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BIRMA V DRUŽINI
September 2010, začetek šolskega in
veroučnega leta. Prvi dnevi nervoze, konec
brezskrbnih počitnic, nov ritem, obveznosti. Pravočasno vstajanje, domače naloge
pa zvezki in knjige, ki jih otroci potrebujejo.... V tednu, dveh smo v ustaljenem ritmu,
skupaj z otroci usklajujemo popoldanske
aktivnosti, kdaj ima kdo šport,
glasbo, verouk.... »Letošnje leto
pa grem k birmi« ustreli Žan.
A tako velik je že, me spreleti,
ja še leto pa konča osnovno
šolo. Fant odrašča. Za trenutek
se zagledam skozi okno, misli
odplavajo nazaj v leto, ko sem
sam prejel zakrament sv. birme...
Marsikaj je bilo drugače. Življenje se je
zdelo bolj umirjeno, vse je teklo počasneje. Otroci smo poleg rednega verouka v
sedmem razredu obiskovali tudi dodatno
pripravo na birmo, kjer smo z gospodom
kaplanom veliko časa posvetili pogovoru
in razmišljanju o življenju, odraščanju,
obveznostih, ki nas čakajo in pričakovanjih

ter dolžnostih, ki jih kot odrasli kristjani
sprejemamo nase.
Danes je čas, da se ozremo nazaj, na
prehojeno pot in doseženo. Del svoje
dolžnosti izpolnjujemo, ko učimo svoje
otroke v veri v Boga, jih versko vzgajamo in
jih vodimo po poti krščanstva. Svoje otroke
smo pripeljali do trenutka, ko
bodo oni stopili na to pot v novi
luči, v luči milosti Svetega Duha.
Kot staršu se mi v takem trenutku
porajajo vprašanja:
Je otrok, s sprejemom zakramenta sv. birme, kaj bolj pripravljen spoprijeti se z izzivi današnjega časa? Bo lažje premagoval težave,
se odrekal skušnjavam in našel najboljšo
pot skozi življenje? Bo spregledal greh,
zaničevanje, zlo, bo ločil zrno od plevela?
Ali mu starši, botri in ostali kristjani s svojim
zgledom in življenjem vzbujamo zaupanje
in zgled dobrega ter ljubeznivega? Bo ostal
trden in pokončen kristjan v današnjem
svetu, ki je poln skušnjav in stranpoti?

Praznujemo v maju

2

Na ta vprašanja težko odgovorimo.
Gotovo pa lahko zatrdimo, da vsi želimo
vse dobro našim birmancem. Svoje dobre
želje pa moramo podkrepiti z molitvijo in
zgledom ter vztrajanjem na zadani poti.
Hkrati pa se moramo zavedati, da nas bodo
naši otroci na poti odraščanja še velikokrat
potrebovali in iskali pri nas nasvet. Milost

Svetega Duha, ki smo jo prejeli ob naši
birmi, nam bo pomagala, da jih bomo znali
usmeriti na pravo pot.
Pridi Sveti Duh, napolni srca naših
birmancev in jih utrdi v veri, upanju in
ljubezni do življenja, ljudi in Boga. Vodi jih
po poti ljubezni, poštenja in dobrosrčnosti.
Gregor Debevec

BIRMA - birmovalec škof dr. Anton Jamnik
- 42 birmancev nedelja 15. maj 2011 ob 11. uri

MARIJA – ROŽA SKRIVNOSTNA
V mesecu maju se spet zbiramo pri
šmarnicah. V litanijah se obračamo nanjo
s svojimi prošnjami in jo nagovarjamo z
različnimi imeni kot svojo mater, devico
in kraljico... Najlepše od vseh teh imen
pa je gotovo roža skrivnostna. Od kod
to ime? Roža je simbol nečesa lepega.
Rožo podarjamo tistim, ki jih imamo radi.
Z besedo skrivnostna pa povemo, da o
Mariji, Božji materi ne beremo zelo veliko
v Svetem pismu. Ostala je odmaknjena od
takratnega dogajanja v senci svojega Sina.
Živela je v skromnih materialnih razmerah,
nikjer ni izstopala. Pa vendar vemo, da je
bila od otroških letih čista, brezmadežna,
ljubezniva. Vse življenje se je ravnala po
Božjih zapovedih. Bila je sveta. Najvišji
in Najmogočnejši med vladarji jo je zato
izbral za mater svojega Sina. Ni imela
lahkega življenja. Božjega sina je morala
roditi v hlevu, z njim bežati v Egipt. V času
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njegovega javnega delovanja je trepetala
zanj, saj so mu stregli po življenju. Pod
križem, na katerem je pozneje umrl, pa je
postala mati vseh ljudi in naša priprošnjica.
Mati vendar razume svoje otroke in jim
želi pomagati. Ko molimo rožni venec, je
z nami in ga sodaruje Nebeškemu očetu.
Po Jezusovi smrti je skupaj z apostoli
dočakala prihod Svetega Duha in tako
postala soustanoviteljica prve Cerkve. Zato
je pri Bogu tudi naša priprošnjica za nove
duhovne poklice.
Roža skrivnostna, prosi za nas!
Irena

Marija, ti si naša vodnica in pomočnica.
Zamišljamo si te kot »Rožo skrivnostno«,
veselje in mir najdemo,
ko k tebi prerojeni vzklikamo:
Ave, Marija!
Pavel VI.

Praznujemo v maju
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»TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD«
Dan prvega svetega obhajila je za
vsakega izmed nas res dan, ki ga je naredil
Gospod! Gotovo se ga vsak izmed nas s
posebno ljubeznijo spominja. Bodimo
zares veseli pričevalci Jezusovega veselega
oznanila. K temu nas je spodbujal sedaj
blaženi Janez Pavel II. med svojim obiskom
v Sloveniji:

» Življenje kristjanov mora biti verodostojno pričevanje za Kristusa in za njegov
evangelij in to v združenjih in apostolskih
gibanjih, v župnijah in sploh v vsakdanjem
družbenem kontekstu. Iščite svetost v
vsakdanjem življenju. Naj bo evharistija –
(sveta maša) »višek in vir« vaše zavzetosti
v vsakdanjiku.
Ostanite zvesti obisku nedeljske svete
maše. To je resnično dediščina, ki so vam
jo zapustili vaši očetje v veri …

In še: Vi zakonci, ki že dalj časa v ljubezni živite to temeljno izkustvo skupnosti,
poživite milost zakramenta. Iz tega vira
črpajte potrebno duhovno pomoč, da v
polnosti uresničite načrt, ki ga ima Bog
z vami in vašo družino.« (vzeto iz pridige
pri sv. maši na mariborskem letališču 19.
maja1996)
Blaženi Janez Pavel II. je takole nagovoril tudi prvoobhajance:
»Nobena cerkev na svetu ni tako lepa in
sveta, kot ste vi, ki ste živi tabernaklji Boga.«
Dragi otroci, odprite na stežaj svoja
srca Jezusu, da vstopi in postane kralj vašega srca. Ne bojte se! Jezus je imel posebno
rad otroke in jih je blagoslavljal! Naredite
mu prostor v vašem srcu!
Te misli naj bodo spodbuda za vas,
dragi starši prvoobhajancev, da se tudi
sami zamislite in doživljate pomembnost
dogodka prvega obhajila. Le vaš zgled bo
zgovoren odgovor na vse to, kar sva oba z
g. župnikom vlagala pri verouku.
Dragi verniki, molimo za naše prvoobhajance in njihove družine, da bo Jezus
v njihovem življenju vedno POT, RESNICA
IN ŽIVLJENJE. Bog naj blagoslavlja vse naše
družine in Marija naj vzame vsakega izmed
nas pod svoj materinski plašč.
s. Marta Zadravec

PRVO SVETO OBHAJILO – nedelja 22. maj ob 10. uri – 11 dečkov, 8 deklic
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PRAZNOVANJE VELIKE NOČI
Letošnja Velika noč je bila precej pozno,
praznovali smo jo 24.4.2011.
Uvod v praznovanje so velikonočni obredi . V četrtek, ko se spominjamo ustanovitve
svete maše-evharistije, so se predstavili
prvoobhajanci. Zavzeto in pogumno so
sodelovali pri maši
Blagoslov jedil na veliko soboto je obiskalo veliko ljudi, saj so kar dvakrat napolnili
župnijsko cerkev in je bil blagoslov jedil tudi
po vaseh. V soboto smo tudi molili pred
Najsvetejšem pri božjem grobu.
Organizirane skupine so se še kar izkazale, sicer pa so prišli le redki posamezniki.
V nedeljo zjutraj smo ob božjem grobu
zapeli alelujo in se zvrstili v procesijo, ki je
bila res velika. Spremljalo jo je mogočno
zvonenje zvonov, vesele velikonočne pesmi...
Sledila je slovesna sveta maša. K lepemu
praznovanju so prispevali cerkveni pevci,
flavtistki, solistka Nadja, pritrkovalci, gasilci,
narodne noše in vsi, ki so nosili nebo, bandera. Lep prispevek je bila tudi lepo okrašena
cerkev.

jih vsako leto pripravi Tomaž Jamnik. Letos
je fotografijo za podobico prispeval Aleš
Hostnik. Posnetek je nastal v Betlehemu.
ŽEGNANJE PRI SVETEM KRIŽU
je bilo letos na sam prvi maj, ko praznuje tudi Jožef, delavec. Tokrat pa se je dogajalo istočasno s slovesnostjo ob razglasitvi
Janeza Pavla II za blaženega. Slovesnost je
vodil župnik Jože Pozderec, ki se je na koncu maše s šopkom zahvalil gospe, ki vzorno
skrbi za cerkev. Prišli so tudi cerkveni pevci,
manjkalo pa je mlajših, saj so po tradiciji
prvega maja odšli na Krim. Kljub manjši
udeležbi nas je po maši čakala pogostitev.
Tončka Jeraj

VZGOJA ZA VREDNOTE
Dr. Bogdan Žorž, znani slovenski psihoterapevt, nam je meseca aprila v župnišču
spregovoril o vzgoji. Navzoče nas je posvaril
pred permisivno vzgojo, ki vse dopušča
in ničesar ne zahteva. Vzgoja je trdo delo,
nikakor ni tekanje za modernimi prijemi in
novostmi, ampak je skupna pot vzgojitelja
in otroka in na poti so določena pravila in
predvsem vrednote, ki jih hočemo privzgojiŽEGNANJE NA PUNGARTU
Ker je bila Velika noč tako pozno, smo ti otroku. Nikakor ni brez pomena, da otroka
žegnanje na Pungartu praznovali kar na naučimo odpovedi in mu postavimo meje.
J.Ž.
Velikonočni ponedeljek. Sveti Jurij ima že
ČARNO JEZERO
zelo veliko častilcev, saj jih prihaja vsako
leto več. V veličastni katedrali narave je pra– na Rakovniku, 4. junij
znovanje res nekaj posebnega. Žegnanjsko
ORATORIJ – 27.junij – 3.julij 2011
mašo je daroval župnik Jože Pozderec. Tudi
naslov: V TVOJO SMER
tokrat smo prejeli priložnostne podobice, ki
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BLAŽENI JANEZ PAVEL II.
V nedeljo 1. maja je bil razglašen za blaženega pokojni papež Janez Pavel II. Karol
Jozef Wojtyła, ki je bil za papeža izvoljen 16.
oktobra 1978, se je rodil 18. maja 1920 v Wadowicah blizu Krakova na Poljskem. Bil je 264.
papež, oziroma 263. naslednik apostola Petra
v vesoljni Cerkvi. Umrl je v soboto 2. aprila
2005. zvečer v apostolski palači v Vatikanu.
Msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof metropolit meni, da je bil Karol Wojtyła za blaženega razglašen zaradi globoke
in pričevanjske osebne vere, neomajne
zvestobe, zaupanja v Božjo previdnost, zaradi nesebičnega služenja Cerkvi in ljudem
ter prepričljivega evangeljskega ravnanja
v službi Resnice, Pravičnosti in Ljubezni.
»Menim, da sodi v vrsto velikih osebnosti
na Petrovem sedežu in sem srečen, da sem
ga lahko osebno tudi večkrat srečal.«
Papež Janez Pavel II. je dvakrat obiskal
tudi Slovenijo: prvič maja 1996, ko je obiskal vse tri škofije, drugič pa 19. septembra
1999, ko je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška.

Noben papež v zgodovini se doslej še
ni srečal s tako velikim številom ljudi kot Janez Pavel II. Na splošnih avdiencah, ki jih je
imel ob sredah, se je srečal s približno 17,6
milijonov vernikov. Potrebno je prišteti še
posebne avdience in maše, ki se jih je samo
v jubilejnem letu 2000 udeležilo več kot
osem milijonov romarjev. Na milijone vernikov je nagovoril na pastoralnih obiskih v
Italiji in po svetu. Rekordno število beležijo
tudi avdience za politične voditelje.
Na praznovanju v nedeljo, 1. maja, se
je zbralo v Rimu milijon in pol romarjev,
ki so spremljali dogodek, mnogi od njih
tudi na velikih zaslonih. Ob papežu sta bila
kardinal Stanislaw Dziwisz, tajnik pokojnega papeža in lvovski nadškof Mieczyslaw
Morkzycki, poleg njiju pa kardinali, škofje
in duhovniki. Papež Benedikt je v pridigi
povedal, da razglaša Janeza Pavla II. za
blaženega in ga prosil, naj vernike blagoslovi, kot je to velikokrat storil z okna svoje
sobe v Vatikanu.
Povzeto po http://aktualno.rkc.si/ in Družini

OBISK ROBIJA FRIŠKOVCA
V sklopu priprav na sv. birmo nas je v
torek, 19. aprila obiskal poznan slovenski
zaporniški duhovnik Robi Friškovec, da bi
nam povedal kaj več o življenju, o svojem
življenju in o življenju kristjana.
Njegov govor je bil zanimiv za vse nas
birmance in tudi za odrasle osebe, kajti

vse kar je povedal, je povedal na zabaven
način.
Najbolj mi je bilo zanimivo, ko nam je
pripovedoval o svojem otroštvu in o vseh
problemih s katerimi se je soočil in kako se
je na koncu odločil za duhovniški poklic.
Peter

IG
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ZBORNIK ŽUPNIJE IG OB 300-LETNICI
ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU – 3. DEL
Danes predstavljamo drugo poglavje tretjega
dela Zbornika, ki govori o glasbi v župniji. Predstavljeno je zborovsko petje, organisti, pritrkovalci,
orgle, zvonovi, cerkvene ure in ureditev ozvočenja
v nekaterih cerkvah.
Zborovsko petje ima v župniji že zelo dolgo
tradicijo, če samo pomislimo, da so bile postavljene prve orgle v ižanski cerkvi že leta 1788. S
prihodom učitelja Franceta Govekarja, organista
in zborovodja, očeta pisatelja Frana Govekarja, so
se »lotili pogumno reformiranja cerkvene glasbe
tudi na našem koru«, kot je zapisal leta 1879 France
v Cerkveni glasbenik. V začetku je bilo bogoslužje
v latinskem jeziku in podobno so bile skoraj vse
pesmi latinske. Z letom 1965 se je začelo opravljati
mašo v slovenščini in Ižanci so že peli Vodopivčevo
mašo: Vsi blaženi nebeški slovensko. V različnih
obdobjih so nastopali otroški, mladinski in mešani
cerkveni zbor, odvisno od številčnosti generacije.
Kot je zapisal F. S. Finžgar, ki takole končuje svoje
poročilo o delu s cerkvenim zborom: »Led smo
prebili – sedaj zbor prav dobro poje. Truda pa bo treba
nasledniku, da pevce obdrži, zakaj s pevci je velik križ,
vselej in povsod in do konca sveta. Amen ( 1907 )«.
Najpomembnejša spremljava petju so orgle,
ki so na Igu zabeležene že leta 1788. Današnje
so tretje po vrsti in so bile »največja investicija
20. stoletja«. Brez dobrih in vztrajnih organistov
vsekakor ni šlo. Govekarju so sledili Franc Miglič,
France Zabavnik, Vid Rovanšek. Po vojni si sledijo
številni, že vse bolj visoko šolani organisti.
Slovenija je zelo specifična v pritrkovanju – to
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je veja muziciranja, posebna pesem zvonov, ki jo
vestno goji skupina ižanskih pritrkovalcev v želji,
ohraniti ižanski način pritrkovanja.
Za vse to so potrebni zvonovi; božji pevci, ki
močno vplivajo na duševnost človeka, saj je znan
rek: Z žalostnimi zvon žaluje, se z veselimi raduje.
Ižanski zvonovi imajo dolgo in burno zgodovino,
saj je najstarejši zvon iz leta 1705. Zvonjenje na
vrvi je zahtevalo dokajšno spretnost in znanje,
z elektrifikacijo so tudi zvonovi dobili električni
pogon. Najnovejša pridobitev pa je zvonomat,
avtomat z možnostjo programiranja različnih
načinov zvonjenja.
V ižanski fari deluje pet stolpnih ur. Njihova
naloga je, da kažejo čas in bijejo. Zelo podrobno in
sploh prvič je predstavljena zgradba in delovanje
urnega mehanizma. V novejšem času so stara klasična kladiva zamenjala nova elektromagnetna, ki
jih proži elektronska ura. Mehanski urni mehanizem
so prevzeli elektromotorji, vodeni z elektroniko.
Mehanski del pogona kazalcev z reduktorji nad
zvonovi pa še vedno ostajajo v funkciji.
Ozvočenje v ižanski cerkvi obstaja že od leta
1980, ki se je vse do današnjih dni posodabljalo
v skladu z napredkom tehnologije. Pomembna
novost v sistemu ozvočenja je sistem »induktivne
zanke«, s pomočjo katerega smo zagotovili kakovostno slišnost in razumljivost govora tudi za vse
obiskovalce cerkve, ki uporabljajo slušne aparate.
Ozvočeni sta tudi cerkev na Pijavi Gorici in pokopališka kapela. (nadaljevanje)
M. H.

Sporočila
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – MAJ, JUNIJ
Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Jernej Smole – 8. 5.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 15. 5.
Kristina in Zinka Štefančič – 22. 5.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 29. 5.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 5. 6.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 12. 6.
Tina Založnik in Jernej Smole – 19. 6.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
8. SKUPINA – 8. 5. Staje
BIRMA – 15. 5. starši
PRVO OBHAJILO – 22. 5. starši
9. SKUPINA – 29. 5. Matena

Pri maši ob 10. uri:
Mojca Kus in Jure Podržaj – 8. 5.
birma – 15. 5.
prvo obhajilo – 22. 5.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 29. 5.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 5. 6.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 12. 6.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 19. 6.
Manca in Aleš Hostnik – 23. 6. ob 19h
1. SKUPINA – 5. 6.
2. SKUPINA – 12. 6.
3. SKUPINA – 19. 6.

10. aprila je praznovala svoj 50. rojstni dan ga. Marjana Jamnik, ki jo poznamo
kot bralko beril, zavzeto sodelavko župnijskega odbora za karitativnost, članico
ŽPS in voditeljico postrežbe. Gospa Marjana, želimo vam veliko blagoslova, vsega
dobrega in še veliko let! Najlepša hvala!
V petek 5. maja pa je praznovala 70. rojstni dan ga. Mira Gantar, tudi zavzeta
sodelavka pri življenju župnije. Hvala vam za čas in moči, ki nam jih posvečate
in naj vam Bog povrne s svojim blagoslovom!
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Janez Podobnik, 19. 4. 2011, Zabrv 92, Ig, pokopan 22. 4. v Ljubljana-Polje.
+ Marija Vokal Kraševec, 28. 4. 2011, Kidričeva 56, Trzin, pokopana 3. 5. na Igu.
+ Stanislav Markovčič, 28. 4. 2011, Zagoriška 20, Pijava Gorica, pokopan 4.
5. na Škofljici. Za cerkev in v dober namen so darovali: žena Rozi, sin Lado z družino, hčerka Stanka z
Anžetom, vaščani Pijave G. za mašo in za cerkev, družina Ivan Šerjaka, družina Primec, sosedje Cibrovi
in Anica Mohar.
Bog naj vsem povrne s svojimi darovi!
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Nedelja 8. 5. 3. velikonočna nedelja – začetek tedna molitve za duhovne poklice - ob 10.
uri birmanska devetdnevnica; na Pijavi Gorici ob 9. uri redna sv. maša, ob 10.
uri Florijanova maša za gasilce
Ponedeljek 9. 5. ob 20. uri sestanek za ŽPS
Torek 10. 5. ob 18. uri spoved za birmance 8. razreda in ob 19. uri devetdnevnica
Sreda 11. 5. ob 18. uri spoved za birmance 9. razreda in ob 19. uri devetdnevnica
Četrtek 12. 5. ob 18. uri SREČANJE BIRMANCEV, STARŠEV IN BOTROV Z BIRMOVALCEM,
ob 19. uri devetdnevnica
Petek 13. 5. ob 18. uri vaja za birmance in vse sodelavce pri birmanski maši
Sobota 14. 5. dekanijski molitveni dan za duhovne poklice na Kureščku: ob 9.00 molitvena
ura, ob 10.00 sv. maša
Nedelja 15. 5. 4. velikonočna – ob 11. uri SLOVESNOST SV. BIRME – ob 10.30 zbor pred župniščem
Ponedeljek 16. 5. do petka vsak dan ob 19. uri devetdnevnica za prvoobhajance in šmarnice
Sobota 21. 5. ob 9. uri vaja za prvoobhajance in druge nastopajoče ter devetdnevnica
Nedelja 22. 5. 5. velikonočna – ob 10. uri PRVO SVETO OBHAJILO
Torek 24. 5. Marija Pomočnica kristjanov - praznik
Petek 27. 5. blaženi Alojzij Grozde, mučenec – prenos njegovih relikvij iz Šentruperta na Zaplaz:
ob 19. uri somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov, po maši sprejem relikvij
in čaščenje
Sobota 28. 5. osrednja slovesnost v čast bl. Alojziju Grozdetu – ob 10. uri somaševanje vodi
novi apostolski nuncij, nadškof Juliusz Janusz
Nedelja 29. 5. 6. velikonočna - pri maši ob 10. uri poje otroški cerkveni zbor s Škofljice; na Rakovniku ob 15. uri procesija in maša v čast Mariji Pomočnici – Lepo vabljeni!
- ob 19. uri poljska maša na Gornjem Igu
Ponedeljek 30. 5. poljske maše: ob 17. uri v Iški; ob 18. uri na Dobravici; ob 19. uri na Igu za Staje
in Kot
Torek: 31. 5. obiskanje Device Marije – poljske maše: ob 7.30 v Mateni s procesijo; ob 18.
uri na Kremenici; ob 19. uri na Igu za Iško Loko in sklep šmarnic
Sreda 1. 6. poljske maše: ob 18. uri na Sarskem in ob 19. uri na Igu za Ig; začetek vrtnic v
čast Jezusovemu Srcu
Četrtek 2. 6. GOSPODOV VNEBOHOD – sv. maši na Igu ob 8. in 19. uri; ob 18. uri poljska maša
na Pijavi Gorici; ob 16. uri na Kureščku
Petek 3. 6. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu; ob 19. uri začetek
binkoštne devetdnevnice; ob 18. uri poljska maša za Iško vas
Sobota 4. 6. prva sobota – pobožnost v čast Marijinemu Srcu, na Kureščku ob 9. uri molitvena
ura, ob 10. uri sv. maša
Nedelja 5. 6. 7. velikonočna nedelja
Nedelja 12. 6. BINKOŠTI – pri maši ob 10. uri sklep veroučnega leta
Ponedeljek 13. 6. binkoštni ponedeljek – Marija, Mati Cerkve – sv. maša ob 19.00

