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

DRAGI IŽANSKI FARANI!
G. Janez Potočnik, predstojnik slovenske salezijanske inšpektorije , je
letos premestil našega dosedanjega
kaplana, g. Janeza Žerovnika, v župnijo
Cerknica . Tam bo 1. avgusta nastopil
službo kaplana in voditelja mladinskega
centra.
G. Janez Žerovnik je prišel za kaplana
na Ig meseca septembra 1999. Kar hitro
se je vživel v župnijo, prevzel del verouka in mladinsko skupino, posebej pa se
je zavzel za Pijavo Gorico, kjer je poučeval verouk, in tudi redno maševal ob
nedeljah, praznikih in četrtkih. Na prvi
petek je obiskoval bolnike na domu, jim
prinašal obhajilo. Marsikaterega bolnika
je tudi obiskal v bolnici in v domovih za
ostarele in onemogle. Vedno je bil na
razpolago za spoved v župnijski cerkvi
in v Marijinem romarskem svetišču na
Kureščku. Uvajal in vzgajal je tudi naše
ministrante. Vedno je bil navzoč pri vajah mešanega mladinskega pevskega
zbora Magnificat. Skrbel je za kolednike in oratorij, za nogometno ekipo, ki je

tekmovala v salezijanski mladinski ligi in
dosegla kar nekaj dobrih mest in pokalov. Vsak teden je mladim omogočil rekreacijo v športni dvorani. Od ponedeljka do petka je bil vsak dan najmanj dve
uri na našem dvorišču z osnovnošolskimi otroki, ko so čakali na prevoz domov,
da so lahko igrali nogomet in druge igre,
namesto da bi brezciljno tavali po Igu.
Skrbel je tudi za sodelavce župnijskega
glasila Naša župnija in za njegovo redno
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izhajanje. Znotraj naše redovne skupnosti pa je imel še službo ekonoma in skrbel za računovodstvo.
Kot župnik župnije Ig sem mu zelo
hvaležen za njegovo veliko delo, ki ga je
vedno opravljal z duhovniškim srcem, predano, tiho, ponižno, vztrajno in natančno

ter v lepem bratskem sodelovanju.
Za vse njegovo delo in njegov zgled
duhovnika, vzgojitelja in kateheta se mu
iskreno iz srca zahvaljujem in mu v novi
župniji želim obilo zdravja in blagoslova.
Bog naj mu vse bogato poplača.
Jože Pozderec, župnik

DRAGI VERNIKI

Ni moja niti vaša volja, ki nas je združila za petnajst let, to je storil Gospod
Jezus Kristus in naša vera. Hvaležen
sem za dar duhovništva, ki je biser in
zaklad, in da sem ga preživel med vami.
Marsikateri človek misli, da duhovnikov ne potrebujemo, vendar jaz sem
še tu in še mnogo drugih duhovnikov.
V prihodnosti pa se lahko zgodi, da jih
ne bo dovolj. Sam sem vztrajno molil za
to, da do tega ne bi prišlo.
V času mojega službovanja pri vas
so otroci postali odrasli, novorojenčki
pa najstniki in sem jih spremljal na poti
vere. Ta pot ni bila zmeraj uspešna, toda
napravil sem vse, kar je bilo v mojih močeh. Zmeraj pa sem vas, mlade, izročal v
varstvo don Boska in Marije, Božje Matere. Kljub vsemu, kljub mnogim oddaljenim od Gospoda Jezusa, vam priporočam, da delate za nebeško kraljestvo,

ne za pogubljenje.
Rad sem vam pridigal. Včasih sem
imel občutek, da ne najbolje, vendar vem,
da sem vam hotel približati evangelij in to
je bilo dobro. Včasih sem bil utrujen, včasih nepripravljen, takrat pač ni šlo.
Gospod Jezus, ki me je poklical za
duhovnika, mi daje in mi bo dal tudi v
prihodnosti toliko moči in sposobnosti,
da izpolnim, kar hoče. Danes je pač dan
prehoda z Iga v Cerknico, je pa vsak dan
posvečen Njemu, saj moramo vsi svoje
življenje posvetiti Gospodu. Če je Bog na
prvem mestu, je vse na pravem mestu. S
hvaležnostjo se bom spominjal vseh milosti, ki sem jih prejel od Gospoda v tem
času. Z veseljem se bom spominjal vas,
dragi ižanski farani, posebno preizkušanih in ubogih. Pozdravljeni.
Janez Žerovnik, kaplan

VABILO
V apostolskih delih beremo: »Bili so
Kot že nekaj let zapored, tudi letos
stanovitni v nauku apostolov in bratskem pripravljamo Dan župnije, srečanje faobčestvu, v lomljenju kruha in molitvah.« ranov, kjer s skupno sveto mašo, do-
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brim namenom, skupnim kosilom poklepetamo in se družimo.
10. dan župnije bo letos v nedeljo,
20. 7. 2014, v župnijski cerkvi na Igu.
Na ta dan se farani povežemo in se
družimo na drugačen način, kot smo
vajeni skozi leto. Vzamemo si več časa
za sveto mašo in sproščeno popoldne.
Župnijske dneve sta uvedla naša dušna
pastirja, gospod župnik in gospod kaplan.
Ker pa ste verjetno že slišali, gospod kaplan Janez Žerovnik, odhaja iz
naše župnije in sledi novemu Božjemu
klicu. Zato smo se v Župnijskem pastoralnem svetu skupaj z gospodom
župnikom odločili, da bo Dan župnije

tudi prilika, ko se lahko skupaj poslovimo od gospoda Janeza in mu zaželimo
veliko Božjega blagoslova in obilo potrpljenja, saj bo deloval na področju, ki
mu je najljubši, z mladimi.
V nedeljo, 20. 7. 2014, bo osrednja maša ob 10. uri v farni cerkvi. K
maši so vabljene narodne noše, gasilci
in skavti v svojih oblekah. Poleg vseh
ostalih faranov, vabljene vse skupine,
ki delujejo v naši župniji: pritrkovalci,
ključarji, krasilke, animatorji, člani pevskih zborov, molitvene skupine, zakonske skupine, karitas, ministranti…
Po sveti maši bo na dvorišču za župniščem čas za klepet, hrano, pijačo in
sladke dobrote.

G. Primož M. Korošec, SDB, novi duhovni
pomočnik na Igu, prihaja iz vasi Hruševka,
ki leži v Tuhinjski dolini in spada pod župnijo Šmartno v Tuhinju. Najprej je diplomiral
na Visoki upravni šoli v Ljubljani, nekaj časa
tudi delal na OŠ Šmartno v Tuhinju, na to pa
leta 2004 odšel k salezijancem na Rakovnik.
Vpisal se je na Teološko fakulteto v Ljubljani,
študij teologije pa je končal v Turinu v Italiji.
Leta 2013 je bil posvečen v diakona in prevzel službo vzgojitelja v Želimljem. Letos 29.
junija je bil v Gornjem Gradu posvečen v duhovnika. Še naprej bo vršil službo vzgojitelja
v Želimljem, ob koncu tedna pa bo deloval v
ižanski župniji. Z veseljem ga sprejemamo in
mu iskreno želimo, da bi se med nami dobro
počutil.

Gospodinje naprošamo za pecivo, ki
ga lahko dostavijo v župnišče v soboto
popoldne ali zvečer. Tokrat ne bomo
imeli običajnega srečelova.
V nedeljo, 27. 7. 2014, bo pri maši
ob 10. uri sprejem novomašnika,

g. Primoža M. Korošca, ki bo novi duhovni pomočnik v ižanski župniji. Tudi
takrat lepo vabljeni k sv. maši, saj bo
tista maša ponovitev novo maše.
Člani ŽPS

Sponzorji oratorija 2014
Iskrena hvala sponzorjem oratorija:
• Občina Ig – g. župan Janez
Cimperman
• Mehanika Janez Piškur, s.p.
• Žagar Tone d.o.o., Iška vas
• Pavel Šteblaj s.p., Iška vas
• Šerjak d.o.o., Pijava Gorica
• Maretina d.o.o., Iška vas
• Barva – lesk d.o.o., Ig
• Tone Strelec s.p., Ig

•
•
•
•
•

Rolum s.p., Luka Bekanovič
Gostilna Čot, Pijava Gorica
Lekarna Ig
g. Mirko Merzel, Ig
Društvo za turizem, kulturo in
šport, Iška vas
• Mesarstvo Blatnik d.o.o., Škofljica
• Mesnica Boris Farkaš, Ig
• Pekarna Pečjak, Škofljica

