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

PRIPRAVA NA VOLITVE NOVEGA ŽPS
Na 2. postno nedeljo, 1. marca
2015, bo po naših župnijah potekal izbor novih članov župnijskih pastoralnih
svetov. Sedanjemu članstvu ŽPS namreč ugasne mandat na belo nedeljo,
12. aprila 2015.
Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki
župniku pomaga pri preučevanju, načrtovanju, spremljanju, spodbujanju in
izvajanju pastoralnega dela v župniji.
Naloge župnijskega pastoralnega
sveta se nanašajo na skupno življenje
župnijskega občestva, oznanjevanje,
bogoslužje in dobrodelnost v župniji.
Za življenje župnije, vzgojo za soodgovornost župljanov, možnost njihovega sodelovanja pri pastoralnem
delu v župniji in prizadevanju za prinašanje evangelija v svet, pa je seveda
zelo pomembno, kateri predstavniki
župnijskega občestva, postanejo člani
župnijskega pastoralnega sveta.
Zato je pomembno, da župljani, ki
imate pravico podati svoje predloge za

člane ŽPS (tisti, ki ste dopolnili 16 let
in prejeli zakramente uvajanja: krst,
birmo in evharistijo), ob predlaganju
novih članov ŽPS, razmislite, ali ima
oseba, ki jo nameravate predlagati za
članstvo v ŽPS, poleg nekaterih nujnih
pogojev (kot so trdna vera, nravno življenje in razsodnost, starost najmanj
16 let ter prejem zakramentov uvajanja), tudi druge potrebne kvalitete in
sposobnosti za sodelovanje v župnijskem pastoralnem svetu, s katerimi
bo pripomogla k skupnemu dobremu
župnije.
Le tako bo naša župnija lahko postala – kot pravi papež Frančišek – »občestvo občestev (prim. PiP 80); »svetišče, v katero žejni prihajajo pit, da bi
nadaljevali pot in središče nenehnega
misijonarskega poslanstva« (EG 28).
Da nam bo to uspelo, potrebujemo
razsvetljenja. To si pa izprosimo z molitvijo. Vabim vse župljane, da bi v teh
dneh priprave na izbiranje novih članov
ŽPS, vsak dan molili naslednjo molitev:
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UVODNIK – DUHOVNOST
Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd;
Daj nam duha modrosti,
da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji
in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta,
ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo
sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu
in uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
To te prosimo po priprošnji Device Marije,
blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija Grozdeta
in blaženih drinskih mučenk.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega
Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
žpk

DON BOSKO IN LETO
POSVEČENEGA ŽIVLJENJA
Papež Frančišek je v jeseni za vesoljno Cerkev razglasil leto posvečenega
življenja, ki bo trajalo do 2. februarja
2016. Naročil je ljudem: Prebudite svet!
Letos, ko obhajamo 200-letnico
rojstva sv. Janeza Boska, se ga spominjamo in večkrat omenjamo, lahko ugotovimo, kako je ta človek živel
po evangeliju. Prenavljal je svet, sledil
je svojim sanjam in bil je zelo marljiv.
Njegov preventivni način vzgoje se danes udejanja v vseh vejah salezijanske
družine po vsem svetu. Mladega človeka je treba vzgajati z ljubeznijo in tako
je v svojih navodilih navedel pismo sv.
Pavla Korinčanom, ki govori o ljubezni.
Poleg razumevanja, usmerjanja mla-

dih, da izživijo svojo življenjsko energijo na primeren, koristen in vesel način,
jih je treba vzgajati tudi v veri.
Danes so po celem svetu številni
salezijanski zavodi, kjer mladi aktivno
preživljajo prosti čas ali pa se usposabljajo za poklice, udejanjajo svojo
ustvarjalnost v umetnosti. Vsak človek
ima svoje dostojanstvo. To je osnova
kulture za življenje, ki jo salezijanci dejansko živijo, saj pri njih številni mladi
najdejo razumevanje in si s pomočjo
vzgoje, ljubezni in vere zopet povrnejo
svoje osebno dostojanstvo, počutijo se
vredne in so tudi sposobni razširjati krščansko ljubezen do sočloveka.
Totalitarni režimi prejšnjega stole-

DUHOVNOST
tja, neoliberalizem, vse to je zelo poseglo v našo družbo. In glede na težave
naše družbe, ko je družina kot temeljna
vrednota zelo na preizkušnji, so obresti vsega tega številni mladi ljudje, ki
nimajo vrednot, ne cenijo sebe, kaj
šele, da bi spoštovali druge. In ne zdi se
jim vredno živeti, živijo kar iz dneva v
dan, kaj šele, da bi želeli kaj delati ali
si osnovali in načrtovali svoje življenje.
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Njim se vse zdi neumno.
In ravno za take ljudi je zapuščina
in nadaljevanje dela sv. Janeza Boska
kot rešilna barka v prostranem vodovju. Jezusova zapoved: Ljubi Gospoda,
svojega Boga, z vsem srcem, z vso
dušo in vsem mišljenjem in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe, je za
nas kristjane zelo aktualna tudi danes.
Janez Bosko nam je lahko za zgled.
Sonja

PET ZAPOREDNIH PRVIH SOBOT
NA FATIMSKI NAČIN
Kot veste smo v januarju pričeli s češčenjem petih zaporednih prvih sobot
na fatimski način. Zelo sva bila vesela,
ko sva opazila kar nekaj vernikov, ki se
jih je pobožnost dotaknila in so se odločili narediti ta korak k posvetitvi.
Češčenje Jezusovega in Marijinega
Srca je povzetek in vrhunec vseh oblik
češčenja Jezusa in Marije in je mnogo več
kakor le neka »pobožnost«. Vedno morata biti v ospredju osebi Jezusa in Marije,
naša tesna povezanost z njima. Gre za
to, da bi Jezusa in Marijo z njuno ljubeznijo do nas globlje spoznali, ju vzljubili
in v soglasju s tem tudi živeli. Marijino
Srce je prvo počastilo Jezusovo Srce in je
najgloblje doumelo globino njegove ljubezni. Ona je kot vzgojiteljica oblikovala
Srce svojega Sina. Pri vseh treh prikazanjih v Fatimi leta 1916 je angel miru sku-

paj z Jezusovim Srcem omenil tudi Marijino Srce. Kjer je Sin, tam je tudi Mati!
Chiara Lubich v knjigi Znati izgubljati v meditaciji Dvoje Src najprej omenja,
da je papež Janez Dobri združil dvoje
pobožnosti v eno samo: češčenje Jezusovega Srca v zakramentu svetega
Rešnjega telesa. Nato piše:
»Gotovo se je iz tega Srca hranil, da
je postal Dobri papež, iz Srca, ki obsega ves svet, iz Srca, v katerem je vse
človeštvo. Moramo ga posnemati, kajti tudi naše srce se mora razširiti tako,
kakor je široko Jezusovo Srce. In živa
mora biti tudi pobožnost do Marijinega
Srca, tega drugega ljubečega Srca, ki
še vedno utripa za vsakega izmed nas.
Ti dve Srci nas res lahko oblikujeta, saj
sta peč, ki nas žge, da postajamo Kristusove in Marijine podobe.«
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DUHOVNOST – ZGODILO SE JE

Zato ste vsi župljani lepo povabljeni na obhajanje zaporednih petih prvih
sobot na fatimski način, ki ga bomo na-

daljevali v soboto 7. februarja 2015 ob
7.30 v naši farni cerkvi sv. Martina.
Bernarda in Robi

OB ŽIVLJENJSKEM JUBILEJU
Gospoda Antona Balanta pozna
mnogo Ižancev, zagotovo pa vsi naši
župljani. Bil je aktiven na mnogih področjih kot gasilec, cerkveni pevec in
ključar in aktiven je tudi ostal. Ob njegovem življenjskem jubileju (60. letnici) sem mu postavila nekaj vprašanj.
I: Kako si se spoznal z vero? Kdo
ima pri tem največ zaslug? Starši,
kateheti?
Tone: Že od otroških let so me vzgajali v veri. Še kot majhen otrok sem hodil z
mamo v cerkev k nedeljski maši, pozneje
pa kar sam k 10. maši. In tudi kasneje nisem nikoli pozabil na Boga in svojo vero.
Hodil sem k mladinskemu verouku in več
let bral pri maši berila.
I: Si bil mogoče ministrant?
T: Ne, oče je bil mnenja, da to ne bi
bilo dobro zame. Saj bi se pozneje lahko
moj pogled na življenje spremenil. Mnogi njegovi vrstniki iz vrst ministrantov so
se namreč kasneje pridružili navdušenim
privržencem komunističnega režima.
I: Kdaj pa si začel peti v cerkvenem pevskem zboru?
T: Pel sem že, ko je bil na Igu organist
Srečko Virant in ko je g. župnik Dolinar
začel skrbeti za to, da bi župnija ohranila

in pomladila ta zbor. Sem pa več let pel
tenor, zdaj pa sem basist.
I: Kakšen naj bo po tvojem mnenju kristjan?
T: Ni dovolj, da hodi v cerkev le iz navade in „žlabudra“ molitve. Mora biti dober tudi izven cerkve in zato pripravljen
živeti s soljudmi v dobrih odnosih in jim
pomagati.
I: Kako pa je bilo s službo ključarja?
T: To pa je „zasluga“ sedanjega župnika, g.Pozderca. Najprej sem se branil
te obveznosti, ker kot cerkveni pevec ne
bi mogel opravljati istočasno tudi kakšno zadolžitev spodaj v cerkvi. No, pa
me je g. župnik potolažil, da bom pač
sodeloval pri drugih opravilih, saj je tudi
teh dovolj. Tako zdaj poskrbim za smrejče pred pletenjem adventnih venčkov,
pomagam po potrebi pri postavljanju
Božjega groba in priskočim na pomoč
tudi drugod, kadar me za to prosijo.
I: Hvala, da si si vzel čas za ta pogovor. Vsa župnija pa bi ti rada , čeprav malo pozno, takole čestitala:
Ob tvojem življenjskem jubileju
(60.letnici) se ti zahvaljujemo za tvojo pomoč in požrtvovalnost. Naj te

ZGODILO SE JE
dobri Bog spremlja s svojim blagoslovom, ti nakloni zdravje in te ohrani
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veselega in zadovoljnega še mnogo
let med nami!!
Irena

BOŽIČNI KONCERT
Župnija Ig in Društvo Fran Govekar
Ig sta 26.12.2014 organizirala koncert
božičnih pesmi. Nagovoril nas je župnik gospod Jože Pozderec.
Martinov zborček-otroški zbor Župnije Ig in skupina Arcus iz sosednje
tomišeljske župnije sta zapela po dve
pesmi, Mešani pevski zbor Društva
upokojencev Ig, ŽPZ Žene in dekleta
dveh vasi, Mešani cerkveni pevski zbor
okrepljen s pevci skupine Magnificat in
Ženski pevski zbor Ig pa so zapeli po
tri pesmi. Slišali smo nekaj standardnih božičnih pesmi, nekateri zbori pa
so nam predstavili manj znane pesmi,
tudi iz tujih logov. Vse so bile vesele in
izvedene v slavo novorojenega Božjega Deteta.
Na koncertu je bil tudi instrumentalni del in sicer je tri božične pesmi iz-

vedel klarinetist Simon Umek ob spremljavi Igorja Kovačiča na orglah.
Koncert smo zaključili z najbolj znano božično pesmijo Sveta noč s sodelovanjem vseh pevcev. Koncert je povezovala Alenka Jeraj, ki je vključila nekaj
lepih literarnih odlomkov med drugimi
tudi tole pesem:
Ne mislite, da mora biti
pristna ljubezen
nekaj velikega.
Ne iščite Jezusa daleč od sebe:
On ni daleč.
On je v vaši notranjosti.
Ohranjajte prižgano svetilko
in prepoznali ga boste.
Napolnjeni z duševno hrano smo se
preselili v župnišče, kjer smo ob vročem čaju, kuhanem vinu in prigrizku
podoživljali lep koncert.
Tončka Jeraj

KOLEDNIKI
»Jezus, oznanjevalec evangelija in
evangelij v osebi, se posebej istoveti z
najmanjšimi. To nas spominja, da smo
vsi kristjani poklicani, da skrbimo za
najšibkejše na svetu« (Veselje evangelija).

Naši otroci so tudi v preteklem božičnem času obiskovali kot kralji domove, jim prinašali blagoslov in zbirali
sredstva za lačne otroke. Koledniki so
obiskali vse vasi v župniji in zbrali 3050 €.
To pomeni tisoč evrov manj kot prejšnja
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ZGODILO SE JE
leta. Darove trikraljevske akcije smo
tudi tokrat oddali v Misijonsko pisarno,
ki jih bo posredovala slovenskim misijonarjem na raznih krajih sveta, ki jih bodo
razdelili med najrevnejše otroke.
Zahvaljujem se vsem otrokom in voditeljem skupin, ki so se radi odzvali in
žrtvovali nekaj svojega časa in napora za
lačne otroke. Bog plačaj pa tudi vsem, ki
ste jih sprejeli in darovali svoj dar.
J.P.

SPREJEM MINISTRANTOV
Ministranti smo dobili 21. 12. 2014
dva nova sodelavca! V skupino smo
sprejeli Luka Kolarja in Vida Lipovška,
ki sta se prej seveda dobro pripravila in se spoprijela z »ministrantskimi
pripomočki«. Župnik ju je z veseljem
sprejel in ju blagoslovil. Skupina pa se
veseli novih moči, ki bodo popestrile
in obogatile skupino; zato dragi fantje:
MINISTRANTJE IŠČEMO NOVE SODELAVCE! Pridi že to soboto na srečanje
ob 15. 00! 
Gregor Markelc, voditelj ministrantov

OBISK CERKNIŠKEGA MLADINSKEGA
ZBORA IN SKAVTOV NA IGU
V nedeljo 18. januarja 2015 smo
dobili vsi ižanski farani prav poseben
obisk. Na Ig je prišel gospod Janez Žerovnik, ki sedaj opravlja mesto duhov-

nika v Cerknici. Pred tem je bil 15 let
kaplan v naši župniji, kjer je prav gotovo pustil poseben pečat tudi pri delu z
mladimi. S kaplanom je prišel več kot

ZGODILO SE JE

30-članski mladinski zbor iz Cerknice.
Ker so tam aktivni tudi skavti, so bili
tudi oni povabljeni, da se spoznajo s
tukajšnjimi skavti iz stega Škofljica 1.
Sveta maša ob 10. uri, ki jo je vodil
kaplan Janez je bila doživeta, živa in
glasbeno obarvana. Zbor iz Cerknice z
zborovodjo se je izkazal s svojim sodelovanjem. Na strune je igralo kar 12 kitaristov. Poleg pevcev pa so pri branju
beril in prošenj sodelovali tudi skavti.
Po sveti maši je bila za goste zbora pripravljena posebna pogostitev, ki so jo
pripravile članice Karitasa. Stari in mladi
skavti iz različnih vetrov pa smo se zapodili na dvorišče v Martinov gaj in tam
nadaljevali skupno srečanje. Kot se za
prave skavte spodobi, smo najprej izvajali klice, zapeli himno in se pozdravili v
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uradnem kvadratu. Obe četi imata zelo
raznolike dekliške in fantovske vode,
vse od lisic, pum, sov, jelenov, merjascev itd. Sledilo je spoznavanje in zanimiva igra Evolucija, kjer smo se prelevili
v različne razvojne stopnje, od piščančkov pa vse do supermenov. Tudi lačni nismo ostali, saj je klan postregel s čajem,
picami in pecivom. Veselo dogajanje
se je nadaljevalo z napeto igro košarke
med mladimi in izzivi ob štafetnih igrah
pri mlajših, kjer so Cerkniški in »Ižansko-škofeljski« skavti dali vse od sebe.
Čas je še prehitro minil, spust zastave, pozdrav, objem in na koncu želja, da
se še kdaj vidimo in poveselimo skupaj.
Zagotovo velja: enkrat skavt – vedno
skavt in kjer sta dva ali trije zbrani v Jezusovem imenu, tam je on sredi med njimi!
Spodbudna čebela 

ŽUPNIJSKA KARITAS IG
Župnijska Karitas Ig bo tudi letos
v postnem času postavila v cerkvi sv.

Martina na Igu na vidno mesto kartonske škatle z napisom »KARITAS«, z na-
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menom zbiranja prostovoljnih darov v
obliki hrane in higienskih potrebščin za
pomoč ljudem v stiski, da bi jim tako po-

lepšali prihajajoče blagoslovljene velikonočne praznike. Iskrena hvala in dobri
Bog naj obilno poplača Vašo dobroto.

SREČANJE SODELAVCEV ŽUPNIJSKIH
KARITAS
Sodelavci župnijskih Karitas smo se
v soboto, 10. januarja 2015, na povabilo Škofijske Karitas Ljubljana, udeležili
srečanja v Antonovem domu, v župniji
Ljubljana- Vič. Po uvodnem pozdravu
in molitvi je bil nastop vokalne skupine
Borovničke z Iga. Poslušali smo predavanje dr. Katarine Kompan Erzar z
naslovom Zakaj se bojimo čustev. Z
novimi spoznanji in božjo milostjo smo
se vračali na naše domove.

Tudi letos bodo pred velikonočnimi
prazniki na voljo velikonočne voščilnice,
ki jih bo tako kot vsako leto tudi letos
pripravil g. Tomaž Jamnik, za kar se mu
iskreno zahvaljujemo in Bog naj obilno
poplača njegovo pomoč in dobroto.
Dar za velikonočno voščilnico bo
1,00 EUR in bo namenjen ljudem v
stiski. Voščilnice bodo na voljo po sv.
mašah v postnem času in v župnišču.
Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od
17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun Župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate
svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d. )
Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!
Naš zborovodja, g. Igor Kovačič, želi
ustanoviti priložnostni orkester, ki bo
sodeloval pri slovesnih svetih mašah.
Prvič bi zaigral že za vstajenjsko mašo
na Veliko noč (5.4.). Zato vabi vse instrumentaliste, ki igrajo violino, violo,
čelo, kontrabas, flavto, klarinet itd., da
se prijavijo. Orkester bo igral skupaj z

orglami in zborom. Prosimo starše, da
spodbudijo svoje otroke iz višjih razredov glasbene šole, da se nam pridružijo. Če pa igrajo inštrumente tudi starši,
vabljeni tudi oni. Prosimo, da se prijavite čimprej, da vam bomo razdelili notno gradivo in se dogovorili za skupne
vaje.

SPOROČILA
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STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2014
• KRSTOV 32 (20 iz naše župnije, 12 iz drugih župnij (na Kureščku), 15 dečkov in
17 deklic, (Krščeni v drugih župnijah 2: deček in deklica), (vseh krščenih 34: 16 iz
cerkvenega zakona, 18 nezakonskih)
• PRVOOBHAJANCI 27 (14 dečkov - 13 deklic)
• BIRME leta 2014 nismo imeli
• POROK 13 (7 - parov iz ižanske župnije, 6 - parov je iz drugih župnij (na Kureščku), par iz ižanske župnije se je poročil drugje
• POGREBI - 29 (29 – cerkveno pokopanih na Igu, (in 3 civilni), MOŠKI 12, najstarejši 86 let, najmlajši 57 let, povprečna starost je 75,75. ŽENSKE 17, najstarejša
96 let, najmlajša 42 let, povprečna starost 75.
Na smrt je bilo pripravljenih 14 umrlih. To pomeni, da so tik pred smrtjo prejeli
vse zakramente: sveto spoved, maziljenje in obhajilo. 6 je obiskovalo sv. mašo
in prejemalo zakramente, 8 neprevidenih, kar pomeni brez zakramentov zaradi
nagle smrti ali ker jim domači niso poskrbeli za zakramente in 1 nekrščen. Upamo, da so bili pripravljeni na odhod. Še vedno se bojimo poklicati duhovnika, ko
nekdo nevarno zboli. Zakrament svetega maziljenja ni dan za smrt, ampak za
dušno in telesno zdravje, za lajšanje bolečin, za odpuščanje grehov ali vsaj zato,
da človek bolezen sprejme in z njo lažje živi. Hvala Bogu so nekateri, ko so morali na operacijo, zaprosili za zakramente, tudi za bolniško maziljenje.
• OBHAJIL je bilo razdeljenih 50.000,na Igu in podružnicah približno 20.000 in na
Kureščku 30.000.

POMEMBNI DOGODKI V ŽUPNIJI
• Ob občinskem prazniku, 21. 03., župnik imenovan za častnega občana Občine Ig.
• Koncert Slovenskega okteta, ki ga je na orglah spremljal Tone Potočnik ob
20 – letnici orgel v župnijski cerkvi na Igu, 4. maja 2014.
• Enotedenski oratorij od ponedeljka 1. do nedelje 7. julija, ki se ga je udeležilo čez
70 otrok, sodelovalo pa 25 animatorjev.
• DAN ŽUPNIJE – že 10. po vrsti in slovo od g. kaplana Janeza Žerovnika in sprejem g. Primoža Korošca v nedeljo 20. julija.
• Tudi letos smo imeli tridnevno pripravo na praznovanje župnijskega zavetnika sv.
Martina, ki smo ga praznovali (16. 11.). Slavnostno mašo je vodil g. Peter Končan,
ravnatelj salezijanske skupnosti v Želimljem.
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• Koncert Marijinih pesmi cerkvenega pevskega zbora in solisti go. Pijo Brodnik, p. Vidom Lisjakom OFM, g. Igorjem Kovačičem in organistom iz Vrhnike
- ob 75. letnici g. Antona Koširja in pred godom sv. Cecilije - v petek 21. novembra.
• Nova zakonska skupina se je formirala v mesecu oktobru. Vanjo se je vključilo 7
zakonskih parov.

OPRAVLJENA DELA
- Za žegnanje na VISOKEM, 24. avgusta, smo blagoslovili obnovljeno Krištofovo kapelico sredi vasi. Zidarska dela sta opravila Lojze Čemažar mlajši in
Lojze Čemažar starejši, ki je tudi naslikal sv. Krištofa na pročelju kapelice. Restavratorska dela na oltarčku in kipu oblečene Marije je opravil restavrator g. Franc
Kavčič iz Šentjošta nad Horjulom. Obnovo je financirala družina B. K.
- Za žegnanje na KUREŠČKU, 31. avgusta, – je ljubljanski pomožni škof, dr.
Anton Jamnik, blagoslovil nov kamnit oltar v zunanji kapeli pri cerkvi Kraljice
miru. Pri maši se je zbralo veliko ljudi.
- IŠKA VAS je obnovila fasado na cerkvi sv. Mihaela - za žegnanje, v nedeljo
28. septembra, jo je v blagoslovil župnik Jože Pozderec.
- Zelo lepe jaslice so nam pripravili: Blaž in Tomaž Jamnik, Jože in Helena
Bevc, Slavko Blatnik, Robi Selan. Za smreke sta poskrbela Janez Debevec in Anton Balant. Hvala.
Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč. Posebej bi rad
izrekel zahvalo: g. Antonu Koširju, g. Ivanu Turku, ki mašuje ob nedeljah Tomišlju, g.
Primožu Korošcu, ki mašuje na Pijavi Gorici, katehistinjam s. Marti in s. Anici, gdč. Simoni, ministrantom, organistom: g. Igorju Kovačiču in mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru, g. Simonu Hočevarju in Klavdiji Hočevar in pevskemu zboru na Pijavi
Gorici, gospe Miri Gantar, g. Žigu Glavanu, Luciji Podržaj, g. Mirku in Vlasti Merzel,
mladinskemu pevskemu zboru Magnificat, otroškemu zboru, animatorjem otroških
maš, ključarjem, članom ŽPS, gospe Marjani in g. Tomažu Jamnik in ge. Ani Podržaj
in sodelavcem ŽK za organizacijo srečanja naših starejših bratov in sester in za pošiljanje čestitk, za obiske za praznike, za srečanje zakonskih jubilantov, sodelavcem
ŽK, Romanu Smoletu za organizacijo pritrkovanja in vsem pritrkovalcem, čistilkam
in krasilkam cerkve, našim trem skrbnim gospodinjam, molitveni skupini, zakonskim
skupinam, voditeljskim parom, ki se zbirajo enkrat mesečno, skavtom in vsem animatorjem oratorija ter vsem za vse vaše darove za cerkev in za duhovnike. Bog plačaj!

SPOROČILA 11

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE

PRI MAŠI OB 8OO URI:
BRALCI NA PIJAVI GORICI:
Manca in Aleš Hostnik – 8. 2.
Damjana Urbar in Anamarija Picek – 8. 2.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 15. 2.
Anže Globokar in Olga Urbar – 15. 2.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 22. 2. Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 22. 2.
Bernarda in Robi Selan – 1. 3.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 1. 3.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 8. 3.
Eva Kramar in Urška Pirc – 8. 3.
OO
PRI MAŠI OB 10 URI:
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 8. 2.
4. SKUPINA – 8. 2.
Andreja in Roman Zdravje – 15. 2.
6. SKUPINA – 15. 2.
Cvetka Mihelič in Marija Poljanec – 22. 2. 7. SKUPINA – 22. 2. (Iška Loka)
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 1. 3.
8. SKUPINA – 1. 3. (Kot-Staje)
Mojca Kus in Jure Podržaj – 8. 3.
9. SKUPINA – 8. 3. (Matena)
•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Ema Gregorčič, 21. 12. 2014, Matena 57, na
Igu; Gašper Tancek, 18. 1. 2015, Rakovniška 14, Ig, na Igu; Matej Žagar, 18. 1. 2015,
Iška vas 84, na Igu; Gabrijela Strehar, 25. 1. 2015, Matena 39, na Igu; Živa Kumše,
25. 1. 2015, Iška Loka 21, na Igu; Tim Japelj, 25. 1. 2015, Iška Loka 1F, na Igu.
•••
VEČNO ŽIVLJENJE je odšel:
+ Savin Cankar, 12. 1. 2015, Ljubljanska cesta 43, Ig. Za sv. maše in v dober
namen so darovali: hčerki Martina in Polona, družina Topolovec, Janez Kastelic iz
Staj, družina Bolha (sosedje), Ljubljanska c. 39, Ig
Mimi in Tončka Cankar, Zabrv 23, Ig, Majda Anzeljc, Angela Mrkun iz Matene
22, Franc Uršič, iz Matene, Tegljevi iz Iške Loke, družina Vrhovnik, Ljubljanska cesta 62, Ig, družina Bolha, Ljubljanska c. 35, Ig, Sojer Srečko iz Podplešivice, Ambroževi iz Matene. Bog plačaj vsem darovalcem!

NAPOVEDNI KOLEDAR ZA FEBRUAR 2015

Nedelja 1. 2. 4. NEDELJA MED LETOM – v stolnici celonočno češčenje od 19.
do 6. ure, 2. 2., ki ga pripravljajo redovnice in redovniki. Vabljeni
tudi drugi.
Ponedeljek 2. 2. SVEČNICA – Gospodovo darovanje – sv. maše na Igu ob 8. in 18. uri,
na Pijavi Gorici ob 18. uri in Kurešček ob 15.uri. - Ob 16. uri v stolnici
dan posvečenega življenja. Sv. mašo bo daroval nadškof Zore.

Torek 3. 2. sv. Blaž – blagoslov grla. Ob 18.30 – sestanek in predavanje
za starše in botre birmancev. Udeležba je obvezna. Predavala bo dr. Polona Vesel Mušič.
Sreda 4. 2. Dekanijska konferenca – med nami bo tudi nadškof Stanislav
Zore, ki bo vodil somaševanje. Maša bo ob 11.30 v cerkvi.
Četrtek 5. 2. Sestanek za starše prvoobhajancev ob 19. uri.
Petek 6. 2. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu.
Sobota 7. 2. prva sobota – ob 7.30 rožni venec, ob 8. uri sv. maša in molitev
za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice. Priložnost za
spoved.
Nedelja 8. 2. 5. NEDELJA MED LETOM – darovanje sveč za potrebe cerkve
- Prešernov dan - slovenski kulturni dan.
Ponedeljek 9. 2. Sestanek za ŽPS po sv. maši. Člani vabljeni k sv. maši.
Sreda 11. 2. Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov.
Sobota 14. 2. sv. Valentin - ob 10. uri sv. maša na Kremenici.
Nedelja 15. 2. 6. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE NA
KREMENICI.
Ponedeljek 16. 2. OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS, začetek z mašo, ob 18. uri.
Torek 17. 2. PUST, ob 9. uri zaobljubljena maša v Iški vasi.
Sreda 18. 2. PEPELNICA – pri sv. maši ob 18. uri pepeljenje - strogi post.
Petek 20. 2. Bl. Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka.
Nedelja 22. 2. 1. POSTNA NEDELJA – ob 14. uri molitev križevega pota.
Sedež apostola Petra – ob 11. uri krst otrok.
Ponedeljek 23. 2. Začetek zimskih počitnic – Zahod do petka 27. februarja
Torek 24. 2. sv. Matija, apostol – spomin Marije Pomočnice.
Petek 27. 2. sv. Gabrijel ŽMB, redovnik, - ob 17. uri sv. maša in križev pot v
Iški vasi.
Nedelja 1. 3. 2. POSTNA NEDELJA, ob 14. uri križev pot – VOLITVE
ČLANOV V ŽPS za obdobje 2015-2020.
Torek 3. 3. Sestanek in predavanje za starše in botre birmancev
ge. dr. Polone Vesel Mušič, ob 18.30 uri.
Petek 6. 3. prvi petek – obisk in obhajilo bolnikov na domu; - ob 17. uri
sv. maša in križev pot v Iški vasi.
Nedelja 8. 3. 3. POSTNA NEDELJA–ob 14. uri križev pot; ob 15. uri maša na
Kureščku.

