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HABEMUS PAPAM

IMAMO PAPEŽA

Potem ko nas je pred kratkim
presenetil odstop papeža Benedikta
XVI., je ves svet z zanimanjem pričakoval izvolitev novega svetega očeta.
Lahko smo brali in poslušali o tem,
kateri izmed kardinalov bi bil najprimernejši, da bi zasedel papeški sedež.
V sredo 13. marca zvečer, drugi
dan konklava, okoli 7. ure zvečer se je
proti nebu vzdignil beli dim. To je pomenilo, da so se kardinali že odločili.
Na Trgu svetega Petra je bilo zaslišati
vzklike veselja. Dobili smo novega
voditelja katoliške Cerkve.
In kdo je novi papež? To je argentinski nadškof iz Buenos Airesa Jorge Mario Bergoglio ( r. 1936), ki si je
privzel ime Frančišek. Že prvi vtis, ki
ga je naredil na nas, ki smo ga zagledali na televizijskem ekranu, nam je
pokazal, da je to skromen in ponižen
Božji služabnik, ki ga je izvolitev presenetila. Vsem navzočim vernikom je
zaželel dober večer. Potem je skupaj

z njimi molil za zdravje svojega predhodnika. Preden pa je začel govoriti o
cilju svojega poslanstva, je prosil vernike, da oni v tihoti priporočijo njega
in njegovo poslanstvo Bogu. Želi si,
da bi si bili vsi ljudje bratje in sestre,
da bi tako v svetu vladalo razumevanje. Ker je papež obenem rimski škof,
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papež, voščilo

je izrazil presenečenje, da so kardinali šli pri svoji izbiri ponj tako daleč.
Povedal je, da bo šel naslednji dan
prosit za pomoč Božjo mater Marijo.
Sveti oče Frančišek je jezuit, izbira njegovega imena pa kaže na to,
da je njegov vzornik sveti Frančišek.
Kot nadškof se je odpovedal bivanju
v škofovski palači. Namesto tega je
bival v skromnem stanovanju. Odrekel se je limuzini in šoferju in se vozil
z javnimi prometnimi sredstvi. Rad je

pomagal revnim in so ga zato imenovali: kardinal revežev. Njegova družina izvira iz Italije. Zato tekoče govori
italijansko in špansko. Kot jezuit ima
zagotovo dobro teološko izobrazbo
in široko obzorje.
Zahvalimo se Svetemu Duhu, da
nam je (preko kardinalov) dal takega
papeža in ga podpirajmo z molitvijo.
Želimo mu mnogo Božjega blagoslova pri opravljanju nove službe.
Irena

VELIKONOČNO VOŠČILO
Velikonočno številko Naše župnije
boste prejeli na cvetno nedeljo, ko se
spominjamo in podoživljamo Kristusov slovesni vhod v mesto Jeruzalem.
Množica, ki mu gre naproti in ga spremlja, vzklika »hozana« in »blagoslovljen« in nosi palmove in oljčne veje,
simbola mučeništva in miru. Ta ista
množica ga bo na veliki petek sramotila in vzklikala: »Križaj ga.«
Kako hitro se človek spreminja,
prijatelj v sovražnika, vernik v nevernika, kristjan v nasprotnika.
Jezus Kristus pa, ki je že v svojem
življenju bil prijatelj človeka in je iz ljubezni do človeka sprejel zavrženost,
trpljenje in strašno smrt na križu, ostaja človekov prijatelj tudi po svojem
zmagoslavnem vstajenju od mrtvih.
Najprej v globini nas samih: je svetloba, ki razsvetljuje naše oči, ki se

zazirajo vanj. Je prijatelj, ki naredi iz
naših človeških oči luč sveta.
Je prisoten na zemlji v svoji Cerkvi. V zakramentih postaja del nas in
mi njegovi. Človek, ki posluša Cerkev,
posluša Kristusa, kdor pa jo zaničuje,
zaničuje njega samega. Papež Frančišek je resnično dar vstalega Kristusa.
Kristus živi tudi v svojih ljubljenih grešnikih. To smo vsi mi in naši
grešni temini daje razumeti, kakšno
vrednost ima njegova svetloba. Če je
naše srce skrušeno, se pojavi Kristusov svetel pogled. Kot Dobri pastir
išče svoje izgubljene ovce, jih stisne
k sebi kot oče izgubljenega sina in jih
sprejme na svoj dom.
Kristus živi tudi v zadnjem svojih
bratov, v trpečem, osamljenem in
otroku. Živi v vsakdanjem delu. Ni
pomena in ne ideala, ki ne bi nastal v

veliki teden
Kristusu. Ni delovne zmožnosti, kjer
ne bi bil navzoč tesarjev sin.
Kristus torej živi in deluje tudi danes. Aleluja!
Zato skupaj z apostolom Pavlom
lahko vzkliknemo tudi mi: Zame je torej življenje Kristus in smrt dobiček (Flp
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1, 21), kajti ne živim več jaz, ampak
Kristus živi v meni (Gal 2, 20).
Veselo in blagoslovljeno praznovanje velike noči vam želijo vaši duhovniki in katehistinje in vsi drugi
sodelavci.


Kdor začenja ljubiti, mora biti pripravljen trpeti.
Vem, da trpiš, da veliko trpiš, toda mar niso to
Ženinovi dragulji?

sv. pater Pij

BOŽJA TIŠINA
V drugem letu duhovništva sem
doživel, da je neka mama izgubila
svojega mladega sina v prometni nesreči. Vodil sem njegov pogreb. Seveda zelo žalosten pogreb, kakršni so
vedno pogrebi mladih, zelo mladih
ljudi. Po mesecu dni je spet prišla do
mene, še vedno zakrita v črnino, črnino oblačil, verjetno pa tudi v črnino
srca. Sedela je pred menoj v tišini.
Seveda mi je postalo nerodno. Izustil sem nekaj stavkov, ker sem najprej hotel pretrgati to težko vzdušje,
pa tudi, ker sem ji nekako hotel pomagati, jo opogumiti, jo usmeriti na
novo življenjsko pot. In sem ji rekel
nekaj resničnih stvari… kot recimo
to, da je njen sin zdaj vseeno na bolj-

šem, da naši otroci pravzaprav niso
naši otroci in da se jim vse življenje
odpovedujemo in se od njih poslavljamo. A rekel sem preveč. Morda
je bila vsaka beseda preveč. Zato
me je prekinila: »Prosim, ne govorite
več…« Čeprav mi je oprostila, so me
zaskelele lastne besede.
Od tistega dne dalje sem se počasi učil, da je tema, da je poraz morda
dan človeku tudi zato, da bi se naučil
biti tiho. Kajti plemenito je reči pravo
besedo ob pravem času, a še plemeniteje je ob pravem času molčati.
Ta težki dogodek me je naučil za
življenje eno najpomembnejših resnic. Ta globoko trpeča žena ni potrebovala besed, temveč mojo tišino.
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praznujemo

Tišino, v kateri tudi jaz trpim, nemočen, ker ji ne morem pomagati.
Zakaj torej tako zelo zamerim
Bogu, ko je spričo mojega trpljenja
tiho? Mar takrat ne potrebujem prav
tišine? Vem, izzivalno vprašanje.
Toda resnično. Zakaj ne maram njegove tišine? Kaj bi rad, da bi mi v mojem trpljenju povedal? Bi me s katero
besedo potolažil? Mar ne bi naredil
podobne neumnosti, kot sem jo jaz,
ko sem govoril, pa bi moral molčati?
Zato Bog molči. Ta njegova tišina

pred mano in mojim trpljenjem je
tudi izraz njegovega trpljenja. Ko jaz
trpim, trpi tudi Bog. Poražen je, ker
sem jaz poražen, boli ga, ker mene
boli, žalosten je, ker sem jaz žalosten. In je prav zato ljubezen.
Bog si dopušča trpljenje, ker je
prav zaradi trpljenja resnično Ljubezen; tako kot je samo trpeči človek
občutljiv in samo občutljiv človek zna
v resnici ljubiti.
Marko Rijavec, Božje okolje

VELIKA NOČ
je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje
vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.«
Apostolska dela

B

»Bog pa ga je obudil tretji dan in
mu dal, da se je očitno prikazoval, ne
vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki
jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo
z njim jedli in pili, potem ko je vstal
od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj
oznanjamo ljudstvu in pričamo, da

liža se praznovanje velike noči.
Priprave na ta praznik potekajo že
celo postno obdobje. In kaj je post?
Post je razkošje, ki ga namenimo svoji notranjosti, da se okleščena odvečnega lahko okrepi za nove začetke.
Ob molitvi in premišljevanju križevega pota sem spoznala, da tako kot je
Jezus ob nošenju svojega križa trikrat
padel, se je tudi trikrat pobral in hodil naprej. Tako tudi mi, padamo in se
pobiramo na svojih življenjskih poteh. Toda vsak padec za padcem bo

PRaznujemo
manjši, če bomo svoje padce ponesli
pred Gospoda in vanj zaupali. Nam
kristjanom ni treba misliti, da se znamo samo sami rešiti iz svoje stiske tudi Simon iz Cirene je del poti nesel
Jezusov križ. Kdor je prepričan, da
zadostuje samemu sebi in ne potrebuje nikogar, bo kmalu odkril svojo
samoto in jezo, ki je v njem. Samota
pa človeka uničuje. Zelo dobro je, če
v takih trenutkih prosimo Kristusa:
»Pomagaj mi!« Jezus je izčrpan moral
nositi orodje svojega mučenja. Nosil
je naše bolezni, naložil si je naše bolečine, bolečine srca, vse je nosil. Nosil je zate, zame. V vsakem trpljenju,
ki ga prestajamo, je navzoč in če se
tega zavedamo, ga prestajamo skupaj z Njim. Čudovito je, če se tega
zavedamo. Če pa ne, se upiramo in
to je neumno. Ne prosimo za pomoč,
čeprav nam je na voljo.
Ker je Jezus večkrat padel, se je
večkrat pobral, tako tudi mi ne smemo ob prvi naši večji napaki misliti,
da ne moremo popraviti našega življenja in spet najti novih smislov. Ne
smemo preveč soditi svojih zakoncev
in otrok, ampak moramo upati vanje.
Ne smemo jim reči: »Nikoli se ne boš
spremenil! Tebi ni pomoči!« Poglej
samega sebe! Če zase najdeš vedno
kakšen dober izgovor za svoje napake, da si jih odpustiš, jih poskusi najti
tudi za druge. Ljudje, ki naj bi bili do-

5

ber zgled in jih zelo pogrešamo okoli
sebe, so najprej ljudje usmiljenja.
Ob takem premišljevanju bo marsikdo začutil moč, ki mu jo daje vera.
Moč, ki jo potrebuje za življenje, da
se ne izgublja v temi malodušja, samozadostnosti in samote. V velikonočni svetlobi od mrtvih vstalega Kristusa bo marsikdo začutil hrepenenje
po ljubezni, ki je bilo prej globoko zatrto v njem. In Kristjani mu s svojim
veseljem in usmiljenjem damo dober
zgled. Tako bo vedno več ljudi razumelo, zakaj praznujemo veliko noč in
da to ni samo dela prost velikonočni
ponedeljek, ko se gre k sorodnikom
na pirhe in šunko. Velika noč pomeni
tudi, po dobro opravljeni spovedi se
razbremeniti vseh preteklih slabih
navad in z novim upanjem v prihodnost zaživeti bolj vredno življenje
s čim manj padci. Če pa pademo, se
bomo s prošnjo za Božjo pomoč spet
pobrali. Božje usmiljenje je veliko.
Razmišljala sem ob križevem potu
francoskega duhovnika Guya Gilberta, ki se ukvarja s pomočjo mladim
prestopnikom in odvisnikom.
Sonja
Vsi ponavljajo isti odpev: »Smrt
je konec življenja!« Ti pa želiš zatrditi »veselo upanje nad prihodom
Jezusa Kristusa«.
Nguyen Van Thuan
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ZGODILO SE JE

ŽEGNANJE NA DOBRAVICI
Podružnična cerkev na Dobravici
ima zavetnika svetega Gregorja, ki
goduje 12.3. Žegnanje so praznovali
10. 3. 2013. Ob tej priliki so blagoslovili obnovljeno bandero.
Žegnanjsko slovesnost je vodil
domači župnik Jože Pozderec. Voditelj je imel za pridigo lepo izhodišče v evangeliju o izgubljenem sinu.
Mlajši sin se skesan vrača, potem ko
je zapravil svojo dediščino. Oče ga
lepo sprejme, saj je njegova ljubezen brezpogojna. V tem postnem
času nam je mlajši sin lahko za zgled,

saj naš nebeški Oče pričakuje, da se
bomo pokesali svojih napak, se spovedali in zaživeli v prijateljstvu z njim.
Ali pa smo podobni starejšemu sinu,
ki živi življenje pravičnika, ne trudi pa
se, da bi storil kaj več. Na primer izkazovanju ljubezni do brata, očeta...
Pri slovesnosti so peli člani mešanega cerkvenega zbora s Pijave Gorice pod vodstvom Simona Hočevarja.
Pred cerkvijo smo se še zadržali,
saj so nas vaščani lepo pogostili.
Tončka Jeraj

1. OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS IG
V petek, 8. 3. 2013 smo imeli 1.
letni občni zbor ŽK Ig v župnišču. Od
skupno 20 prostovoljcev, se nas je
zbralo 17. Vabilu so se odzvali tudi 3
vabljeni gostje. Predsednik – župnik
ŽK Ig mag. Jože Pozderec nam je
prebral misel iz Sveta pisma (Jak 1,
14-16).
Obravnavali in sprejeli smo poročilo o delu ŽK, finančno poročilo,
poročilo o pošiljanju čestitk starejšim
od 75 let v letu 2012, plan dela in finančni plan za leto 2013. Izvedli smo
tudi volitve za imenovanje novega
zapisnikarja in blagajnika ŽK. Sedaj
so podani vsi pogoji, da se naša ŽK
uradno registrira.

ŽK Ig pomaga pomoči potrebnim
ljudem iz župnije Ig, Golo in tudi nekaterim iz župnije Tomišelj. Opravili
smo 326,40 prostovoljnih ur. Informacije o delu ŽK smo objavljali v časopisu Mostiščar in župnijskih oznanilih. Vsak drugi petek v mesecu so
informacije od 17. do 18. ure. Teh je
bilo 8 v letu 2012.
V mesecu juliju smo prvič delili EU
hrano. Delili smo jo tudi v oktobru in
novembru. Drugo polovico EU hrane
smo prejeli v januarju 2013 in to še za
leto 2012. Prejeli smo skupaj 1.898
kg hrane in dodatno 276 litrov mleka ter tako pomagali 128 osebam.
Pakete hrane, ki jih naročimo vsa-

zgodilo se je, Mladinska stran
kih 8 tednov pri ŠKL, pa delimo na
osnovi predložene dokumentacije,
glede upravičenosti posameznika ali
družine. Iz ŠKL smo dobili pomoč za
nakup šolskih potrebščin, pomoč pri
plačilu položnic in nakupu kurjave.
Delili smo tudi podarjeno hrano, pomoč ŠKL. Razdelili smo tudi nekaj oblek
in igrač. Obleke in druge uporabne predmete žal ne moremo sprejemati, ker nimamo za to ustreznega skladišča.
Število vseh oseb, ki smo jim pomagali v letu 2012 je 166, število družin oz. gospodinjstev pa 101. V to so
vključeni tudi skavti in oratorij.
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V letu 2012 smo zbirali tudi prostovoljne prispevke s ponudbo sveč.
Vsem sodelavcem, ki kakorkoli
pomagajo v tej dobrodelni organizaciji, iskrena hvala. Pomoč vsakega
posameznika je vedno dobrodošla,
pa čeprav je to samo lepa beseda in
prijazen nasmeh osebi, ki ji je to podarjeno.
Ana Podržaj, tajnica
Župnijska Karitas Ig ima uradne
ure vsak drugi petek v mesecu od
17. do 18. ure v učilnici župnišča.

PRAZNIK STARŠEV 2013
V nedeljo, 17.3., so pri nedeljski
maši sodelovali tudi otroci. Praznovali
smo materinski dan. Mlajši otroci so
zapeli tri pesmi: Jaz sem roža mamina,
Jaz pa pojdem na zeleno travco in Marija bi v cerkev šla. Nato so mamicam,
očetom, babicam in dedkom razdelili
rože in čestitali gospodu župniku za
njegov god, ki ga praznuje v torek.
Skupaj smo mu zapeli vse najboljše,
otroci so mu poklonili šopek. Na koncu smo se skupaj z Zahvalno pesmijo
zahvalili za novega papeža Frančiška.
Ob izhodu iz cerkve so birmanci
delili lepo zavite misli, ki so jih pripravili otroci pri verouku:
»VAM, matere in očetje, ki ste nas

sprejeli v življenje, ki ste nam dali čuteče srce, ki se za nas trudite, ki za
nas ljubeče skrbite, ki nosite življenja
križ, ki ste nam prvi govorili o Bogu in
Mariji, ki nas s svojim zgledom učite,
vodite v veri… VAM želimo v zahvalo
podariti nežen pomladni cvet, ki naj
vam govori o tem, da so tako nežna
tudi naša življenja. Vi ste naše posode
v katerih rastemo, zalivajte nas s svojo ljubeznijo in naši cvetovi se bodo
vsak dan z nova odpirali in se v hvaležnosti smehljali.«
Lepo bi bilo, če bi se vsako nedeljo maše udeležilo toliko otrok, kot to
nedeljo in ne le ob posebnih dnevih.
nina-g
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mladinska stran, o don boskU

MAGNIFICAT
Mladinsko petje znova odmeva
Dolgo vrsto let na koru ižanske kakšnega povabila za pevsko popecerkve ni bilo slišati mladinskega pe- stritev. 10. marca smo se tako z vetja. Tako so želje in ideje po mladin- seljem odzvali na povabilo skupine
skem zboru tlele kar nekaj časa, letos Arcus in v Tomišlju skupaj prepevali
pa je vse to zares vzplamtelo in na- pri maši.
stal je Magnificat. Pod vodstvom MirČe imaš tudi ti veselje do petja in
ka Merzela je v zboru 13 navdušenih bi rad/a prepeval/a v dobri družbi, te
pevk in pevcev, ki se dvakrat teden- vabimo da se nam pridružiš! Vidimo
sko srečujemo na vajah.
se v četrtek ali v soboto zvečer, ob
Slišite nas lahko vsako nedeljo pri 20h, na koru ižanske cerkve. Če imaš
maši ob 10h in ob drugih posebnih še kakšno vprašanje, pa nam piši na
dogodkih in praznikih, ki se čez leto magnificat.ig@gmail.com.
zvrstijo v župniji, veseli pa smo tudi
Magnificat

DON BOSKOVA VZGOJA

Represivni ali preventivni vzgojni
sistem – vzgoja don Boska
Ko si izprašujemo svojo vzgojno
vest, bi se moral vsakdo od nas vprašati ali ima resnično rad svoje otroke
ali pa je z njimi, ker so mu otroci v ponos ali ker ne more pobegniti od njih.
Pri tem nam je lahko v veliko pomoč
zavest, da nam je otroke zaupal Bog,
da smo dolžni skrbeti zanje, saj nam

je zaupano vzgojno poslanstvo. Don
Bosko od svojih vzgojiteljev pričakuje
več kot samo njihovo navzočnost.
Mož in žena, oče in mati, sta poklicana k medsebojnem dogovarjanju in
sodelovanju, kaj in kako je dobro za
otroke. Voz gre veliko počasneje in z
veliko več muke, če vsak vleče na svoj
konec. Samo z medsebojnim dogovarjanjem, sklepanjem kompromisov,
z molitvijo drug za drugega in blagoslavljanjem drug drugega, bo tudi Bog
blagoslovil prizadevanje za vzgojo in
bolj kvalitetno življenje v družini. Tako
kot oče in mama nista sama, tudi don
Bosko vsega tega dela ni zmogel sam.
Don Boskov slog vzgoje od nas vzgoji-

sporočila
teljev zahteva, da prisluhnemo fantom
in dekletom, da jih poslušamo, da jim
damo slišati tudi sebe. Otrok ne primerjamo med seboj in jih ne ocenjujemo po
kvalitetah, pa naj bodo to šolske ocene,
pridnost ali podredljivost, umetniški ali
športni dosežki, lepota, milina. Otroka
naj sprejemamo zaradi njega samega,
takega kot je, ker nam ga je Bog poslal
na našo pot, takega kot je. Če bomo
imeli radi otroka, takega kot je, potem
nam bo dal svoje srce, tako da se bo
tudi naše srce razširilo do neskončnih
meja in bo zmožno ljubiti slehernega še
tako zanemarjenega otroka in v njem
videti Božjo dobroto, podarjeno nam in
vsemu svetu.
(Na poti z don Boskom, Salve, Ljubljana 2013)

Represivni vzgojni sistem temelji na
kazni.
Don Boskov vzgojni sistem je preventivni in je ravno nasproten represivnemu. Objavijo se predpisi in pravila,
otroci imajo vedno nad seboj budno
oko vzgojitelja, ki jih vodi, jim svetuje in
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jih prijazno popravlja. Ta sistem sloni na
razumu, veri in ljubezni, zato izključuje
vsako nasilno kazen in se skuša izogibati celo majhnih kazni. Preventivni sistem napravi gojenca za vzgojiteljevega
prijatelja, ker vidi v vzgojitelju dobrotnika, ki ga opominja, ga želi poboljšati
in rešiti kazni ter sramote.
Razum in vera sta sredstvi, ki ju
vzgojitelj stalno uporablja, se ravna po
njima, da bo dosegel svoj namen. Pohvala za dobro opravljeno delo, graja za
malomarnost je že nagrada ali kazen.
Pravila, nagrade in kazni naj vzgojitelj natančno razloži, da se otroci ne bi
mogli izgovarjati, da niso vedeli, kaj je
dovoljeno in kaj ne. (salezijanske Konstitucije)
Tako je vzgajal don Bosko. Kakšna je
naša vzgoja? Smo podobni don Bosku?
Smo pripravljeni prisluhniti našim otrokom? Jim znamo postaviti omejitve?
Kdo vodi in vzgaja v naših družinah?
Otroci ali starši?
mjg



SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
MAREC, APRIL
Pri maši ob 8. uri:
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 30. 3.
(vel. sob. ob 19h)
Manca in Aleš Hostnik – 31. 3. (vel. noč)
Helena Bevc in Miha Štefančič – 7. 4.

Franci Orhini in Veronika Čuden – 14. 4.
Tina Založnik in Robi Selan – 21. 4.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 28. 4.
Rok in Zinka Štefančič – 5. 5.

10 SPOROČILA
Pri maši ob 10. uri:
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič –
28. 3. (vel. čet. ob 19h)
Žan Debevec in Marinka Završnik –
29. 3. (vel. pet. ob 19h)
Mojca Kus in Jure Podržaj – 30. 3.
(vel. sob. ob 19h)
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 31. 3.
(vel. noč)
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 7. 4.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 14. 4.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 21. 4.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič –
28. 4.
Žan Debevec in Marinka Završnik – 5. 5.
Bralci na Pijavi Gorici:
Birmanci – 29. 3. (vel. petek)

Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 31. 3.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 7. 4.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 14. 4.
Andreja Lunar in Eva Kramar – 21. 4.
Urška Pirc in Anže Globokar – 28. 4.
Klavdija Hočevar in Katarina Hočevar –
5. 5.
Jelka Tavčar in Tadeja Lunar – 12. 5.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
VSE SKUPINE – sreda 27. 3. ob 9h
6. SKUPINA – 7. 4.
7. SKUPINA – 14. 4. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 21. 4. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 28. 4. (Matena)
1. SKUPINA – 5. 5.
2. SKUPINA – 12. 5.

•••
ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Sara Kumše, 24. 2. 2013, Iška Loka 21, na
Igu; Matic Tegelj, 24. 2. 2013, Iška Loka 4; Nika Glavan, 9. 3. 2013, Iška vas
34, na Igu.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Janez Možek, 20. 2. 2013, Kot 13, pokopan na Igu. Za svete maše in v dober
namen so darovali: mama in oče, sestra Tanja z Urbanom, sinovi Anže, Žan in Martin, Simona, Ponikvarjevi iz Staj, družina Platnar, družina Modic, družina Toneta
Cimpermana, Marija Švigelj z družino z Orlove, družini Strle in Janželj, Angela Janželj, družina Završnik, družina Pečjak iz Staj, gasilci Kot-Staje, Bernarda in Robi
Selan iz Staj, Gregorjeva mama in Tone, družina Franca Zalarja, družina Ciber, Kot
11, družina Kastelic iz Staj, družina Smole, Kot 15, družina Rozman, družina Janeza
Cimpermana iz Kota, Slavka Rupert z družino z Ižanske ceste, Križmanovi iz Staj.
+ Ivan Drobež, 23. 2. 2013, Govekarjeva 8, Ig, pokopan na Igu.
+ Jožef Kramar, 15. 3. 2013, Iška vas 77, pokopan na Igu. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: družini Kramar in Drnovšek, Kramarjevi z Iga, Ljubljanska cesta 24, družina Smole, Kot 15, družina Kadunc iz Matene, Martin
in Pavla Župec, družina Janeza Smoleta z Iga, družina Janželj iz Iške vasi in
družina Pavleta Šteblaja.
Vsem Bog plačaj!

sporočila 11

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 24. 3. 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA – blagoslov oljk in butar – popoldne
romanje naše župnije na Kurešček, ob 14. uri križev pot (pripravijo pevci) in ob 15. uri sv. maša - priložnost za velikonočno spoved
		 Možnost velikonočne spovedi v velikem tednu bo tudi v cerkvi Marije
Pomočnice na Rakovniku in sicer od ponedeljka (25. 3.) do sobote
(30.3.) od 9. do 12. ure in od 15. do 19. ure.
Ponedeljek 25. 3. ob 19. uri - sv. maša – pred in po maši priložnost za sv. spoved.
Sreda 27. 3. dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu; ob 17. uri sv. maša na
Sarskem
Četrtek 28. 3. VELIKI ČETRTEK – ob 9. uri krizmena sv. maša v stolnici, ob 19. uri
- slavje Jezusove zadnje večerje – obred umivanja nog - sodelujejo
prvoobhajanci in starši
Petek 29. 3. VELIKI PETEK GOSPODOVEGA TRPLJENJA – ob 15. uri molitev križevega pota, ob 19. uri obredi v čast Jezusovemu trpljenja in smrti
– pasijon bere zakonska skupina; na Kureščku ob 15. uri križev pot in
obredi velikega petka; na Pijavi Gorici obredi velikega petka ob 18.
uri – strogi post in zdržek od mesa
Sobota 30. 3. VELIKA SOBOTA – ob 7. uri blagoslov ognja za domove na Igu (na parkirišču pri pokopališču) in na Pijavi Gorici
Češčenje sv. Rešnjega telesa pri Božjem
grobu:
9. 00 - molitvena skupina
10. 00 – veroučenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda
11. 00 - veroučenci 1., 2., 3., 4. razreda
12. 00 - zakonski skupini
13. 00 - mladina in študenti;
14. 00 - vsi drugi,
15. 00 - molitvena skupina
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 (v Senožetki)
14.30 – Matena
15.00 – Iška
15.30 – Iška vas (Sv. Križ)
16.00 – Kot
16.30 – Staje
16.00 in 17.00 – v župnijski cerkvi
ob 19. uri – obredi velikonočne vigilije:
slavje luči, branje božje besede, krstno slavje in prva
velikonočna maša

- prehod na poletni čas (pomakni uro+1h) Nedelja 31. 3. 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 16. uri na Kureščku

Ponedeljek 1. 4. velikonočni ponedeljek - sv. maše: ob 8. in 10. uri v župnijski cerkvi,
ob 9. uri na Pijavi Gorici, ob 11. uri na Gornjem Igu, ob 10. in 16. uri na
Kureščku
Nedelja 7. 4. 2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – sv. maše ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri, na Kureščku ob
14. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 15. uri križev pot, ob 16. uri sv. maša
in pete litanije
Torek 9. 4. sestanek za starše birmancev ob 19. uri
Četrtek 11. 4. sestanek za starše prvoobhajancev ob 19. uri
Nedelja 14. 4. 3. VELIKONOČNA NEDELJA –Na Kureščku molitev za ozdravitev notranjih ran, od 15. do 16. ure čaščenje Najsvetejšega, ob 16. uri sv. maša.
Začetek tedna molitve za duhovne poklice
Petek 19. 4. duhovni vikend za birmance na Kureščku: začetek ob 17. uri, sklep v
soboto ob 16. uri s sveto mašo, katere se udeležijo tudi starši
Nedelja 21. 4. 4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA – NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV – ob 10. uri žegnanje pri sv. Juriju na
Pungartu
Sobota 27. 4. državni praznik – dan upora d.p. - duhovne vaje za družine v Veržeju;
na Kurešču ob 9.uri molitev naše dekanije za duhovne poklice
Nedelja, 28. 4. 5. VELIKONOČNA NEDELJA – ob 10. uri žegnanje pri Sv. Križu v Iški
vasi!
spomladanske počitnice: od sobote 29. aprila do 5. maja 2013
MAJ – mesec Marijinih šmarnic: na Igu ob delavnikih ob 19. uri, v nedeljo pa pri maši ob
10. uri
RELIKVIJE SV. JANEZA BOSKA V SLOVENIJI – od 1. do 16. maja
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (2.5.) in petek
(3.5.) ob 16. uri in v soboto (4.5.) ob 10. uri.
Sreda 1. 5. sv. Jožef delavec – praznik dela – sv. maša ob 19. uri, na Kureščku ob
16. uri in na Pijavi Gorici ob 18. uri
Petek 3. 5. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu – ob 15. uri
slovesen sprejem don Boskovih relikvij na Igu, molitve ob relikvijah
in ob 19. uri sv. maša; ob 20. uri odhod relikvij na Kurešček – peš romanje - in celonočno molitveno bedenje ob relikvijah
Sobota 4. 5. prva sobota – ob 8. uri sv. maša v čast Marijinemu srcu, ob 10. uri
sv. maša na Kureščku ob relikvijah sv. Janeza Boska, ob 12.30 odhod
relikvij v Ankaran
Nedelja 5.5. Florjanova maša za gasilce

Naš Odrešenik je vstal iz groba; pojmo hvalo Gospodu, našemu Bogu, aleluja.

