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

Moj Bog, čas bi že bil, da se srečava
Z novim šolskim letom se začenja
tudi novo veroučno leto. Tako kateheti kot starši smo poklicani, da otroke spodbudimo, da redno obiskujejo
verouk. Sami smo vero sprejeli od
svojih očetov in mater, naša dolžnost
je, da jo posredujemo svojim otrokom. Tudi v današnjem času. Tudi
zdaj potrebujemo Boga.
Spomnimo se prvih kristjanov
in njihove gorečnosti in veselja ob
spoznanju evangelija. Kako močna
je bila njihova vera! Vztrajali so v krščanskem življenju kljub poganski
okolici, nasprotovanju in preganjanju. Tudi zdaj je mogoče v evangeliju
odkriti veselje in upanje. Naš vzornik
Jezus, Božji sin, se je rodil kot človek.
Svoje življenje je posvetil soljudem.
Poučeval jih je, delal čudeže, jih ozdravljal, tolažil, celo obujal od mrtvih.
Nazadnje je šel v trpljenje in smrt, da
bi zadostil za njihove grehe. Če pravilno posredujemo vero svojim otrokom, se bo pred njimi počasi zarisala tudi podoba Boga Očeta, ki je naš

ljubeči oče, ki ni nekje daleč, ampak
nas spremlja vsak trenutek našega
življenja. Je usmiljen, zato skesanim
odpušča vse slabosti in grehe.
Ko spoznavamo vero in iščemo
Boga, se pred vsakega izmed nas
postavi nešteto vprašanj. Za vero je
treba prositi. Na Boga ne smemo gledati samo razumsko, ampak ga mora-
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UVODNIK, zgodilo se je

mo vzljubiti tudi s srcem. Pri tem nam
pomaga Sveti Duh s svojo milostjo in
svojimi darovi.
Pot do osebne vere je dolga. Otrok
svojo vero pokaže, ko se pobožno
pokriža. Mladi dokažejo svojo vero,
ko se uprejo slabim vplivom okolice
in tudi po prejemu zakramenta svete birme prihajajo v cerkev in želijo
ostati v prijateljstvu z Bogom. Odraslim vera pomaga v življenju premagovati težave in razočaranja. Ostarelim molitev pomaga vdano prenašati
oslabelost in bolezni in se pripravljati
na odhod v večnost.
Papež Frančišek je napisal knjigo
z naslovom Odprt um, verujoče srce.
Nekaj njegovih misli ste že prebrali v

tem članku. Sveti oče nagovarja tudi
vse duhovnike, oznanjevalce evangelija. Priporoča jim, naj bodo zvesti naročilu Cerkve, naj bodo goreči v oznanjevanju, naj ohranijo občutek za greh
in se posvetijo spovedovanju. Pred Bogom pa naj bodo ponižni kot berači, saj
brez njegove milosti ne morejo doseči
ničesar.
Smo v letu vere, ko teologi obširno
govorijo o veri in kako naj jo poživimo.
Ugotavljajo, da je pri oznanjevanju
mnogo senc ( težav ). Pa si raje vzemimo za vzornico veliko mistikinjo
sveto Terezijo Avilsko in skupaj z njo
zašepetajmo svojo gorečo željo: „Moj
Bog, čas bi že bil, da se srečava!“
Irena

9. DAN ŽUPNIJE IG V IŠKI LOKI

»Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranjal. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti
dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le
meni, temveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev.« ( Drugo pismo Timoteju 4, 7-8).

Nedelja 16. 6. 2013 je bila povsem
običajna nedelja, ena izmed predpočitniških nedelj, za nekatere čas za
izlet, obisk sorodnikov ali počitek,
za mnoge tudi dan namenjen sveti
maši. A vseeno je bil ta dan za kristja-
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ne še malo bolj poseben, saj je bilo
druženje celotne župnije Ig. Srečanje
je tokrat potekalo v Iški Loki na prireditvenem prostoru v Senožetki. Iška
Loka sicer kot druge okoliške vasi
nima cerkve, ima pa zato kar nekaj
izredno lepih kapelic v čast Mariji in
Jezusu. Ena izmed kapelic je tudi kapelica Svetega Križa ali po domače
Juhova kapelica, ki leži skrita v zavetju dveh lip, na križišču poljskih poti
v smeri Iška Loka – Staje. Starost te
kapelice ni točno znana, so jo pa leta
1995 ob 5. obletnici samostojne Slovenije Ločani temeljito obnovili, tako
z novo fasado, pleskarskimi deli, križem, sliko na steni in citatom na stopnišču. Ker pa je vsako, še tako lepo
znamenje čez leta potrebno vzdrževanja in obnove je padla odločitev, da
se v prihodnosti kapelica Svetega Križa obnovi. V ta namen so se pri sveti
maši tudi zbirali darovi.
Sprva se je dolgo le »šušljalo«, da bi
lahko to pomembno srečanje potekalo prav v Iški Loki. Za izvedbo ideje je
bil potreben le še pogum in zavzetost
vseh vaščanov. Prostor je bil določen,
čas primeren in ljudje pripravljeni sodelovanja. Začetek dneva župnije je
bil ob 11. uri s sveto mašo, ki sta jo darovala ižanski župnik Jože Pozderec
in ižanski kaplan Janez Žerovnik. Oba
sta poudarila povezanost, zavzetost
in pripravljenost ljudi za ta cerkveni
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dogodek. Vsako majhno dobro delo,
pa naj bo to priprava šotora, peka peciva, dar za srečelov ali petje pri maši,
vsaka taka majhna žrtev za skupno
dobro ne ostane neopažena. Pri maši
so z ubranim petjem sodelovali sveži
glasovi mladinskega pevskega zbora
Magnificat pod vodstvom Mirka Mrzela in odrasli Mešani cerkveni pevski
zbor pod vodstvom Igorja Kovačiča.
Pri slovesnosti so stregli ministranti,
prisostvovale so tudi narodne noše in
skavti. Po maši se je druženje še nadaljevalo s slastnim bogračem, ki so
ga pripravili sovaščani in z dobrotami
domačih gospodinj, vsemu temu se
je bilo težko upreti. Ob 14. uri je bil
čas za duhovnost in petje litanij. Na
odru so vse zbrane zabavali fantje iz
ansambla Ponos, da se je slišalo daleč naokoli, tisti pogumnejši pa so se
tudi malo zavrteli. Dogajanje se je nadaljevalo še v pozno popoldne in bilo
spodbuda, da se vsi kmalu spet srečamo na kakšnem podobnem dogodku.
Pri izvedbi Dneva župnije so pomagali vaščani celotne vasi Iška Loka.
Največja zahvala gre gasilcem PGD
Iška Loka, vsem sodelujočim pri sveti
maši, dobrotnikom za dar pri srečelovu, gospodinjam za napečene dobrote, kuharjem bograča in drugim, ki so
pripomogli k lepši cerkveni slovesnosti in družabnemu popoldnevu.
Nataša Uršič
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POLETJE ŽUPLJANOV

ROMANJE PEVCEV IN ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV
8. junija 2013 smo se pevci mešanega župnijskega pevskega zbora
odpravili na romanje. Pridružili so se
nam tudi nekateri župnijski sodelavci
in gospod župnik Jože Pozderec.
Pot nas je vodila skozi Velike Lašče do Nove Štifte, kjer smo imeli romarsko sveto mašo. V Novi vasi nas
je počakala lokalna vodička in nam
med vožnjo do gradu Snežnik predstavila pokrajino in življenje v teh
malo odmaknjenih krajih, kjer srečanje z medvedom ni nič nenavadnega.
Ogledali smo si grajski park in grad
Snežnik. Grad je lepo ohranjen. Oprema je iz sredine 19. stoletja, saj je zadnjim lastnikom družini saških knezov
Schoenburg –Waldemburg tudi med
drugo svetovno vojno grad uspelo

obvarovati pred uničenjem. Zgodovina gradu je zelo zanimiva, saj je bil
od 13. Stoletja, ko se prvič omenja,
v lasti različnih kranjskih plemiških
družin, med njimi tudi Auerspergov
(Turjaški). Med drugim je bila tu 1867
ustanovljena Kranjska gozdarska šola
s slovenskim učnim jezikom.
Odšli smo na kosilo. Po kosilu pa je
sledil še obisk Križne jame. V skrivnostno podzemlje smo se podali dobro
opremljeni v gumijastih škornjih in z
jamarskimi lučkami. V jami smo videli
kosti jamskih medvedov in se popeljali po prvem jezeru. Ogled ostale
jame je možen samo v manjših skupinah z obveznim spremstvom jamarja.
Vračali smo se čez Cerknico in po
avtocesti čez Ljubljano.

ŽEGNANJE V MATENI

7.7.2013 so v Mateni praznovali. Žegnanjsko
sveto mašo je daroval g. Anton Košir. V Mateni
imajo dva močna zavetnika, ki sta umrla mučeniške smrti v času preganjanja kristjanov
pod Dioklecijanom. Si je danes sploh mogoče
predstavljati, da nekdo da življenje za vero?
Maše so se poleg domačinov udeležili tudi
drugi župljani, tudi nekaj pevcev, ki so polepšali bogoslužje. Pod lipo pred cerkvijo smo se
zadržali ob pogostitvi.

ZGODILO SE JE
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ROMANJE V MEDŽUGORJE, ČRNO GORO,
ALBANIJO IN DUBROVNIK
Zgodaj zjutraj v torek 16.7.2013 se
je skupina Ižancev z nekdanjim kaplanom Sandijem Osojnikom odpravila
na romanje. Po dolgi vožnji smo se
popoldne ustavili v Medžugorju, kjer
nas je pričakal gospod Srečko Golob.
Nastanili smo se v hotelu, obiskali romarske točke in molili.
Naslednji dan po kosilu smo se odpeljali do Podgorice. Namestili smo
se v hotelu in v četrtek nam je gospod
Janez Mirtek razkazal salezijanske
ustanove, to je šolo in športne zmogljivosti in nas potem pospremil v
Albanijo. Ustavili smo se v Skadru, si
ogledali katoliško stolnico in se sprehodili po mestu. Povzpeli smo se do

mogočne utrdbe nad mestom, kjer je
lep razgled.
Po vrnitvi v Črno goro smo si ogledali najpomembnejši samostan v Črni
gori, vgrajen v pečino na nadmorski
višini 900 metrov. Pot smo nadaljevali
do Ulcinja mimo Bara do Bijele v Kotorskem zalivu, kjer smo prenočevali.
V petek smo šli na Lovčen, si ogledali Njegošev mavzolej, potem v Cetinje, nekdanjo prestolnico države, si
v mestu ogledali manastir, in se vrnili
v hotel.
V soboto smo z ladjo poromali na
otok do Marije od Škrpjela, potem pa
obiskali še Dubrovnik na poti nazaj
proti domu.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
Krištofova nedelja je bila letos nakup avtomobilov za misijone – le21.7.2013. Kot običajno je bila nabir- tos je župnija zbrala 700 €. Po obeh
ka namenjena zbiranju sredstev za mašah je bil blagoslov vozil.

130 LET PGD IG
V soboto 6.7.2013 je bila slovesnost ob 130 letnici PGD Ig. Praznovanje se je začelo s parado gasilk in
gasilcev ter vozil Gasilske zveze Ig.
Praznovanja se je poleg gasilskih
funkcionarjev udeležil tudi predstojnik salezijancev Janez Potočnik in

ižanski kaplan Janez Žerovnik. Janez
Potočnik je blagoslovil ižanske gasilce ob častitljivem jubileju, blagoslov naj jih spremlja pri plemenitem
poslanstvu. Precej gasilcev je dobilo
priznanja. Proslavi je sledila veselica.
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ŽEGNANJE NA VISOKEM
18.8.2013 so imeli na Visokem
žegnanje. Sv. Miklavž ima veliko častilcev, vsaj tako je bilo videti po velikem številu prisotnih. Žegnanjsko

sv. mašo je daroval župnik Jože Pozderec. Bilo je lepo praznovanje, saj
so pri ljudskem petju sodelovali vsi
navzoči.

ŽEGNANJE NA KUREŠČKU
Žegnanje na Kureščku je bilo
25.8.2013. Spomnili smo se tudi 21.
obletnice blagoslovitve obnovljene
cerkve na Kureščku in 20. obletnice
posvetitve zvonov. Praznovanje se
je začelo s sv. mašo ob 8. uri. Sledilo
je celodnevno čaščenje Najsvetejšega. Slovesno mašo pa je ob 16. uri ob

somaševanju osemnajst duhovnikov
daroval upokojeni škof Metod Pirih.
Sodeloval je župnijski mešani cerkveni zbor s solistko Pio Brodnik.
Kljub drugačni napovedi pa nam
je bilo tudi vreme naklonjeno.
Tončka Jeraj

POLETJE MLADIH
TRIJE MINISTRANTI

V nedeljo 9. 6.
2013 smo v cerkvi na
Igu med ministrante
sprejeli tri nove člane:
Jana, Petra in Eneja.
Pri maši ob 10. uri so
sprejeli ministrantske
obleke in obljubili, da
bodo zvesto služili
Bogu ob oltarju. Že
prej sta jih župnik in
kaplan pripravljala na
ministriranje. Naučili
so se vsega o zvonjenju, procesijah in ma-

MLADINSKA STRAN
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šnih predmetih. Zahvala pa gre tudi slikali in se posladkali s piškoti ter slastaršem, ki so jih pri tem spodbujali. doledom.
Po maši smo se vsi ministranti tudi
Jaka

Oratorij 2013 - Bog je z nami

Letošnji oratorij, ki se je odvijal v
ižanskem župnišču od 1. do 7. 7. 2013,
je tudi letos obiskovalo nekaj čez 60
otrok. Čez celotni teden nas je vodila
zgodba, ki svoje osrednje sporočilo
zajema iz knjige Zgodbe iz Narnije:
Potovanje Jutranje zarje Cliva Staplesa Lewisa.
Smo v letu vere, ki tudi nas spodbuja, da svojo plovbo na valovih življenja osmislimo v zavedanju, da nas
drži njegova desnica ( Ps 139 ). Odtod
geslo: Bog je z nami – nismo sami.
Vsak dan smo si ogledali del sinhroniziranega filma Zgodbe iz Narnije - Potovanje potepuške zarje,
kateremu so glasove posodili naši
animatorji.
Zgodbo smo razpredali v katehezah skozi pogovor, sestavljanko, igro

in s primeri iz vsakdanjika, da smo s
tem otrokom približali vrednote iskanja, skupnosti, odrešenja, evangelija, poguma in Božjega spremstva,
to pomeni vrednote, ki so jih junaki
odražali v zgodbi tisti dan.
Dopoldne so bile še delavnice, kjer
je lahko vsak našel nekaj zase, potem
pa blagoslovljena malica, ki jo je pospremila glasbena delavnica vsak
dan z novim glasbenim aranžmajem.
Popoldne je sledila velika igra, v kateri skupine otrok tekmujejo med
seboj, ko obiskujejo različne otočke.
Ko smo razglasili zmagovalno skupino tistega dne, smo zapeli, zmolili in
spustili zastavo.
Sredi oratorijskega tedna, pa smo
se odpravili tudi na izlet na Razdrto, na turistično kmetijo Hudičevec.
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Otroci so imeli na voljo igrišče za nogomet, odbojko in druga igrala. Imeli
smo tudi sv. mašo na prostem, pa zanimive igre in …
V soboto dopoldne smo imeli piknik v Iški vasi na produ, kamor so
se starejši otroci odpravili na kolesih
v spremstvu animatorjev, mlajše pa
so tja pripeljali starši. Bilo je živahno
in privoščili smo si dobrote, ki so jih
naši fantje animatorji za vse spekli na

žaru. Po obedu je sledil še slovesen
dogodek krsta za vse nove animatorje in voditelje oratorija.
Oratorij smo zaključili v nedeljo
s skupno sv. mašo za otroke in starše. V cerkvi smo na platno projecirali
fotografije z oratorija. Po končani sv.
maši so otroci pobrali svoje izdelke iz
delavnic in odhiteli preostalim počitnicam naproti.
Ana Merzel

SPONZORJI ORATORIJA 2013
Gostilna Čot
Maretina d.o.o., Iška vas
Mehanika Piškur, Ig
Mesarstvo Blatnik, s. p.
Mirko Merzel, Ig
Občina Ig / g. župan Janez Cimperman
Pekarna Pečjak
Podržaj Ciril, s.p.

Prostovoljno gasilsko društvo Ig
Šerjak d.o.o., Pijava Gorica
Turistično društvo Iška vas
Udeleženci se skupaj zahvaljujemo sponzorjem za naklonjenost in
pomoč projektu oratorij. Vsem želimo uspeha in blagoslova.

SKAVTI NA POLETNEM TABORU

Skavti iz stega Škofljica 1, kjer nas je tudi
kar nekaj mladih z Iga,
se čez leto dobivamo
na srečanjih čete (11-16
let) ali na srečanjih klana (16-19 let). Učimo
se novih veščin, izvajamo različne projekte,
se družimo, hodimo na
potepe, zimovanja in
poskrbimo, da nam res
nikoli ni dolgčas.

MLADINSKA STRAN
Poleti pa je na vrsti tisto, kar vsi
nestrpno pričakujemo. Poletni tabor v
neokrnjeni naravi, kjer mehko posteljo
zamenjata šotor in spanje na tleh, mamino kuhinjo geslo: skuhaj si sam, mobitele in računalnike pa neprecenljivo poslušanje ptic, zavijanje vetra in gledanje
zvezd pod milim nebom ...
Četa Škotskih koliščarjev se je to
poletje odpravila na skavtski tabor v
Javorniški Rovt nad Jesenicami. Tabor je potekal od 13. do 22. 7. in tokrat nismo bili sami, ampak smo ga
preživeli skupaj še z tremi četami:
Ribnico 1, Loško dolino 1 in Ljubljano
1. Skupaj nas je bilo okoli 80. Rdeča
nit, ki nas je spremljala vseh 10 dni je
bila Japonska dežela in njeni slavni
samuraji. Želeli smo jim biti podobni
v pogumu in neustrašnosti. Ob tem
pa vsak dan spoznali en skavtski zakon.
Prvi dnevi tabora so bili bolj delovni, vsak vod si je postavil svoj šotor in
kuhinjo. S skupnimi močmi pa smo
poskrbeli še za mogočen jambor, si
zgradili wc, tuš, koše, oglasno desko,
igrišče in vsak večer zakurili ogenj.
Seveda ni zmanjkalo časa za igro roverčka, odbojke, nogometa, prepevanja ob kitari in druženja z skavti iz
drugih čet. Vsako jutro smo se zbrali
v kvadratu z dvigom zastave, imeli ocenjevanje šotorov, veseli večer
ob ognju in čisto pravo nočno stra-
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žo. Med taborjenjem je bil čas tudi
za dvodnevni potep, kjer je skupine
pričakal zemljevid, oprema in hrana,
nato pa so se odpravili novim dogodivščinam naproti. Nekateri so prespali
pri prijaznih domačinih, drugi v bivakih ali kar na prostem. Imeli smo tudi
skavtsko mašo v naravi in piknik za
starše, kjer ni manjkalo dobre volje in
okusnih dobrot. Najbolj zabavni del
tabora so bile zagotovo igre in pot
preživetja, kjer vlada blato in še enkrat blato. Da pa se nismo le zabavali,
ampak tudi kaj novega naučili so poskrbele delavnice, kjer smo se lahko
preizkusili v slikanju na svilo, pripravi
sušija, izvedeli kaj novega o zdravilnih zeliščih, lovskih spretnostih, se
igrali roverčka, izdelali baklo in ponovili osnove prve pomoči. Za nekaj
dni so se nam pridružili tudi klanovci
iz našega stega.
Vsak izmed udeležencev je verjetno domov prinesel nekaj žuljev,
kakšno prasko, malo blata in veliko
umazanih oblek. Zagotovo je bilo potrebno še nadoknaditi nekaj ur spanja. A vse to se ne more primerjati z
vsemi doživetji, nasmehom na obrazu, zagorelo poltjo, novimi prijatelji
in ponosom biti del skavtske družine.
OKTOBRA PA V NAŠE SKAVTSKE
VRSTE LEPO VABLJENI VSI NOVI
ČLANI!
Spodbudna čebela
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USKOVNICA

Med poletjem potekajo vse bolj ga preživeli čudovito. Veliko dijakov
znani »uskovniški tedni« na planini in študentov, razgiban program, spoUskovnica. Na drugem tednu smo bili znavanje in druženje in paša za dušo.
trije z Iga, skupaj z 80 mladimi, in smo

SVETOVNI DAN MLADIH
Vsake tri leta se katoliška mladina
srečuje na Svetovnem dnevu mladih.
Letos je bilo srečanje naše mladine v
Rio de Janeiro v Braziliji od 22. do 28.
julija. Geslo srečanja je bilo: Pojdite in
naredite vse narode za moje učence.
Geslo je izbral upokojeni papež Benedikt XVI., h kateremu je šel novi papež na pogovor, preden je odpotoval
v Brazilijo. Papež Frančišek je mladim
na srečanju govoril kar nekajkrat, obiskal je ustanove za zdravljenje odvisnikov. Četrti dan srečanja je v homiliji dejal mladim: Ko pripravljaš okusno
jed in vidiš, da manjka soli, dodaš sol.
Tako je tudi v našem ŽIVLJENJU, če
hočemo, da bo imelo res polnost in
smisel, DODAJ VERO in tvoje življenje bo imelo nov okus, imelo bo nov
kompas, ki kaže smer. Življenju DODAJ UPANJE in vsak tvoj dan bo osvetljen in tvoje obzorje ne bo več mračno, ampak svetlo. DODAJ LJUBEZEN
in tvoje bivanje bo kot hiša zgrajena
na skali, tvoja pot bo vesela, ker boš
srečal prijatelje, ki potujejo s teboj.

Najbolj odmeven dogodek pa je
bila zaključna maša 28. 7. na plaži Copacabana, kjer se je zbralo približno
tri milijone mladih. Papež je mladim
dejal: Pojdite, brez strahu, da služite!
Potem je ta stavek tudi razložil: Izkušnjo srečanja z Jezusom posredujte
tudi drugim, ponesite evangelij ljudem okoli sebe, ker vera je plamen, ki
je vedno bolj živ, če ga posredujemo
naprej. In posredujte svojo vero brez
strahu, ker Jezus nikoli nikogar ne
pušča samega! Vedno nas spremlja,
ko služimo. Jezusovo življenje je bilo
življenje za druge, Jezusovo življenje
je bilo služenje. In tudi mi se trudimo
biti vedno bolj podobni Jezusu.
To je samo kratek povzetek, papež
je svojim poslušalcem povedal še veliko več, prosil je tudi, naj molijo zanj
in požel veliko aplavzov. Med množico
mladih v Riu je bilo tudi okrog 60 Slovencev. Prihodnje srečanje bo na Poljskem v Krakovu leta 2016.
Sonja
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SAVIO KAMP

Tudi na drugem terminu letošnjega
»Savio kampa« je na Pohorju odmeval
razposajen smeh petinpetdesetih ministrantov in animatorjev iz vse Slovenije.
Skupaj smo spoznavali tematiko filma
Kung fu panda in iz nje poskušali izluščiti pozitivne zglede za svoje življenje.
Na Savio kampu smo počeli zelo veliko
stvari. Zelo mi je bilo všeč to, kar smo
počeli v prostem času: igrali smo nogomet, ročni nogomet, namizni tenis, med
dvema ognjema, roverčka in podobno.

Všeč pa mi je bil tudi celodnevni program. Vsak dan smo imeli sveto mašo.
Enkrat smo odšli na bazen. Nato pa smo
se odpravili na celodnevni pohod na
Areh. Tudi tam smo imeli sveto mašo,
pekli smo hrenovke in kruh na ognju in
se igrali razne igre. Nato smo se spet peš
odpravili proti Dominikovem domu, kjer
smo bivali celih pet dni. Ker je zadnji dan
deževalo in nismo mogli na gokarte (vožnjo z avtomobilčki), smo se v Maribor
odpravili na bowling.
Miha Grmek

•••

PROGRAM POMOČI BOTRSTVO
Škofijska Karitas Ljubljana nas je
seznanila s programom pomoči Botrstvo. Botrstvo je program pomoči
osnovnošolcem in srednješolcem iz
socialno ogroženih družin. Program
pomoči Botrstvo temelji na povezavi
posvojitelj-posvojenec, ki je anonimna. Program pomoči Botrstvo naj
pomaga ohraniti brezskrbnost in veselje do življenja otrok, katerih družine so se znašle v stiski. Zavedamo se,
da stiska najbolj zaznamuje prav otro-

ke, ki potrebujejo vso našo podporo in
pomoč. Botri so lahko posamezniki,
družine ali skupine (pevski zbor, molitvena skupina, mladinska skupina,
ŽK, ŽPS, birmanska skupina …).
Kdor želi postati boter, lahko dodatne informacije dobi pri Župnijski
Karitas Ig v času informacij, ki so
vsak drugi petek v mesecu od 17. do
18. ure v prostorih župnišča Ig.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

Sveto pismo – ali mu lahko
tudi danes za-upamo?
Med 23. in 28. septembrom bo v z naslovom Zakaj še za-upaš? Našo
organizaciji Socialne akademije po župnijo bo v okviru tega tedna v srevsej Sloveniji potekal Socialni teden do, 25. septembra ob 20. uri obiskal
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gost iz Svetopisemske družbe Slovenije, Benjamin Siter, profesor filozofije in teologije, mlad mož in oče treh
deklet, ki nam bo predstavil svojo
zgodbo iskanja vira upanja, na katerem bi lahko gradil svoje življenje. Na
tej poti, ki ni bila vedno ravna, je želel

preveriti, ali lahko zares za-upa verodostojnosti svetopisemskega poročila o zgodovinskem Jezusu. Vabi nas,
da se mu pridružimo na tem potovanju ter da se tudi mi vprašamo, ali je
naša vera dovolj trdna, da lahko v njo
položimo vse svoje zaupanje…

SOUPRAVA TOMIŠLJA

V mesecu avgustu je ižanski župnik
g. Jože Pozderec postal tudi soupravitelj
župnije Tomišelj. V ižansko salezijansko
skupnost je zaradi tega prišel g. Ivan Turk,
ki bo v župnikovem imenu vodil pastoralno delo v Tomišlju. Okrepila se je salezijanska skupnost na Igu, župnija Tomišelj
pa bo duhovno primerno preskrbljena.
G. Ivan Turk je zagledal luč življenja
pred 74 leti v župniji Pilštanj. Salezijanec
je postal leta 1957. Gimnzijo je končal v
Zadru, bogoslovje pa v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen l. 1968. Njegova duhovniška pot ima precej postaj:
Želimlje – vzgojitelj kandidatov za salezijansko življenje (eno leto). Kaplan
v Črni gori (4 leta), kaplan na Kosovem
(5 let), magister novincev v Želimljem in
voditelj duhovnih vaj za ministrante (10
let), župnik v Škocjanu, kaplan v Boštanju in Sevnici (6 let), razne zadolžitve

na Rakovniku (5 let), tri leta je skrbel za
bolne sobrate na Trsteniku in 10 let v
salezijanski skupnosti v Veržeju. Zadnje
leto je nadomeščal bolnega župnika v
Želimljem. 18 let že vodi salezijansko
molitveno zvezo za duhovne poklice in
je odgovoren za pospeševanje združenja salezijancev sotrudnikov. Sodeloval
je tudi na številnih misijonih po Sloveniji… Službe in premestitve je sprejemal v
duhu vere, kakor je obljubil pri redovnih
zaobljubah in duhovniškem posvečenju.
Sedaj je imenovan za duhovnega
pomočnika na Igu, Tomišlju in Kureščku. Naj ga tudi v bodoče spremlja obilen Božji blagoslov in varstvo Marije
Pomočnice …
Dosedanji tomišeljski župnik g.
Srečko Golob je odšel na delo v Vojvodino v župnijo Mužlja, ki jo upravljajo
salezijanci.

PRISPEVEK ZA VEROUK JE 30 € NA DRUŽINO –
Namenjen je za ogrevanje, elektriko in honorar katehistinjam.
SV. BIRMA za veroučence 9. razreda bo v
NEDELJO 20. OKTOBRA 2013 OB 10. URI.
Birmoval bo stiški opat g. Janez Novak.
Devetdnevna priprava na birmo od 11. do 19. oktobra vsak večer.
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URNIK VEROUKA 2013/14
14.00
15.00
16.00
17.00

PONEDELJEK
TOREK
6. raz. – s. Anica 9. raz. – g. kaplan
7. raz. – s. Marta
1. raz. – s. Marta 3. raz. – g. župnik
4. raz. – s. Anica
2. raz. – s. Marta
5. raz. – s. Anica
8. raz. – g. kaplan

SREDA

ČET. PETEK

SOB.

URNIK VEROUKA 2013/14 NA PIJAVI GORICI
TOREK
15.00
16.00
17.00
18.00

1. + 2. raz. – s. Marta
3. raz. – s. Marta
4. raz. – s. Marta

ČETRTEK
7. + 8. raz. – g. kaplan
5. + 6. raz. – g. kaplan
9. raz. – g. kaplan
sv. maša

PETEK

mladinci

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
SEPTEMBER
Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Robi Selan – 8. 9.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 15. 9.
Rok in Zinka Štefančič – 22. 9.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 29. 9.
Manca in Aleš Hostnik – 6. 10.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 13. 10.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 20. 10.

Bralci na Pijavi Gorici:
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 8. 9.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 15. 9.
Andreja Lunar in Amadeja Vidmar – 22. 9.
Eva Kramar in Urška Pirc – 29. 9.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 6. 10.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 13. 10.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 20. 10.

Pri maši ob 10. uri:
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 8. 9.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 15.9.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 22. 9.
Marija Pangerc in Marinka Završnik – 29. 9.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 6. 10.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 13. 10.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 20. 10.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. SKUPINA – 8. 9.
4. SKUPINA – 15. 9.
6. SKUPINA – 22. 9.
7. SKUPINA – 29. 9. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 6. 10. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 13. 10. (Matena)
1. SKUPINA – 20. 10.
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ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Kaja Kos, 9. 6. 2013, Zabrv 49, Ig, na Igu;
Nikolaj Turk Knavs, 9. 6. 2013, Zagoriška 3, Pijava Gorica, na Igu; Mia Gregorčič, 9.
6. 2013, Matena 57, na Igu; Klara Vidić, 9. 6. 2013, Zagorica 7, Ig, na Igu; Rok Krnc, 15.
6. 2013, Ig, na Sarskem; Tim Vogrinec, 16. 6. 2013, Matena 44, na Igu; Nina Junc, 30.
6. 2013, Dobravica 4, Ig, na Igu; Ela Mija Klun, 6. 7. 2013, Gorjančeva 4, Lj. Bežigrad,
na Kureščku; Lana Gornik, 6. 7. 2013, Žimarice 45, Sodražica, na Kureščku; Žan Čuden, 7. 7. 2013, Ljubljanska cesta 56, Ig, na Igu; Staš Ciber, 7. 7. 2013, Kot 11, na Igu;
Tamara Pančur, 21. 7. 2013, Iška vas 71, na Igu; Katarina Škulj, 25. 8. 2013, Iška vas 4,
na Igu; Nuša Arhar, 31. 8. 2013, Iška vas 55, na Kureščku.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta si podelila: Jure Strnad in Petra Oblak, 24. 8.
2013, na Kureščku, (iz župnije Ljubljana Fužine).
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Marija Platnar, 20. 6. 2013, Iška vas 19, Ig, pokopana na Igu. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: mož Franc, hči Vida z družino, hči Jelka z družino, sin
Franci z ženo, brat Franci z družino, nečakinja Helena z družino, nečak Štefan z
družino, nečakinja Lidija Krašovec z družino, sosedje Kramarjevi, Intihar Selanovi,
Miha Grmek z družino, družina Stražišar Škuljevi, družina Platnar iz Kota, družina
Janželj, družina Janežič iz Iške, sosedje Janežičevi, sosedje Žagarjevi, Iška vas 28,
Jože Strle z družino iz Matene, Martin in Dragica Strle iz Matene, Železnikarjevi iz
I. v., Antonija Mavec iz Iške.
+ Oto Comino, 21. 6. 2013, Dobravica 41, Ig, pokopan na Igu. Za sv. mašo in za
cerkev na Dobravici so darovali vaščani Dobravice.
+ Matjaž Zalar, 5. 7. 2013, Kot 28, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše in v dober
namen so darovali: starši Vida in Franc, sestra Mateja Gačnik, Novakovi iz Smrjenj, Obrulovi iz Litije, stric Janez z družino, stric Tone in stara mama, Kodričevi
iz Gradišča, družina Petrovčič, družina Košmerelj, Pečjakovi iz Staj, Franc Virant z
družino, Hrenova 7, družina Janeza Cimpermana iz Kota, družina Možek, družina
Ciber iz Kota, Zalarjevi s Škofljice, Gačnikovi iz Gorenje Brezovice, družina Platnar iz Kota, družina Modic iz Kota, skupina ižanskih pritrkovalcev, družina Vrenk,
Kot 2, Tone Švigelj iz Ljubljane, Marija Švigelj z družino iz Ljubljane, Tone Balant
z družino.
+ Jožica Vrščaj, 2. 8. 2013, Cesta na Drenik 1, Pijava Gorica, pokopana Ljubljana – Žale
+ Jože Ciber, 14. 8. 2013, Iška Loka 1A, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in
v dober namen so darovali: žena Milka, sin Jože, svak Jože Župec z družino, Iška
Loka 64, soseda Olga Čoga, Joži Maček z Iga, družina Zgonc iz Iške Loke, družina
Kumše, Iška Loka 3, družina Selan iz Črne vasi, družina Tegelj, Iška Loka 4, Cibrovi

sporočila 15
iz Kota, Martin Čuden starejši, družini Čuden in Japelj, Iška Loka 1, družina Žnidaršič, Iška Loka 7, družina Toneta Uršiča, Iška Loka 68, Pušnikovi iz Iške Loke, Slavko
Černič iz Iške Loke, družina Franca Uršiča, Iška Loka 38, Janez Uršiča z družino,
Iška Loka 69, družina Jožeta Strleta z Iga, Danica Kozin z družino, družina Ciber
iz Iške Loke 30, Janez Kastelic iz Staj, Malnarjevi s Škofljice, družina Tegelj, Iška
Loka 1B in družina Petrovčič z Iga, družina Regina, Janko Smole z družino, sosedje
Kramarjevi, Franci Smole z družino, Iška Loka 52.
+ Leopold Železnikar, 24. 8. 2013, Visoko 28, Ig, pokopan Ljubljana Žale. Za
sv. maše in v dober namen so darovali: družina Janeza Šteblaj in Frančiška Debevc.
+ Gašper Jenko, 28. 8. 2013, Zabrv 98, Ig, pokopan na Igu. Za maše in v dober
namen so darovali: Ata in mama, Križmanovi iz Staj, Marjan Mavec z družino, družina Pangerc, sosedje Gantarjevi.
+ Ana Bolha, 1. 9. 2013, Kočevska cesta 140, Pijava Gorica, pokopana na Igu. V
dober namen in za sv. maše so darovali: sin Franci z družino, hči Mojca z družino,
družina Strežek z Malega vrha, družina Černič, Sela, Jamnikovi iz Staj, sestrična
Ana Nered z družino, vaščani Pijave Gorice, Majnikovi z Iga, Ljubljanska cesta 30,
družina Petrovčič, Tomaž Zajc z družino, Cibrovi s Pijave Gorice, Marica Skubic iz
Višnje gore z družino.
Vsem darovalcem naj Bog povrne!

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 8. 9. 23. MED LETOM – ROJSTVO DEVICE MARIJE – mali šmaren - sv.
maše na Igu in na Pijavi Gorici ob običajnih urah, na Kureščku ob 10.
in 16. uri, eno uro pred mašo češčenje Najsvetejšega.
Ponedeljek 9. 9. 	ZAČETEK VEROUČNEGA LETA – urnik je objavljen na oglasni deski in
v tej številki Naše župnije; ob 19.30 sestanek ŽPS
Torek 10. 9. sestanek za starše birmancev ob 19. uri
	Sobota 14. 9. Povišanje sv. križa, praznik – ljubljanska nadškofija ima na Brezjah
molitev za duhovne poklice, od 9. ure dalje
Nedelja 15. 9. 24. MED LETOM – KATEHETSKA NEDELJA - sv. mašo ob 10. uri
pripravijo veroučenci - NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV LJUBLJANSKE METROPOLIJE - ob 16. uri slovesnost v ljubljanski stolnici
Petek 20. 9. birmanski vikend na Uskovnici (od 20. do 22. 9); v nedeljo se starši
birmancev za zaključek udeležijo maše na Uskovnici

	Sobota 21. 9.	STIČNA MLADIH ob 9. uri – sv. Matej (Matevž), apostol, evangelist,
ob 8. uri zaobljubljena maša za Staje
Nedelja 22. 9. 25. MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA - ob 10. uri ŽEGNANJE NA
SARSKEM – Lepo vabljeni na Sarsko!
Torek 24. 9. bl. Anton Martin Slomšek; spomin Marije Pomočnice
	Sreda 25. 9. predavanje: Sveto pismo, ali mu lahko tudi danes zaupamo? – ob 20.
uri
	Četrtek 26. 9. sv. Kozma in Damijan, mučenca, ob 18. uri sv. maša na Dobravici; ob
19. uri priprava staršev in botrov na krst otroka
Nedelja 29. 9. 26.MED LETOM – Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli - ob 10.
uri, ŽEGNANJE V IŠKI VASI pri sv. Mihaelu – Vabljeni!
Ponedeljek 30. 9. smrtni dan božjega služabnika Andreja Majcna
Mesec oktober, mesec rožnega venca – Vsak dan 20 minut pred sv. mašo molitev rožnega venca: za Cerkev na slovenskem, nove nadškofe, družine, za ljudi
v stiski, bolne in ostarele, za mlade, za nove duhovne poklice in za
svetost duhovnikov, za domovino.
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (3.10.) in v petek (4. 10.) ob 16.
uri, v soboto (5. 10.) ob 10. uri.
Petek 4. 10. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov, ob 19. uri maša in
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
	Sobota 5. 10. prva sobota – ob 8. uri sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu Srcu
Nedelja 6. 10. 27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA NEDELJA - ob 9. uri žegnanje v
Tomišlju; začetek tedna za življenje - od 6. do 13. oktobra

Otroci so najlepši Božji dar.
Vsak otrok ima pravico priti na svet,
pa najsi je zaželen ali ne.
bl. Mati Terezija

