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

JAZ SEM ŽIVI KRUH
Tisti čas je Jezus rekel množicam:
»Jaz sem živi kruh,ki sem prišel iz nebes.
Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje
meso za življenje sveta.« Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako
nam more ta dati svoje meso jesti?« Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina
človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso
in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz
ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje
meso je resnična jed in moja kri je resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo
kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je
mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel
po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes,
ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in
so pomrli: kdor je ta kruh, bo živel vekomaj.« (Jn 6,51-58)
Jezus nam je zapustil svoje telo in
kri v jed in pijačo. Tega se spominjamo
na praznik Sv. Rešnjega telesa. Ob tem
premišljujemo o globini Gospodove lju-

bezni. Navzoč v svetem Rešnjem telesu
nam daje moč, da mu ostajamo zvesti.
Nedeljska sveta maša naj nam bo vrhunec in vir našega krščanskega življenja.
Živimo ga vsak dan z dejavno ljubeznijo
do naših bližnjih, posebno tistih, ki so v
stiski in nas potrebujejo. Vrednote, kot
so mir, sprava in bratstvo potrjujmo z
dejanji.
Tončka Jeraj
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VZGOJA, ZGODILO SE JE

KAKO VZGAJAMO ČUSTVENO
ODGOVORNEGA OTROKA?

Kako ravnamo v primeru, ko otrok
pade po stopnicah pa ni nič hudega, le
prestraši se?
Napačna reakcija starša, ki je v
sebi tudi prestrašen, a mora otroka pomiriti je, da otroka dvignemo,
malo popihamo glavo in rečemo, da je
že dobro, kar seveda ni res, saj je otrok
še vedno prestrašen.
Pomembno je, da starši namesto
otroka ponovno opišemo dogodek, ki se je zgodil: »Ali si padel po
stopnicah? Joj, kako mora to boleti.
Mi pokažeš, kje te boli? Pokaži mi,
kje se je to zgodilo? Se pravi, šel si po
stopnicah gor in na zadnji stopnici ti
je spodrsnilo in si padel nazaj do te

stopnice (z otrokom v naročju naredimo simulacijo dogodka). In si se udaril
v glavo. Kako grozno. Si se prestrašil? Te še boli?«
Otrok se bo med prigovarjanjem in
ob fizičnem stiku umiril, ponovno šel
skozi izkušnjo, ki slednjič ne bo več
tako grozna. Če otrok naslednjič ne
želi sam po stopnicah, pomeni, da je
strah v njegovih možganih še ostal in
potrebuje, da še govorimo o dogodku.
Kadar pa otrok normalno deluje naprej,
gre brez problemov po stopnicah, pomeni, da je predelal slabo izkušnjo
in strahu ni več.
Povzeto po Janji Grilc, iskrena.net.

SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV
V Marijinem mesecu so bili trije mladi
dečki sprejeti za ministrante. Dva dečka, Jernej Topolovec in David Železnik
iz tretjega razreda in Ciril Mrzel iz prvega razreda. Odločili so se, da bodo bližje
Jezusu in v božji službi. Otroci so se na
sprejem zavzeto pripravljali vsako soboto, dva meseca. Kaplan Janez jih je z veseljem pripravljal in učil o kelihu, pateni,
zvonenju, vinu, vodi, vrčkih...o vsem kar
je potrebno za opravljanje ministrantske
službe. V nedeljo dobrega pastirja, nedeljo duhovniških poklicev, jih je župnik
Pozderec slovesno sprejel in jim predal

ministrantske obleke. Mladi ministrantje
so se oblekli in pričeli opravljati »božjo
službo«. Prosimo Boga in Marijo, da bi
ministrantje vztrajali v svoji odločitvi.
Sonja Železnik

ZGODILO SE JE

ŠMARNICE NEKOČ IN DANES

Meseca maja sem se kot otrok vedno
veselila. Ne samo zato, ker je bilo topleje,
ampak zaradi rojstnega dne, ki ga praznujem v tem mesecu, pa zaradi šmarnic. Po
prvem razredu osnovne šole sem v tem
mesecu prejela tudi prvo sveto obhajilo in
kmalu za tem še zakrament svete birme.
K šmarnicam sem hodila v ljubljansko
stolnico, saj smo stanovali v njeni bližini.
Na oltarni sliki je takrat kraljevala Marija
z Jezuščkom. Sedela je nekje visoko, k
njej so vodile stopnice, pokrite s prelepo
preprogo. Letos sem po dolgih desetletjih v stolnici spet zagledala isto sliko. Ni
sicer na oltarju, ampak malo vstran v bližini brezjanske Matere božje. In tako so
v meni spet zaživeli spomini na otroštvo
in šmarnice. Takrat je k šmarnicam hodilo
veliko število otrok. Ti so bili spredaj, starši pa bolj zadaj. Cele družine so se večer
za večerom srečevale pri šmarnicah in po
njih. Posebno lepo je bilo ob nedeljah. Bogoslovci so litanije peli, mi drugi pa smo
odgovarjali:“Prosi za nas!“ In se naučili
tudi odpevov, ki so se vrstili med posameznimi vzkliki. Ker je bilo ob nedeljah
še več ljudi v cerkvi, sem ponavadi prišla
malo prej tja. Hotela sem stati tik za ograjo, da bi bolje videla, kaj se dogaja pred
oltarjem. Danes te ograje ni več. Včasih
pa smo ob njej klečali, ko smo spoštljivo
prejemali sveto obhajilo. Šmarnične nagovore so imeli različni duhovniki, ki so
vsi govorili prosto, ne pa brali vnaprej pri-
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pravljene govore. Mogoče res nisem vsega razumela, mi je pa iz tistih časov ostalo
v spominu nekaj pretresljivih zgodb za
vse življenje.
Ko so bili naši otroci majhni in sem delala v popoldanskem času, so sami hodili
v ižansko cerkev k šmarnicam in so rekli,
da niso edini, ki se jih udeležujejo. Zdaj so
se časi spremenili. To opažamo vsi. Obšolskih dejavnosti je na pretek in mladi
starši postavljajo verouk in šmarnice bolj
v „drugi“ plan. Toliko je govora o otrocih,
ki so lačni, in o njihovem težkem otroštvu.
Pa je bilo včasih res lažje? Mislim, da ni
tako brezupno in hudo, le nismo več skromni in hočemo imeti vse tisto, kar si lahko
privoščijo drugi. Marija je na Igu tudi letos
čakala, da jo pri šmarnicah obiščejo otroci, mogoče prvoobhajanci ali bodoči birmanci. Lani so napolnili vsaj dve cerkvene
klopi, letos so ostale prazne. Otrok skoraj
ni bilo. Odrasli še iz otroških let znamo
zapeti šmarnične odpeve med litanijami,
s katerimi tako prisrčno častimo Marijo.
Imenujemo jo kraljico majnika, jo prosimo, kadar se počutimo zapuščene, žalostne. Izročamo ji svoja srca in prosimo za
njeno varstvo.
Marija, ti imaš nebeške ključe, posreduj za nas tudi zdaj pri Jezusu! Mogoče pa bo prihodnje leto spet prihajalo
v maju k tebi več častilcev, predvsem
šolarjev in njihovih staršev.
Irena
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SREČANJE PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE
LJUBLJANA – VIČ – RAKOVNIK
V nedeljo 18. maja 2014 je Župnija
Ig gostila srečanje dekanijskih pevskih
zborov. Župnijsko cerkev sv. Martina
je napolnilo kar devet zborov: Mešani
pevski zbor Brezovica, Mešani pevski
zbor Dobrova, Mladinska skupina Arcus – Tomišelj, Mešani cerkveni zbor
Barje, Mešani cerkveni zbor Tomišelj,
Mešani župnijski zbor sv. Anton Padovanski Ljubljana – Vič, Mešani zbor župnije Ljubljana – Rudnik, Mešani pevski
zbor župnije Ljubljana – Rakovnik in
seveda domači Župnijski pevski zbor Ig.
Na začetku nas je pozdravil domači
župnik mag. Jože Pozderec. Potem so
se nam predstavljali posamezni zbori s po dvema pesmima. Večina je bila
Marijinih, saj smo se srečali v njenem
mesecu. Skozi program nas je spretno
vodila povezovalka ga. Mateja Jere Grmek. Na koncu nas je namesto dekana
p. Marjana Čudna, ki je bil zadržan, nagovoril g. Alojzij Golob. Poudaril je, da
je dobro, da izkoriščamo svoj dar-glas
v božjo slavo. Pomembno je, da v čim
večjem številu sodelujemo pri mašah,
naj nikar ne mislimo samo na nastope.
Na koncu se je župnik zahvalil vsem sodelujočim, zborovodjem podaril monografijo Župnije Ig, ki je bila izdana
ob 300 letnici naše farne cerkve in nas
povabil na župnijsko dvorišče.

Da je bilo srečanje uspešno in lepo
organizirano pričajo tudi zahvalne besede organizatorja g.Tomaža Faganela:
Preteklo nedeljo smo v krasnem
ambientu cerkve na Igu, ob zvokih sijajnih orgel doživeli lep in zanimiv koncert
cerkvene glasbe, ki smo ga zaokrožili na
prijetnem prijateljskem srečanju. Naša
skupna zahvala gre vsem pevcem, zborovodjem, organistki oz. organistom za
ubrane izvedbe in glasbena sporočila,
obema govornikoma za besedno spodbudo z zahvalo za krasen knjižni dar,
domačemu zborovodji g. Igorju, da je
bdel nad prireditvijo, gospe napovedovalki, da nas je varno vodila po sporedu
in vsem gospodinjam in neznanim pomočnikom, ki so poskrbeli za slastno
vsebino našega pokoncertnega druženja na župnijskem dvorišču. Ob pogovorih smo radi prisluhnili tudi mlademu
godcu in njegovim prijateljem, mladim
pevcem iz Tomišlja.
Tončka Jeraj

ZGODILO SE JE
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PRVO SVETO OBHAJILO
Tako so otroci podprti z molitvijo pričakali sončno jutro svojega prvega svetega obhajila, ko so se v lepih belih oblekah v
procesiji podali v cerkev, kjer so s pesmijo,
molitvijo in prošnjami lepo sodelovali pri
sveti maši in tako dočakali najsvečanejši
trenutek dneva, ko so Jezusa prvič prejeli
v svoje srce. Zanj so se otroci po obhajilu
tudi zahvalili, zahvalili pa so se tudi vsem,
ki so pri tem prazniku pomagali pri pripravi, še posebej sestri Marti, g. župniku in
g. kaplanu. Hvala vam še enkrat! Po maši
so se prvoobhajanci še slikali in pogostili
s sladkimi dobrotami, nato pa smo slavje
nadaljevali po družinah.
Za konec pa samo še misel iz pridige:
»V družini, v kateri ne ljubijo Boga, ne
molijo in ne prejemajo svetega obhajila,
rastejo kot rože v hladilniku.« Naj v naših
družinah ne bo tako, ampak naj vedno rastemo kot rože na okenski polici, v svetlobi Božje ljubezni.
Barbara Jamnik

Foto: Klemen Lajevec

Letošnjega maja, ko se je začel Marijin šmarnični mesec, so se pričeli še zadnji
tedni priprave na enega največjih osebnih
praznikov vsakega kristjana – prejem prvega svetega obhajila.
Naši otroci so se nanj celo leto lepo
pripravljali pri verouku, zadnje dneve pa
so svojo pripravo okrepili še z obiskovanjem šmarnične pobožnosti in s tridnevnico pred samim praznikom, ki smo ga
obhajali 25. maja. Pri tridnevnici smo
otroci in starši opravili še sveto spoved,
da smo bili kar najbolje pripravljeni na prihod dragega gosta – Jezusa pod podobo
svete hostije. Z mlajčki z napisom »Jezus
kruh življenja« in z belimi rožami okrašeno cerkvijo smo tudi na zunaj pokazali,
da je to res velik praznik. Ker pa je prvo
sveto obhajilo tudi praznik župnije, so se
vam prvoobhajanci predstavili na plakatu
že en teden prej, vi pa ste se velikodušno
odzvali na vabilo, da ste vsak dan molili za
naše otroke.
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ZGODILO SE BO, DON BOSKO

PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Ta dan, v četrtek 19. junija, bomo
opustili delo na polju in gradnje, da
bomo praznovali. Na Igu bo sv. maša
ob 8.00, ob 19.00 pa sv. maša in procesija. Na Pijavi Gorici bo ob 18.00. Vsebi-

na praznika je močna vera, da je Jezus
močno posegel v naravo in jo spremenil. Hostije in vino so njegovo telo. Nam
so namenjeni.

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA
20. junija 2010 se je kakšnih deset
ižanskih družin in posameznikov posvetilo Srcu Jezusovemu. Upam, da to
posvetitev obnavljajo; upam, da je zdaj
močnejša. Praznik Srca Jezusovega je
prav primerna priložnost za posvetitev
ali njeno obnovitev. Tudi na Kureščku
se v tem mesecu še mnogo več ljudi po-

sveti Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
Praznik želi uvesti kristjane v bistveno vsebino naše vere. To ni doktrina, ni
oblast, niso čudeži, ampak je Jezus, ki
nas ljubi in nas kliče k ljubezni. Praznovali bomo v petek 27. junija pri sv. maši
ob 19.00.

MOŽ S SVETILKO
Don Boskove sanje so bile velikokrat
osupljive,zanj zelo obremenjujoče, saj
mu je bilo napovedano, kdo in kdaj bo
umrl. Ene izmed takih sanj so sanje o
možu s svetilko.
Don Bosko pripoveduje:
»Zdelo se mi je, da sem naslonjen na
okno svoje sobe, in opazujem drage fante, ki so se na dvorišču veselo zabavali,
ko sem zagledal, da je pri vratarnici vstopil človek, visoke postave, z dolgo brado,
z redkimi belimi lasmi, ki so mu padali
na rame. Ogrnjen je bil z rjuho, ki jo je z
levo roko privijal k telesu, v desni pa je
držal baklo, ki je gorela s temno modrim
plamenom. S počasnimi in težkimi kora-

ki je stopal čez dvorišče, napravil nekaj
krogov med fanti, ki so se igrali, nakar se
je ustavil pri nekem fantu, mu posvetil z
baklo v obraz in rekel: »Ta je!« Potem je
fantu izročil listek in mu z mrtvaškim glasom rekel: »Zate je ura odzvonila!«
»Ali lahko vsaj nadaljujem z igro?«je
vprašal fant.
»Tudi med igro te lahko preseneti!«

DON BOSKO, KARITAS
Fant se je tresel od strahu. Hotel je
govoriti, toda človek mu je z levo roko
pokazal krsto pri vhodu in mu rekel: »Poglej tja. Tista krsta je zate. Hitro pridi!«
»Nisem pripravljen!«je vpil fant,
»sem še premlad!«. Prikazen pa je izginila.
To se mu je sanjalo 21. marca 1862,
25. aprila 1862 pa je umrl eden izmed
fantov in sicer od možganske kapi. In
tega večera je Don Bosko razkril svoje
očetovsko srce, saj je govoril s tolikšno
prizadetostjo, da so vsi navzoči jokali.
Med drugim je povedal, da je v sanjah
videl pokojnega fanta, da je bila njegova
smrt nenadna, ne pa neprevidena, saj je
bil pokojni pripravljen (Don Bosko ga je
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nekaj dni pred smrtjo pripravil z življenjsko spovedjo in obhajilom). Don Bosko
je dejal: »Kako se motijo tisti, ki pravijo,
da z ureditvijo vesti počakajmo na konec
življenja. Koliko večja bi lahko bila naša
bolečina, če bi Gospod sporočil, da bodo
poklicani drugi, katerih vedenje ni primerno, saj ti bi umrli nepripravljeni in bi
bili izgubljeni.«
Tak človek je bil Sveti Janez Bosko.
Že za časa življenja je bedel nad svojimi
gojenci, in prepričana sem, da tudi sedaj
kot svetnik bedi nad nami. Z zaupanjem
se lahko v težavah zatečemo v molitvi k
njemu in mislim, da bo veliko molitev in
prošenj uslišanih.
Sonja

POMOČ OB POPLAVAH
Župnijska Karitas Ig je za prizadete
Vsem dobrotnikom, ki ste prispevali
ob poplavah v Slavoniji, vas Gunja, BiH, svoj dar za pomoči potrebnim v poplazbrala ter poslala različne prehrambene vah, se iskreno zahvaljujemo in dobri
in higienske pripomočke. Prispevala Bog naj obilno poplača Vašo dobroto.
pa je tudi nekaj denarnih sredstev,
Ana Podržaj
ki jih ljudje potrebujejo za pokritje
tajnica ŽK
najnujnejših stroškov.
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 stiki: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB d.d.). Hvala
vsem darovalcem in Bog plačaj!
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SPOROČILA

POVZETEK SESTANKA ŽPS
Na sestanku župnijskega pastoralnega sveta, ki je bil 12. maja 2014, smo
razdelili delo pri izvedbi dekanijskega
srečanja cerkvenih pevskih zborov,
katerega gostitelj letos je bila naša župnija. Udeležilo se ga bo 9 cerkvenih
pevskih zborov. Za izvedbo pogostitve
pevcev bodo poskrbeli zakonca Jamnik,
zakonca Bevc, člani Župnijske karitas in
domači cerkveni pevci.
Kot že nekaj let opažamo, se obisk
šmarnic na Igu iz leta v leto manjša.
Otroci jih obiskujejo v domačih vaseh,
na Igu, kjer je največ otrok pa je obisk

zelo slab; navkljub temu, da je za prvoobhajance udeležba pri šmarnicah skorajda nujna.
Procesija Svetega Rešnjega Telesa Telovska procesija - bo tudi letos, tako
kot že nekaj let, tudi glede na tradicijo,
na dan praznika – v četrtek 19. junija 2014
ob 19.00.
Župnija Ig je dobila dovoljenje Zavoda
za spomeniško varstvo za obnovo
kapelice na Visokem. Na dovoljenje za
obnovo pokopališke cerkve, da bi sanirali zidove, obnovili fresko in izdelali nadstrešek pred vhodom, pa še čaka.

ORATORIJ 2014 – naslov: NA TVOJO BESEDO
(bom vrgel mreže) – glavni junak: sv. Peter – datum: 30. 6. – 6. 7. Prijavite se in
pridite!

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE: JUNIJ – AVGUST
Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Nastja Strelec – 8. 6.
Manca in Aleš Hostnik – 15. 6.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 19. 6.
(Rešnje telo)
Franci Orhini in Veronika Čuden – 22. 6.
Bernarda in Robi Selan – 29. 6.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 6. 7.
Rok in Zinka Štefančič – 13. 7.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 20. 7.
Manca in Aleš Hostnik – 27. 7.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 3. 8.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 10. 8.

Bernarda in Robi Selan – 15. 8.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 17. 8.
Rok in Zinka Štefančič – 24. 8.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 31. 8.
Manca in Aleš Hostnik – 7. 9.
Pri maši ob 10. uri:
Andreja in Roman Zdravje – 8. 6.
Anka Virant Dornik in Marija Poljanec – 15. 6.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 19. 6. ob 19h
(Rešnje telo)
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 22. 6.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 29. 6.

SPOROČILA
Mojca Kus in Jure Podržaj – 6. 7.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 13. 7.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 20. 7.
Andreja in Roman Zdravje – 27. 7.
Anka Virant Dornik in Marija Poljanec – 3. 8.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 10. 8.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 15. 8.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 17. 8.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 24. 8.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 31. 8.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 7. 9.
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Anže Globokar in Katarina Hočevar – 3. 8.
Jelka Tavčar in Tadeja Lunar – 10. 8.
Ana Marija Picek in Damjana Urbar – 15. 8.
Olga Urbar in Andreja Lunar – 17. 8.
Klavdija Hočevar in Eva Kramar – 24. 8.
Urška Pirc in Anže Globokar – 31. 8.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 7. 9.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. SKUPINA – 15. 6.
4. SKUPINA – 22. 6.
6. SKUPINA – 29. 6.
Bralci na Pijavi Gorici:
7. SKUPINA – 6. 7. (Iška Loka)
Ana Marija Picek in Damjana Urbar – 8. 6.
8. SKUPINA – 13. 7. (Kot-Staje)
Olga Urbar in Andreja Lunar – 15. 6.
9. SKUPINA – 20. 7. (Matena)
Klavdija Hočevar in Eva Kramar – 19. 6.
1. SKUPINA – 27. 7.
(Rešnje telo)
2. SKUPINA – 3. 8.
Urška Pirc in Anže Globokar – 22. 6.
3. SKUPINA – 10. 8.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 29. 6.
4. SKUPINA – 17. 8.
Tadeja Lunar in Ana Marija Picek – 6. 7.
6. SKUPINA – 24. 8.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 13. 7.
7. SKUPINA – 31. 8. (Iška Loka)
Andreja Lunar in Klavdija Hočevar – 20. 7.
8. SKUPINA – 7. 9. (Kot-Staje)
Eva Kramar in Urška Pirc – 27. 7.
9. SKUPINA – 14. 9. (Matena)
•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Enej Fabjan Javornik, 18. 05. 2014, Nova pot
12, Škofljica, na Igu; Ajda Kovač, 31. 05. 2014, Streliška 37 A, Ljubljana, na Igu; Matias in
Gabriel Sanches, 31. 05. 2014, Suhadole 49 C, iz župnije Komenda, na Kureščku; David
Mihelčič, 31. 05. 2014, Suhadole 47 B, iz župnije Komenda, na Kureščku; Nina Doplihar,
01. 06. 2014, Govekarjeva 1, Ig, na Igu; Anže Rebov, 01. 06. 2014, Škrilje 75, župnija
Golo, na Kureščku; Mihael Drempetič, 07. 06. 2014, Pintarjeva 8a, Kranj, na Kureščku.
•••
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Bogdan Urdih in Irena Likovič, 17.
05. 2014, na Igu; Hrvoje Dominik Šitum in Mateja Jerman, 17. 05. 2014, na Kureščku; Branimir Miklobušec in Branka Kramberger, 31. 05. 2014 v Ljubljana –
Rudnik.

10 ZGODILO SE BO

NAPOVEDNI KOLEDAR ZA POČITNICE 2014
Nedelja 8. 6. BINKOŠTI – sklep veroučnega leta – zahvalna pesem in podelitev veroučnih spričeval.
Ponedeljek 9. 6. Marija, Mati Cerkve, praznik,- binkoštni ponedeljek, godujeta sv. Primož in Felicijan, muč., ob 18.00 v. maša v Iški, ob 19.00 na Igu.
Sobota 14. 6. Romanje prvoobhajancev in njihovih staršev na Brezje – ob 10. uri sv.
maša in nato prijetno druženje.
Nedelja 15. 6. NEDELJA SV. TROJICE, sv. maše ob običajnih urah - sv. Vid, muč.
Ponedeljek 16. 6. Sestanek za ŽPS ob 19.30.
Četrtek 19. 6. SV. REŠNJE TELO IN KRI - TELOVO, zapovedani praznik – sv. maše
na Igu ob 8.00 in 19.00, po večerni maši telovska procesija; na Kureščku ob 15.00 češčenje Najsvetejšega, ob 16.00 sv. maša in ob
18.00 sv. maša na Pijavi Gorici.
Sobota 21. 6. Vseslovensko romanje bolnikov in invalidov na Brezje: ob 9.00 molitev rožnega venca, ob 10.00 romarska maša na trgu pred baziliko
- na Igu sv. maša ob 8.00.
Nedelja 22. 6. 12. NEDELJA MED LETOM – sv. maše ob 8.00 in 10.00 v župnijski cerkvi, na Pijavi Gorici ob 9.00 in na Kureščku ob 16.00.
Torek 24. 6. ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA, slovesni praznik – kres, spomin Marije Pomočnice, ob 18.00 maša za domovino v ljubljanski stolnici.
Sreda 25. 6. Dan državnosti – ob 10.00 v župnijski cerkvi na Igu sv. maša za domovino - organizira mladina, vabljeni gasilci in narodne noše in vsi,
ki imamo radi domovino in ji želimo dobro.
Petek 27. 6. Jezusovo Srce – praznik; god sv. Eme Krške, kneginje
Sobota 28. 6. Marijino Srce
Nedelja 29. 6. SV. PETER IN PAVEL, apostola – maše po nedeljskem sporedu. Ob
16.00 v stolnici posvečenje novomašnikov.
Ponedeljek 30. 6. Ob 9.00 - ZAČETEK ENOTEDENSKEGA ORATORIJA NA IGU.
Čimprej se prijavite! God: prvi mučenci rimske Cerkve.
Tridnevna pobožnost v juliju na Kureščku bo v četrtek (3. 7.) in petek (4. 7.) ob 16.00, v soboto (5. 7.) ob 10.00; češčenje Najsvetejšega od 9.00 do 10.00
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Četrtek 3. 7. Sv. Tomaž, apostol, praznik – sv. maša ob 7.00.
Petek 4. 7. Prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu; god sv.
Urha (Uroša), škofa, ob 18. uri sv. maša na Kremenici, ob 19.00 na Igu
sv. maša in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu.
Sobota 5. 7. SV. CIRIL IN METOD, slovanska apostola, glavna zavetnika nadškofije sozavetnika Evrope – prva sobota – pobožnost v čast Marijinemu Srcu in molitev za svetost duhovnikov, posebej novomašnikov
in nove duhovne poklice.
Nedelja 6. 7. 14. NEDELJA MED LETOM – nedelja Slovencev po svetu – s sv.
mašo ob 10.00 SKLEP ENOTEDENSKEGA ORATORIJA.
Petek 11. 7. SV. BENEDIKT, opat, zavetnik Evrope
Sobota 12. 7. Sv. Mohor in Fortunat – zavetnika matenske cerkve, ob 18.00 sv.
maša v Mateni. Ob 18.30 na Dobravici poroka Gregorja in Ane.
Nedelja 13. 7. 15. NEDELJA MED LETOM – ob 10.00 ŽEGNANJE V MATENI.
Nedelja 20. 7. 16. NEDELJA MED LETOM – god sv. Marjete Antiohijske, mučenke,
ob 9.00 žegnanje na Golem.
Četrtek 24. 7. sv. Krištof, mučenec, zavetnik šoferjev – spomin Marije Pomočnice
Nedelja 27. 7. 17. NEDELJA MED LETOM – Krištofova nedelja – akcija MIVA blagoslov vozil in darovi za misijonska vozila; god: sv. Gorazd, Kliment
in drugi učenci sv. Cirila in Metoda.
Četrtek 31. 7. Sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov – ob 18. uri sv. maša na Dobravici
Tridnevna pobožnost v avgustu na Kureščku bo v četrtek (31. 7.) in petek (1. 8.) ob 16.00, v
soboto (2. 8.) ob 10.00; češčenje Najsvetejšega od 9.00 do 10.00.
Petek 1. 8. Prvi petek – pobožnost v čast Srcu Jezusovemu - dopoldne obisk in
obhajilo bolnikov na domu.
Sobota 2. 8. Prva sobota – pobožnost prve sobote v čast Marijinemu Srcu, molitev
za duhovne poklice
Nedelja 3. 8. 18. NEDELJA MED LETOM – god: sv. Lidija, svetopisemska žena

Torek 5. 8. Marija Snežna (Nives)
Sreda 6. 8. Jezusova spremenitev na gori, praznik
Sobota 9. 8. Sv. Terezija Beneditka od Križa (Edith Stein), muč., sozavetnica Evrope; ob 18.00 sv. maša na Sarskem
Nedelja 10. 8. 19. NEDELJA MED LETOM – god: sv. Lovrenc, diakon, mučenec
Petek 15. 8. MARIJINO VNEBOVZETJE – Obnovitev izročitve slovenskega naroda Mariji - sv. maše n Igu ob 8.00 in 10.00, Pijava Gorica ob 9.00, na
Kureščku ob 9.00 češčenje Najsvetejšega, ob 10.00 sv. maša in litanije; ob 15.00 češčenje Najsvetejšega, ob 16.00 sv. maša in litanije.
Sobota 16. 8. Sv. Rok, spokornik – ob 18.00 sv. maša na Kremenci
Nedelja 17. 8. 20. NEDELJA MED LETOM – god: sv. Evzebij , papež, mučenec
Petek 22. 8. Devica Marija Kraljica – na Kureščku ob 15.30 rožni venec, ob 16.00
sv. maša
Nedelja 24. 8. 21. NEDELJA MED LETOM – ob 10.00 ŽEGNANJE NA VISOKEM.
God sv. Jernej (Natanael), apostol – spomin Marije Pomočnice – Dan
spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov.
Nedelja 31. 8. 22. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJE NA KUREŠČKU: ob 9.00 sv.
maša in celodnevno češčenje, ob 16.00 slovesna škofova maša.
Tridnevna mesečna pobožnost v septembru na Kureščku bo v četrtek (4. 9.) in petek (5.
9) ob 16.00, v soboto (6. 9.) ob 10.00.
Petek 5. 9. Prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, ob 19.00 sv.
maša in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu – bl. Mati Terezija, red. ust.
Sobota 6. 9. Prva sobota – ob 8.00 sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu Srcu.
Nedelja 7. 9. 23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA - ob 10.00
ŽEGNANJE V IŠKI; na Kureščku molitev za družine v stiski - ob 15.00
češčenje in litanije, ob 16.00 sv. maša. God: sv. Regina, devica, mučenka.

