpljenje in smrt nimata
zadnje besede. Življenje je močnejše od smrti, ljubezen je močnejša od sovraštva. Vstajenje je
zmagoslavje Boga in veselje odrešenega človeka.
Dragi bratje in sestre, poživimo svojo
vero v Jezusovo vstajenje, pa bo tudi v
našem življenju več pristnega veselja in
več upanja posebej v teh naših kriznih
časih.
Vaši duhovniki in katehistinje ter
drugi sodelavci vam želimo blagoslovljeno in veselo praznovanje velike noči!
Jože Pozderec, župnik
Janez Žerovnik, kaplan
Anton Košir, oskrbnik Kureščka
s. Marta in Marija, katehistinji
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velikonočne misli

GOSPOD JE STOPIL V PREDPEKEL

Kaj to pomeni? Danes vlada velik
molk na zemlji, velik molk in hkrati
osamelost. Velik molk, ker počiva
Kralj; zemlja je zatrepetala in umolknila, ker je Bog-človek zaspal in je
zbudil speče od začetka. Bog-človek
je umrl in zbudil tiste v predpeklu.
Šel je iskat izgubljeno ovco, prvega človeka. V temi in smrtni senci
sedeče hoče obiskati; zasužnjenega
Adama in sosužnjo Evo gre rešit bolečin Bog in Sin njegov.
Odšel je Gospod k njima, noseč
zmagovito orožje križa. Kakor hitro
ga je zagledal Adam, se je trepetaje trkal na prsi in nasproti vsem zaklical ter govoril: »Moj Gospod je z
vsemi!« Odgovoril je Kristus ter odvrnil Adamu: »In s tvojim duhom.«
In prijel ga je za roko ter ga dvignil
rekoč: 'Predrami se, ki spiš, vstani

od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus.'
Jaz sem tvoj Bog, ki sem zaradi
tebe postal tvoj sin; ki zaradi tebe
in tvojih potomcev zdaj govorim in z
oblastjo ukazujem vsem, ki so vklenjeni: 'Pojdite ven!' in vsem, ki so
v temi: 'Razsvetlite se!' in vsem, ki
spijo: 'Vstanite!'
Tebi ukazujem: 'Predrami se, ki
spiš,' saj te nisem zato ustvaril, da
bi životaril vklenjen v predpeklu;
vstani od mrtvih, jaz sem življenje
mrtvih. Vstani delo mojih rok, narejeno po moji podobi.
Vstani, pojdimo od tod; ti si namreč v meni in jaz v tebi, ker sva
ena, nedeljiva oseba.
Razbil je ječo pekla in premagal
moč hudobnega duha.
Iz starodavne homilije
na veliko soboto

JEZUS, LJUBEZEN IN USMILJENJE,
ZAUPAM VATE!

Beseda trpljenje se nas vedno
dotakne. Bojimo se lastnih bolečin
in sočustvujemo s tistimi, ki morajo
prenašati telesno ali duševno trpljenje.
V postnem času vsako leto pri
molitvi križevega pota podoživljamo
odrešilno trpljenje Jezusa Kristusa.

Prostovoljno je namesto nas, ljudi,
vzel nase križ in sramotno smrt na
križu. Okusil je zapuščenost, ko so
ga zapustili apostoli, njegovi najdražji prijatelji. Eden od njih ga je izdal, drugi trikrat zatajil. Le najmlajši,
Janez, mu je stal ob strani pod križem.

velikonočne misli
In vendar nastopi v odrešenjski
zgodovini velik preobrat. Jezus ne
ostane v grobu. Tretji dan po smrti
je obujen od mrtvih. Najprej se prikaže pobožnim ženam, ki obiščejo
njegov grob. Prikaže se še nekaterim drugim pričam. Skozi zaprta vrata pride v dvorano zadnje večerje.
Zbranim apostolom pokaže rane
svojega trpljenja, predvsem rano
na Srcu, mesto, od koder izvira val
usmiljenja, ki se razliva na človeštvo. Zaupa jim veliko oznanilo Božjega usmiljenja. „Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas
pošiljam... Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim
zadržani“ ( Jn 20, 21 – 23 ).
In res. V kratkem času se apostoli
iz bojazljivcev spremenijo v pogumne oznanjevalce evangelija.
Pa se vrnimo na Kalvarijo. Evangelist Janez, ki je bil edini izmed
apostolov navzoč ob Jezusovi smrti
na križu, je videl, da sta pritekli kri in
voda, ko je vojak s sulico prebodel
Jezusovo stran. ( Jn 19, 34 ) Minilo
je mnogo stoletij, ko se je Jezus na
enak način razodel redovnici sestri
Favstini Kowalski ( 1905 – 1938 ).
Videla je dva svetlobna pramena, ki
izhajata iz njegovega Srca in osvetljujeta svet. Jezus sam ji je razložil
– da ta dva pramena predstavljata
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kri in vodo. Božje usmiljenje doseže ljudi prek križanega Kristusovega
Srca. Jezus ji je naročil: „Moja hčerka, povej, da sem sama Ljubezen in
Usmiljenje.“ Papež Janez Pavel II. je
30. aprila 2000 razglasil sestro Favstino za svetnico. Prva nedelja po
Veliki noči pa je postala nedelja Božjega usmiljenja.
Molimo.
O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno, tvoja milost neizčrpna.
Milostno poglej na nas, pomnoži
v nas delo svojega usmiljenja, da
ne bomo obupali tudi v največjih
preizkušnjah, temveč bomo bolj
zaupali v Božjo voljo, ljubezen in
usmiljenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki
s teboj in s Svetim Duhom izkazuje
usmiljenje vekomaj. Amen.
Irena
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Praznujemo veliko noč, zgodilo se je

VELIKONOČNI »ŽEGEN«

Približuje se največji in najstarejši praznik v Cerkvi. Praznike praznujemo z obredi, velikonočni so še
posebej slovesni. Pomemben del
praznovanja pa je hrana. Najstarejši
znani opis »kranjskega žegna« najdemo pri Valvasorju. V njegovem
času so v jerbas dali prekajeno svinjino, osoljeno govedino, kuhana
jajca in kolač, ki je bil vedno iz bele
moke. Kolač je bil za današnje čase
nepredstavljivo velik, saj je tehtal
od 20 do 30 funtov, torej nad 10,
lahko pa tudi okrog 17 kilogramov.
Današnji žegen sestavljajo: pecivo (kolač, potica, šarkelj, beli kruh),
meso (navadno prekajeno svinjsko
meso, klobase), jajca in hren.
Kolač - potica predstavlja trnovo
krono.
Meso predstavlja Kristusovo telo.

V nekaterih krajih klobase pomenijo
vrvi s katerimi je bil Jezus zvezan.
Rdeči pirhi predstavljajo Jezusovo kri, tudi Kristusove rane. Pirhi
- jajca so znamenje ponovnega rojstva, večnosti in vstajenja - življenja.
Hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil Jezus pribit na križ.
Vse to so včasih zložili v jerbas,
ki v nekaterih krajih predstavlja Kristusov grob, in odnesli k blagoslovu.
Blagoslov jedi je na veliko soboto v
župnijski cerkvi, na podružnicah, pa
tudi pri kakšni kapelici ali znamenju.
Običajno se zberejo ob »žegnu« po
velikonočni procesiji na velikonočno
jutro, ponekod pa ga postrežejo kar
takoj po prihodu od blagoslova.
Veselo praznovanje in »Bog žegnaj«!
Tončka Jeraj

USTANOVITEV ŽUPNIJSKE KARITAS IG

Tudi na Igu želimo ustanoviti župnijsko Karitas, zato smo se dne 2. 3.
2012 na povabilo gospoda župnika
Jožeta Pozderca zbrali predstavniki
in predstavnice iz različnih vasi Iga in
okolice, da ugotovimo potrebe prebivalcev po uslugah, ki jih nudi Karitas.
Predvsem nas zanima katere družine bi potrebovale pomoč v hrani, ki
jo deli Karitas. V vsaki vasi bo pred-

stavnik Karitasa vez med župnijo in
lokalno skupnostjo - družino. Družine
ali posameznik bodo morale dokazati svojo potrebo po pomoči in upravičenost in ko dobi župnijska Karitas
hrano iz rezerv, jo razdeli med upravičence. Sodelavci Karitas bodo opravljali prostovoljno delo: organizacijska dela, delitev hrane in oblek, vodenje evidenc. Župnijska Karitas naj

zgodilo se je
bi imela svoje prostore v kaplaniji ob
Občini. Karitas bo potrebovala redne
in občasne sodelavce. Pomoč bo nudila družinam, posameznikom, otrokom, starejšim. Koristne informacije
in navodila bomo lahko prebrali tudi
v Žarku dobrote in Plamenečem križu, ali se udeležili tudi predavanj, ki
jih organizira Škofijska Karitas.
Sestanek je bil predhodno srečanje pred uradno ustanovitvijo, kajti
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Župnijska Karitas je pravna oseba zasebnega prava. Pri sami ustanovitvi
bo pomagala sodelavka Škofijske Karitas v Ljubljani ga. Marinka Platnar.
Torej pričakujemo uradno ustanovitev Župnijske Karitas do maja letos.
Vabimo prostovoljce za sodelovanje ter družine ali posameznike potrebne pomoči, da se javijo v župnišču in sporočijo svoje potrebe.
Veronika

OB 550. OBLETNICI LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE
Ljubljanska nadškofija v letošnjem letu praznuje jubilejno 550.
leto od ustanovitve. V ta namen so
bila v postnem času ob sobotah organizirana štiri romanja arhidiakonatov ljubljanske nadškofije v stolno
cerkev sv. Nikolaja. Za našo župnijo
je bilo organizirano romanje v soboto, 3. marca 2012. Udeležili smo
se sv. maše ob 9.30 uri, ki jo je daroval pomožni škof msgr. dr. Anton
Jamnik. V svojem nagovoru je poudaril, da nas postni čas vabi, da poglobimo naše medsebojne odnose
tako v duhovniških skupnostih, župnijah, redovniških skupnostih kot
tudi po različnih drugih občestvih.
Po končani sv. maši smo imeli na
škofijskem dvorišču krajši odmor ob
kavi. Po maši in odmoru je bilo predavanje z naslovom »Ljubljanska
nadškofija, 550 let – za pomnožitev

vere ljudstva« in pogovor z ljubljanskim nadškofom in metropolitom
dr. Antonom Stresom. Spregovoril
je o temeljnih prvinah naše vere, o
krizi, ki se je zajedla v pore našega
življenja in o novi evangelizaciji. Po
končanem predavanju smo imeli pogostitev. Popoldan pa smo si romarji lahko pod strokovnim vodstvom
ogledali razstavo »Ljubljanska škofija-550 let« v Narodnem muzeju in
tako zaključili naše romanje.
Ana
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zgodilo se je

SVETI GREGOR VELIKI PRAZNUJE!

V nedeljo 11. marca je bilo slavje v naši vaški cerkvici na Dobravici.
K slovesni maši so nas ob 10 uri s
svojo melodijo izpod rok pritrkovalcev povabili zvonovi. V cerkvi se je
že slišalo petje gostov Mešanega
pevskega zbora Pijava Gorica. Sveto
mašo je daroval farni župnik gospod
Pozderec. Rdeča nit celotnega obreda je bil Sveti Gregor Veliki. Letošnje
leto smo se vaščani potrudili ter vsakemu obiskovalcu pripravili drobno
darilo v spomin – obesek s podobo
Svetega Gregorja Velikega. Po končanem bogoslužju nas je pred cerkvijo čakalo toplo sonce, sladka pre-

senečenja ter čaj. Tako smo skupaj
še malo poklepetali, se nasmejali
ter planirali, kaj in kako naprej. Nato
smo počasi vsi odhiteli domov, kajti
ob takem vaškem prazniku se spodobi tudi praznično kosilo. Ob tej
priliki, bi se rada zahvalila vsem, ki
so pripomogli k temu, da je bila slovesnost še lepša; gospodu župniku,
pritrkovalcem, pevcem, krasilkam
in čistilkam cerkve, gospodinjam za
pecivo ali čaj, izdelovalcem spominkov ter drugim.
Lepo povabljeni med nas tudi
naslednje leto.
Lidija Junc

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE
LJUBLJANA-VIČ-RAKOVNIK

Župnijska cerkev sv. Antona na
Brezovici je bila prizorišče srečanja
zborov dekanije Ljubljana-Vič-Rudnik. Organizator pevskega srečanja
je bil Tomaž Faganel, ki je obenem
zborovodja Mešanega župnijskega zbora sv. Antona Padovanskega
Ljubljana-Vič. Poleg tega zbora so
s po dvema pesmima nastopili še:
Mešani pevski zbor Črni vrh, Mešani zbor župnije Ljubljana-Rudnik,
Cerkveni pevski zbor Tomišelj, Mladinski pevski zbor župnije sv. Anton
Padovanski Ljubljana-Vič, Župnijski

pevski zbor Ljubljana-Barje, Mešani
cerkveni pevski zbor Ig, Mešani pevski zbor župnije Ljubljana-Rakovnik
in Mešani pevski zbor Brezovica.
Zborovodje so večinoma izbrali aktualne postne pesmi, bilo je tudi
nekaj drugih. Naš zbor je pripravil
Hugolina Sattnerja Milo dobri Jezus
prosi in Antona Foersterja Večerni
ave v priredbi Janeza Močnika. Prireditev je povezoval domači župnik
Janez Mihelčič. Na koncu je besedo
predal dekanu p. Marjanu Čudnu,
ki se je zahvalil vsem sodelujočim

zgodilo se je, mladinska stran
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pevcem in zborovodjem za njihovo žrtev,
saj vsi prispevamo k
lepšemu bogoslužju.
Sledila je pogostitev v
Marijinem domu.
Tončka Jeraj
Cerkveni mešani
pevski zbor

KAJ SE DOGAJA

Na Pijavi Gorici smo se v cerkvi
spomnili vseh mam in zanje molili.
Otroci so pri maši prepevali mladinske pesmi, ob zaključku pa tudi recitirali pesmi o mamah. Nekaj izmed
otrok je z animatorkami pripravilo
spominske cvetove, domiselno pripravljene iz raznih materialov, z
bombonom v sredini. Obdarovali so
mamice, pa tudi stare mame in tete.

koncu so otroci izročili materam in
ženam svoje spominke.
Te dve pesmi pa so poleg drugih
prebrali otroci:

MAMA

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Materinski dan, ki je izraz hvale- Prava. In ena sama.
žnosti našim staršem, smo v ižanski Za vse življenje.
cerkvi obhajali v nedeljo 25. marca
Tone Pavček
pri deseti maši. Spored je letos zasnovala animatorka Vesna. Otroci
so pri verouku izdelali preproste
cvetove iz papirja, z lepo mislijo
na sredi. Pri maši smo po besedah
otrok vsi skupaj molili, se zahvalili
in poslušali na koncu pesmi o mami.
Med mašo je otroški zbor z voditeljicama Petro in Marušo zapel lepe
Marijine pesmi, prepevali pa smo
tudi vsi skupaj ljudske pesmi. Ob
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mladinska stran

Ljubljena mama
Neskončna ljubezen,
ki večno žari,
se že pred rojstvom
dojenčka rodi.
Nihče ne presega
njenih darov,
že s praga jih čutim,
ko pridem domov.

Neskončna ljubezen
je ena sama,
ves svet jo kliče:
ljubljena mama!
Zvezdana Majhen

MISEL ZA LEPŠI DAN

Vstali Kristus nam pove, da se ne
izgubi nobena iskrica dobrote, lepote, resnice in resničnosti, še tako neznatna in skrita, še tako pozabljena,
necenjena in neslavljena
Alojzij Ambrožič

Povabilo k otroškemu zboru:
Vaja je v nedeljo ob 9.00 v župnišču - voditeljici Petra Stražišar in
Maruša Mazej
Mladinski zbor: Vaja je v petek ob 20.00 - zborovodja g. Mirko Merzel

VZGOJA V VERI

Ko smo praznovali materinski
dan, so program pripravili otroci z
Marušo Mazej, Petro Stražišar in
Vesno Uršič. Sestri Marija in Marta
sta poskrbeli, da so otroci naredili cvetni list z lepimi mislimi. Starši
smo zelo hvaležni posameznikom,
ki svoj čas žrtvujejo za delo z našimi
otroki. O tem je govoril tudi gospod
župnik v nedeljski pridigi.
Starši smo tisti, ki svojega otroka
usmerjamo in vodimo. Če smo verni,
je prav, da vsako nedeljo obiščemo
nedeljsko mašo skupaj z otrokom.
Kot je župnik poudaril v pridigi, star-

ši vedno najdemo neke izgovore, da
se otroci in mi ne udeležujemo svete
maše (»vsaj v nedeljo ni obveznosti,
zato otroci lahko malo dlje spijo in
gledajo risanke«). S tem ni nič narobe, če otroka ne mislimo versko
vzgajati. Če pa želimo, da prejme
vse zakramente, ima maša prednost
pred risankami. Prav je, da otroke
že od malega učimo solidarnosti in
prostovoljnega dela tudi v Cerkvi,
najbolje s svojim zgledom. Nikoli ne
vemo kdaj bomo tudi sami potrebovali pomoč dobrih ljudi.
mjg

naša cerkev praznuje
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Molitev ob jubilejnem letu 550 letnice
nadškofije Ljubljana
Bog, naš Oče,
hvala ti, da si nas
po svojem Sinu Jezusu Kristusu poklical v svoje kraljestvo,
prerodil iz vode in Svetega Duha
ter nas naredil za svoje ljubljene otroke.
Praznovanje jubilejnega leta naše nadškofije
naj v nas prebudi novo veselje, ponos
in hvaležnost za dar vere
v občestvu Cerkve, ki je naša mati.
Pomagaj nam,
da bomo v medsebojni povezanosti in ljubezni
pričevali zate v našem času.
Zgledi bl. Alojzija Grozdeta,
božjega služabnika škofa Antona Vovka
in drugih svetniških kandidatov
naj nas spodbujajo k zvestobi
in poglobljeni osebni veri ter
odprtosti za življenje in duhovne poklice.
Na priprošnjo Marije Pomagaj in naših nebeških zavetnikov
naj nas v vseh naših prizadevanjih
spremlja Tvoj blagoslov.
Amen.
Letos praznujemo 550 letnico ustanovitve naše Škofije, kar je
zelo lepa številka, ki nam pove, da
je Ljubljana že pred 550 leti postala
središče slovenskih kristjanov. Tudi
naša župnija se je udeležila enega od sobotnih romanj in sicer 3.
marca. Za nas ljudi je pomembno,
da poznamo svojo zgodovino, ker

poznavanje nas samih utrjuje našo
samozavest in daje voljo, da se bolj
odločno spoprimemo z izzivi sodobnega časa. Zato cenimo dar vere in
molitev v ta namen nas bo okrepila,
da bomo lažje in potrpežljivo šli čez
družbeno krizo in vse težave, ki jih
ta kriza prinaša.
Sonja Dolinšek

10 voščilo, sporočila

VOŠČILO

»Svetloba slavno vstalega Kristusa naj prežene temine srca in duha«
(velikonočna vigilija). Temo izdajstva in krvavi pot velikega četrtka
kot simbol vsega notranjega trpljenja, križ in poteptano pravičnost
velikega petka, grobno tišino in hlad
groba velike sobote vedno razsvetljujejo žarki velikonočnega jutra.
Vstali Gospod je središče naše
vere, glavni razlog našega upanja in
temelj smisla življenja, ki se bo raz-

SPORED BRALCEV BOŽJE
BESEDE – APRIL
Pri maši ob 8. uri:
Nataša in Boštjan Šteblaj – 1. 4.
Kristina in Zinka Štefančič – 8. 4.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 15. 4.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 22. 4.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 29. 4.
Tina Založnik in Jernej Smole – 6. 5.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 13. 5.
Pri maši ob 10. uri:
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 1. 4.
Manca in Aleš Hostnik – veliki četr. – 5. 4.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec
– veliki pet. 6. 4.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič
– velika sob. 7. 4.
Žan Debevec in Marinka Završnik – 8. 4.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 15. 4.

cvetelo in dopolnilo z našim vstajenjem od mrtvih. On nam že v sedanjem življenju prinaša duhovno
polnost, veselje in čar. Velikonočno
veselje in zavest odrešenja po Kristusu naj v vsej polnosti odmeva v
teh dneh in vse leto v naših srcih;
naj vas velikonočni prazniki napolnijo in obogatijo z obnovljeno vero,
globoko radostjo, obiljem milosti in
Božjega blagoslova.
slovenski škofje
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 22. 4.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 29. 4.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 6. 5.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 13. 5.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

VSE SKUPINE – 8. 4.
3. SKUPINA – 15. 4.
4. SKUPINA – 22. 4.
6. SKUPINA – 29. 4.
7. SKUPINA – 6. 5. Iška Loka
8. SKUPINA – 13. 5. Kot-Staje

Bralci na Pijavi Gorici:

Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 8. 4.
Eva Kramar in Urška Pirc – 15. 4.
Anže Globokar in Olga Urbar – 22. 4.
Tone Trope in Andreja Lunar – 29. 4.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 6. 5.
Irena Urbar in Merlin Domič – 13. 5.

sporočila 11
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Manca Debevec, 10. 03. 2012, na Kureščku,
Rogatec nad Želimljami 2, Ig; Matevž Dolinšek, 25. 03. 2012, na Igu, Banija 72,
Ig; Jaka Hribar, 25. 03. 2012, na Kureščku, Zapotok 20, Ig; Urban Lenarčič, 31.
03. 2012, na Kureščku, Visoko 5, Ig.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Milan Rebov, 25. 02. 2012, Čolnarska 32, Ig, pokopan na Golem.
+ Jakob Schwarz, 10. 03. 2012, Iška 36, Ig, pokopan na Igu. Za maše in v dober namen so darovali: žena Agata, snaha Brankica s sinom Mladenom in hčerko Laro,
Milka Šušteršič, družina Završnik iz Staj, Benkotovi iz Iške 14, Mavčevi iz Iške.
+ Milan Cimperman, 16. 03. 2012, Iška 120, pokopan v Viševku, župnija Stari trg
pri Ložu. Za maše in za cerkev so darovali brat Janez Cimperman in družina Toni.
Bog povrni vsem darovalcem!

NAPOVEDNI KOLEDAR
	Nedelja 1. 4. 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA - romanje naše župnije na Kurešček, ob 15. uri križev pot (pripravijo pevci) in ob 16. uri sv. maša
- priložnost za velikonočno spoved
Ponedeljek 2. 4. sv. maša ob 19. uri – pred in po maši priložnost za sv. spoved
	Sreda 4. 4. dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu; ob 19. uri sv.
maša – pred in po maši priložnost za sv. spoved
Četrtek 5. 4. VELIKI ČETRTEK – ob 9. uri krizmena sv. maša v stolnici; ob
19. uri sveta maša Jezusove zadnje večerje – sodelujejo letošnji
birmanci in bodoči prvoobhajanci in njihovi starši
Petek 6. 4. VELIKI PETEK GOSPODOVEGA TRPLJENJA IN SMRTI – ob 15. uri
križev pot, ob 19. uri obredi velikega petka – pasijon berejo mladinci; na Kureščku ob 15. uri križev pot in obredi velikega petka
– strogi post in zdržek
	Sobota 7. 4. VELIKA SOBOTA – ob 7. uri blagoslov ognja za domove na Igu in
na Pijavi Gorici
čaščenje sv. Rešnjega telesa pri Božjem grobu:
ob 12.00 zakonski skupini
ob 9.00 prva molitvena skupina
ob 13.00 mladina in študenti
ob 10.00 veroučenci 8. in 9. razreda
ob 14.00 druga molitvena skupina
ob 10.30 5., 6. in 7. razred
ob 15.00 vsi drugi
ob 11.00 1., 2., 3. in 4. razred

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
16.00 in 17.00 – župnijska cerkev

ob 19. uri obredi velikonočne vigilije: slavje luči, branje božje
besede, krst in prva velikonočna maša
	Nedelja 8. 4. VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE OD MRTVIH – ob 8. uri
vstajenje pri Božjem grobu, velikonočna procesija in slovesna
sveta maša; ob 10.30 druga praznična maša, ob 10. uri maša
na Pijavi Gorici in ob 16. uri na Kureščku
Ponedeljek 9. 4. velikonočni ponedeljek - sv. maše: ob 8. in 10. uri v župnijski cerkvi, ob 9.
uri na Pijavi Gorici, ob 17. uri na Gornjem Igu, ob 10. in 16. uri na Kureščku
	Nedelja 15. 4. 2. VELIKONOČNA - BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA - na
Kureščku ob 14. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 15. uri križev pot,
ob 16. uri sv. maša in pete litanije
Četrtek 19. 4. obletnica izvolitve papeža BENEDITKA XVI.
Petek 20. 4. sestanek za Župnijsko Karitas ob 20. uri v učilnici župnišča
	Nedelja 22. 4. 3. VELIKONOČNA NEDELJA – papeška nedelja - ob 10.00 žegnanje pri sv. Juriju na Pungartu; na Kureščku molitev za ozdravitev
notranjih ran: ob 15. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 16. uri sv.
maša; začetek tedna molitve za duhovne poklice
	Sobota 28. 4. Dopoldne molitev naše dekanije za duhovne poklice na Kureščku
	Nedelja 29. 4. 4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN
SVETOVNI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE – ob 10. uri
žegnanje pri Sv. Križu v Iški vasi
MAJ – mesec Marijinih šmarnic – ob delavnikih šmarnice ob 19. uri, v nedeljo pa pri
maši ob 10. uri; na podružnicah po dogovoru z voditelji šmarnic
		
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (3.5.)
in v petek (4.5.) ob 16. uri in v soboto (5.5.) ob 10. uri.
Torek 1. 5. sv. Jožef Delavec – sv. maše ob 8. in 19. uri, na Kureščku ob 10.
in 16. uri, na Pijavi Gorici ob 18. uri
Petek 4. 5. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, zvečer sv. maša in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
	Sobota 5. 5. prva sobota – pobožnost v čast Marijinemu srcu in molitev za
duhovne poklice
	Nedelja 6. 5. 100–letnica PGD Iška vas: ob 10. uri Florijanova maša pri Sv. Križu v
Iški vasi, po maši blagoslovitev Florijanove slike na gasilskem domu

