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

»GREM JAZ.« - GREŠ TUDI TI? Oratorij 2012
Verjetno je že vsak kdaj slišal za oratorij. Ampak ali dejansko vemo, kaj oratorij pravzaprav je? Ni namreč le druženje otrok pod nadzorom animatorjev.
Ne, je veliko več kot to. Oratorij lahko
najpreprosteje opišemo kot dogajanje,
ki med seboj združuje otroke, mlade in
odrasle, udeležence, animatorje in njihove duhovne voditelje.
Začetek oratorija sega že v sredino
19. stoletja, ko je sv. Janez Bosko za mlade želel storiti nekaj več – za njih je želel
poskrbeti celotno in pri tem upošteval
njihovo telesno, čustveno, intelektualno, socialno, moralno in duhovno razsežnost. Vse to je povzeto tudi v današnjem konceptu štirih stebrov oratorija:
dom (kar je za mlade oratorij, ki sprejema), šola (ki jih uvaja v življenje), dvorišče (za prijateljske stike in za veselje
v življenju) in župnija (ki evangelizira).
Animatorji se trudimo, da oratorijski
program v celoti združi zabavo, sproščujoče, ustvarjalne in poučne dejavnosti,
druženje in duhovnost.

Letošnja junakinja oratorija je sveta Marija Dominika Mazzarello. Rodila
se je leta 1837 v vasi Mornese v severni Italiji in je svoje življenje posvetila mladim, predvsem dekletom. Bila
je zavzeta, vztrajna, preprosta in zgled
vsem okoli sebe. Skupaj z don Boskom
je ustanovila redovno družbo hčera Ma-

2

uvodnik, DUHOVNE MISLI

rije Pomočnice - salezijanke, ki so danes
razširjene po vsem svetu.
S pomočjo Marije Dominike se bomo
letos učili o družini, o povezanosti dolžnosti in veselja, o prostovoljstvu, o
voditeljstvu, o preprostosti in o poslanstvu. Marija Dominika je s svojim
»grem jaz« postavila zgled ne le svojim
sodobnikom, temveč tudi nam mladim.
Ravno zato je geslo letošnjega oratorija:

»Grem jaz«.
Greš torej tudi ti? Animatorji že nestrpno čakamo in se veselimo vseh vas,
ki boste tudi letos prišli na že kar 22.
oratorij. Spet se bomo skupaj zabavali,
ustvarjali, peli, molili, se smejali, veselili, igrali... Letos se bomo srečevali v tednu od 25. junija do 1. julija. Ne pozabi
se prijaviti! Se vidimo! J
Animatorji

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Sveto Rešnje telo in kri ali kratko Telovo je katoliški praznik posvečen čaščenju Najsvetejšega-evharistije. Praznik
se tradicionalno praznuje na četrtek po
nedelji Svete trojice,vedno bolj pa se
prestavlja na naslednjo nedeljo, ker četrtek je delovni dan. Letos praznujemo
Telovo 7. junija. Za ustanovitev tega praznika ima največ zaslug Sveta Julija Lieška iz mesta Liege v Belgiji. Sveta Julija
je imela vizije, v katerih ji je Bog naročal,
da je treba ustanoviti tak praznik. Papež
Urban IV. pa je leta 1246 ta praznik uradno razglasil v Rimu. Tudi on je bil doma
iz Liegea.
Bistvo praznika je čaščenje hostije. Vino in hostija se pri evharističnem
obredu na skrivnosten način spremenita v Jezusovo telo in kri, tako da materialno ostaneta kruh in vino, v duhovnem
pomenu pa postaneta Jezusovo telo in
kri. Posvečena hostija zato pomeni resnično Jezusovo navzočnost med nami

in zato nam kristjanom pomeni Najsvetejše.
V zvezi s praznovanjem Svetega Rešnjega telesa so nastale mnoge liturgične in ljudske pobožnosti. V Rimu je bila
to običajna procesija, v mnogih deželah
in med njimi tudi pri nas, pa se je razvil
bogatejši obred. Sprevod se vije med
polji in travniki, otroci posipajo cvetje
in ljudje prosijo za blagoslov polja. Procesija se ustavi pri štirih oltarjih, kjer se
poje odlomke iz štirih evangelijev. Nato
je blagoslov z Najsvetejšim. Tako je procesija na praznik Sv. Rešnjega telesa častilna in hkrati prošnja.
Sonja Dolinšek

duhovne misli
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SRCE JEZUSOVO - SIMBOL NAJVEČJE LJUBEZNI

15. junija je praznik Srca Jezusovega.
Ste že kdaj premišljevali o njem?
V prvem pismu apostola Janeza beremo: Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal.
Bog je ljubezen.
Zapisi vseh štirih evangelistov prikazujejo Jezusov nauk kot nauk ljubezni. Vseh deset Božjih
zapovedi lahko strnemo v
dvoje zapovedi, ki govorijo o ljubezni.
Prva: Ljubi Gospoda,
svojega Boga z vsem srcem in z vsem mišljenjem,
z vso dušo.
Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe.
In res. Vsi naši grehi v odnosih do
Boga in do soljudi izhajajo prav iz pomanjkanja ljubezni.
Če o nekom rečemo, da ima dobro
srce, potem iz tega izvirajo tudi vse druge njegove dobre lastnosti: dobrota, sočutje, prizanesljivost, usmiljenje. In vse
to zasledimo tudi v življenju in ravnanju
Jezusa Kristusa. Do ubogih in bolnih se
je izkazal neverjetno sočuten. Do grešnikov je bil prizanesljiv in usmiljen. Najprej je pozdravil njihove duše, potem je
marsikdaj tudi s čudeži ozdravljenja posegel v njihovo življenje.
Jezusova ljubezen po njegovi smrti ni

izginila s sveta. Še vedno je tu, čeprav
se je morda ne zavedamo. V Paray- le
-Monialu v Franciji se je nekoč prikazal
Sv. Mariji Marjeti Alacoque in ji razodel
bogastvo svojega srca ter
jo prosil, naj širi čaščenje
Presvetega Srca Jezusovega. Temu je posvečen
vsak prvi petek v mesecu. In Jezus obljublja:
Kdor bo devet prvih petkov zaporedoma počastil
njegovo Srce, z obiskom
svete maše, s spovedjo in
prejemom obhajila, ta bo
ob smrti prejel svete zakramente in Jezus mu bo
v zadnjem trenutku varno pribežališče.
Poskušajmo v ljubezni posnemati
Srce našega Gospoda in Srce njegove
matere Marije.
Lahko se jima posvetimo in izročimo
na prav poseben način.
Taka posvetitev je bila 27. maja letos
pri maši ob 10 h na Kureščku. Cerkev so
napolnili verniki različnih starosti, med
njimi družine z otroki, ki jih je bilo več
kot trideset. Slovesnost je vodil g. Janez
Wagner. Čeprav je trajala kar dve uri, so
bili otroci izjemno mirni, kot bi vedeli,
da jih sprejemata v varstvo Marija in
Jezus in bodo deležni njune ljubezni in
njunega varstva.
Irena
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zgodilo se je

CERKEV SV. KRIŽA

Žegnansko sveto mašo je daroval
ižanski župnik. S svojimi glasovi so mašo
popestrili pevci in pevke cerkvenega pevskega zbora Ig z organistko Miro Gantar.
Cerkev je prvič omenjena zapiskih
ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, ki je
29. aprila 1615 v njej posvetil oba stranska oltarja. V 17. stoletju je bil zgrajen
nov prezbiterij, vendar je glavni oltar
sv. Križa ostal. Prezbiterij so zgradili na

stroške ižanskega župnika dr. Andreja
Cigoleta. Cerkev je hranila relikvije sv.
Križa.
Današnji glavni oltar ima v osrednji
niši sliko Križanega, skoraj identična je
slika iz cerkve v Kočevski Reki, delo Štefana Šubica iz leta 1856. Križev pot so
prinesli iz župnijske cerkve na Igu, ko so
leta 1882 naročili novega. (Vir: Župnija
sv. Martina na Igu, Ljubljana Salve 2011)

FLORJANOVA NEDELJA – sv. Florjan, zavetnik gasilcev

Teden dni po žegnanski maši, so
imeli gasilci naše občine sveto mašo na
čast sv. Florjana. Maša je bila ravno tako
v Iški vasi pri sv. Križu.
Ker letos mineva 100 let od ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva
Iška vas, so gasilci pričeli s praznovanjem
tega visokega jubileja. Po končani sveti
maši so v sprevodu odšli do gasilskega
doma, kjer je gospod župnik Jože Pozderec blagoslovil sliko sv. Florjana na fasadi
gasilskega doma. Naslikal jo je Miro Švigelj. Slika je tudi na podobici, ki je izšla
ob tej priliki in so jo delili pri sveti maši.
V imenu gasilcev gostiteljev je spregovoril Janez Rupert in se zahvalil vsem
sodelujočim: gospodu župniku, ministrantom, cerkvenemu pevskemu zboru
pod vodstvom Igorja Kovačiča in gasilcem ter gasilkam prostovoljnih gasilskih
društev Občine Ig.
mjg

zgodilo se je
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GOSTOVANJE MEŠANEGA CERKVENGA
PEVSKEGA ZBORA Z BREZOVICE

Ob srečanju pevskih zborov naše dekanije na Brezovici smo se dogovorili za
obisk zbora gostiteljev pri nas. Mešani cerkveni pevski zbor nas je obiskal v nedeljo
13. 5. 2012. Peli so pri maši ob desetih.
Petindvajset pevcev se je pod vodstvom zborovodje in ob spremljavi organista predstavilo s kratko latinsko
mašo Jožeta Trošta, ki se je prepletala
z vedno lepimi majskimi pesmimi. Pri-

sluhnilo jim je več naših pevcev z zborovodjem Igorjem Kovačičem, čeprav so
že peli pri maši ob osmih. Po maši smo
jih pogostili v veroučni učilnici, kjer smo
poklepetali, župnik jim je predstavil še
naš zbornik, nazadnje pa so se postavili
k spomeniku pred cerkvijo in potem še
v cerkvi za nekaj spominskih posnetkov.
Polepšali so nam nedeljo.
Tončka Jeraj

NOVI INŠPEKTOR

Višji predstojnik salezijancev v Sloveniji, ki se
imenuje inšpektor, je postal mag. Janez Potočnik.
Službo je prevzel 24. maja na Rakovniku in nasledil
dr. Alojzija Slavka Snoja. Potočnik je bil rojen leta
1959 v Florjanu pri Gornjem Gradu, škofija Celje,
vstopil v salezijansko družbo in postal duhovnik
leta 1987. Skoraj vsa duhovniška leta je deloval na
Rakovniku, kjer je bil vrsto let ravnatelj salezijanske skupnosti. Ves čas je zavzeto delal za mladino
in opravljal razne službe v salezijanski inšpektoriji.
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mladinska stran

KAJ Se DOGAJA…

ŠMARNICE v Mateni

OTROCI IN MLADI: NOGOMET

Otroci in malo starejši vaščani smo se
vsak dan v mesecu maju ob 19. uri zbrali v
cerkvi sv. Mohorja in Fortunata. Za začetek šmarnic smo zapeli pesem »Stvarniku«, nadaljevali pa smo s poučno zgodbo,
litanijami in nato z večernimi molitvami.
Za konec pa smo se razveselili z različnimi
pesmimi, kjer nas je spremljala Petra s kitaro. Šmarnice so nam bile prekrasne in
tudi naslednje leto si želimo takšne.
Urša in Nina Stražišar

Prihodnje šolsko leto vabimo otroke
in mlade v nogometno ekipo. Treningi
bodo v športni dvorani, urnik bo objavljen, vodil jih bo nogometni trener,
mladi v dveh starostnih skupinah bodo
tekmovali v salezijanski športni ligi ob
nedeljah popoldne. Cena je 20 € za pol
leta (40 € za celo leto).
V salezijanski ligi tekmujejo tudi dekleta v odbojki. Če bo zanimanje, bomo
sestavili tudi odbojkarsko ekipo.

31. maja smo se zbrali za zadnji dan
šmarnic na Igu. Otroci so obiskovali
šmarnice na Pijavi Gorici, na Dobravici,
v Iški vasi, v Mateni in na Igu, za sklep
pa so skupaj sodelovali pri sveti maši.
Za obisk šmarnic so dobili pohvale, spominke in sladoled. Pobožnost do Marije
in druženje sta privabila nekaj čez 70
otrok, ki so jih spremljale nekatere zavzete žene in animatorke. Bogu hvala!

KAJ se BO DOGAJALO…

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

vodi g. Mirko Merzel
in ima trenutno 8 članov.
Vabijo dijake in študente, da se pridružijo. Ajda,
Ana, Neža, Blaž, Grega,
Gregi, Rok, Žiga, Mirko

ORATORIJ: 25. junij – 1. julij 2012

Animatorji pripravljajo vsebine
ob zgodbi glavne junakinje Marije
Dominike. Dogajanje bo zanimivo,
prijavite se in morda še koga povabite. Prijavnice so v župnišču.(za
prijave prosimo čim prej)

mladinska stran
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POLETJE: USKOVNICA
Uskovniški tedni za mlade
Kdaj: 15. - 21. julij in 29. julij - 4. avgust 2012
Kje: koča na Uskovnici
Za koga: mladi od 15 do 30 let
Namenjena je oblikovanju sodelavcev za aktivno sodelovanje v Cerkvi in družbi.
Vsebinsko pomembne reči so sodelovanje v
skupinah, predavanja, sv. maša, družabnost.

Letos bo tema na Uskovnici »ustvarjeni za
veselje«. Za vsakega sodelavca!
Uskovniški dnevi za odrasle
Kdaj: 26.-29. julij 2012
Kje: koča na Uskovnici
Za koga: odrasli nad 25 let, z družinami ali
brez, laiki ali posvečeni

PET NOVIH IN ŠE DVA

Letošnji mesec maj je prinesel tudi
med naše ministrante nov veter. Kar pet
fantov iz prvega in drugega razreda se je
odločilo, da bi želeli aktivno sodelovati pri
božji službi. Kaplan Janez jih je vesel sprejel
in jim ob sobotah razlagal o kelihu, pateni, vrčkih, vodi, vinu, zvonjenju, priklonih,
drži rok...o vsem kar sodi k ministranskemu
»poklicu«. In končno so 20. maja sprejeli iz
župnikovih rok obleke in jih s pomočjo starejših ministrantov prvič oblekli. Starši se
veselimo z njimi in zavedamo se, da sedaj
njihovo mesto pri maši ni več na naših kolenih, ampak ob oltarju. Kot je pri sprejemu

poudaril g. župnik Jože, si želimo, da bi ministranti vztrajali v svoji poklicanosti, kar pa
bo gotovo moralo imeti korenine v molitvi.
Vlasta Merzel
Čez teden dni, v nedeljo 27. 5. 2012,
smo sprejeli dva ministranta tudi na Pijavi
Gorici. Nejc Petak in Anže Štrukelj sta
odgovorila: »Tukaj sem« in obljubila, da
bosta stregla pri bogoslužju. Navzoči smo
bili veseli novih ministrantov in smo molili
za Božjo pomoč pri opravljanju te službe.
Za enkrat imamo na Pijavi Gorici osem
ministrantov.

V prvi vrsti:
Jakob Merzel,
Lucijan Jamnik,
Timotej Drnovšek,
Anže Rupert,
David Bolha
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ZAHVALI

Družina Zdravje se zahvaljuje
vsem, ki ste Jožeta Zdravje pospremili
na zadnji poti in nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za darovane
svete maše, cvetje, sveče in druge
darove. Hvala vsem govornikom, pevcem ter g. župniku Pozdercu in g. Golobu za pogrebni obred. Za vedno bo
ostal v naših srcih.

Družina Janežič iz Iške se zahvaljuje vsem, ki ste pokojnega očeta Pavleta spremljali v njegovi dolgoletni
bolezni, ob smrti pa nam izrekli sočutje, darovali za svete maše in v dober
namen, zanj molili in ga spremili na
njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se
vsem govornikom, njegovim kolegom
lovcem in gasilcem. Zahvala g. Vrhovcu in ge. Silvi, g. župniku in ministrantom. Bog plačaj vsem!

OBVESTILO ŽUPNIJSKE KARITAS IG

V prejšnji številki glasila Mostiščar
smo podali informacijo o ustanovitvi
Župnijske Karitas Ig in s tem tudi možnost vsem tistim, ki so pomoči potrebni, da se prijavijo za pomoč. Župnijska
Karitas bo pomagala posameznikom in
družinam, ki bivajo na območju župnije
Ig in Golo. Sprva bo pomoč predvsem v

hrani, pozneje pa tudi v drugih oblikah,
odvisno od sredstev.
Vse pomoči potrebne, ki se še niso
oglasili v naši pisarni, obveščamo, da
bomo imeli informativni dan za sprejemanje prijav za pomoč, v petek, 22. junija, od 17. do 18. ure v župnišču na Igu.
Ana Podržaj

ŠOLA ZA ZAKON

V dekaniji Ljubljana Vič/Rakovnik pričenjamo s celoletno pripravo na zakon,
imenovano Šola za zakon. Srečanja bodo
vsakih štirinajst dni, ob torkih zvečer, do
konca oktobra od 20h do 22h, v zimskem
času pa od 19h do 21h. Na pripravo vabimo pare, ki resno razmišljajo o skupnem
zakonskem življenju, predvsem tiste, ki se
še ne nameravajo poročiti v naslednjem
šolskem letu. Prvo srečanje bo v torek,

2. oktobra 2012, ob 19h, v prostorih Antonovega doma, ob cerkvi sv. Antona Padovanskega na Viču, Tržaška c. 85. Tedaj
se bomo dogovorili o datumih naslednjih
srečanj in kraju srečanj (torej kraj srečanj
ni nujno župnija Ljubljana Vič). Dodatne
informacije dobite pri domačem župniku
ter pri diakonu g. Tonetu Kunstlju, na tel.
040-214-557 ali elektronskem naslovu:
tone.kunstelj@rkc.si

SPOROČILA

SPORED BRALCEV BOŽJE
BESEDE – JUNIJ, JULIJ,
AVGUST
Pri maši ob 8. uri:
Franci Orhini in Veronika Čuden – 10. 6.
Tina Založnik in Jernej Smole – 17. 6.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 24. 6.
Rok in Zinka Štefančič – 1. 7.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 8. 7.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 15. 7.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 22. 7.
Tina Založnik in Jernej Smole – 29. 7.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 5. 8.
Rok in Zinka Štefančič – 12. 8.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 15. 8.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 19. 8.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 26. 8.
Tina Založnik in Jernej Smole – 2. 9.
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ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. SKUPINA – 10. 6.
4. SKUPINA – 17. 6.
6. SKUPINA – 24. 6.
7. SKUPINA – 1. 7. Iška Loka
8. SKUPINA – 8. 7. Kot-Staje
9. SKUPINA – 15. 7. Matena
1. SKUPINA – 22. 7.
2. SKUPINA – 29. 7.
3. SKUPINA – 5. 8.
4. SKUPINA – 12. 8.
6. SKUPINA – 19. 8.
7. SKUPINA – 26. 8. Iška Loka
8. SKUPINA – 2. 9. Kot-Staje

Bralci na Pijavi Gorici:

Anže Globokar in Olga Urbar – 10. 6.
Tone Trope in Andreja Lunar – 17. 6.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 24. 6.
Pri maši ob 10. uri:
Irena Urbar in Merlin Domič – 1. 7.
Žan Debevec in Marinka Završnik – 10. 6. Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 8. 7.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 17. 6.
Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 15. 7.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 24. 6.
Eva Kramar in Urška Pirc – 22. 7.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 1. 7.
Anže Globokar in Olga Urbar – 29. 7.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 8. 7.
Tone Trope in Andreja Lunar – 5. 8.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 15. 7.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 12. 8.
Manca in Aleš Hostnik – 22. 7.
Irena Urbar in Merlin Domič – 15. 8.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 29. 7. Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 19. 8.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 5. 8. Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 26. 8.
Žan Debevec in Marinka Završnik – 12. 8. Eva Kramar in Urška Pirc – 2. 9.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 15. 8.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 19. 8.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 26. 8.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 2. 9.
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ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Nal Zalokar Tavželj, 6. 5. 2012, na Igu, Iška 5, Ig; Veronika Kuzmič Jakop, 19. 5. 2012, na Igu, Podgozd 57, Ig; Patrik Golob Nebec, 19.5. 2012, na Kureščku, Ogrinova ul. 30, Lavrica, (Lj. Rudnik); Maj Legen, 20. 5. 2012, na Igu, Matena 15, Ig; Juš
Degen, 26. 5. 2012, na Kureščku, Kamnikarjeva ul. 11, Lavrica, (Lj. Rudnik); Lana Jankovič, 27.
5. 2012, na Igu, Brest 32, (Tomišelj); Rebeka Strehar, 27. 5. 2012, na Kureščku, Matena 39, Ig.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Janez Košir in Polona Čuden, 12. 5 2012 na Igu;
Gregor Žontar in Barbara Fatur, 12. 5. 2012 na Kureščku, (Sv. Duh pri Škofji Loki); Andrej Degen in Marjeta – Metka Lukan, 26. 5. 2012, na Kureščku (Lj. Rudnik).
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Jože Zdravje, 24. 4. 2012, Iška vas 29, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in v dober namen so darovali: žena Marija, sin Roman z družino, hčerka Alenka z družino, sestra Marija in
nečak Janko z družino, sestra Štefka Kramar, nečak Marjan Kramar z Nino, nečak Ivan Kramar z
družino, nečak Franci Kramar z družino, nečakinja Angela Pristavec z družino, Martin Rupert z
družino iz Iške vasi, Janežičevi iz Iške, Angela Dolinšek iz Vina, molitvena skupina, Štrukljevi iz
Staj, Janežičevi z Iga, Pečjakovi iz Staj, Robi in Bernarda Selan iz Staj, sosedje Grmekovi, Tadej
Jamnik z družino, Pavličevi iz Iške vasi, Janez Kastelic z družino iz Staj, Vesna Škulj z družino,
družina Samec, Gorenje Blato, Križmanovi iz Staj, Milka Šušteršič iz Iške 17, Marija in Tone Dolinšek z družino, bratranec Ciril iz Krvave peči, bratranec Tone iz Velikih Lašč, sosedje Žagarjevi,
družina Janželj iz Iške vasi, družina Krašovec iz Podkraja, družina Mavec iz Iške, družina Intihar-Selan iz Iške vasi, Štrukljevi iz Iške vasi, Meri in mama Cimperman iz Krvave peči.
+ Dušan Zupan, 26. 4. 2012, Reška 37, Ljubljana, Ljubljana Vič, pokopan na Kureščku.
+ Francika Došen, 27. 4. 2012, Nova pot 28, Pijava Gorici, Ig, pokopana Lj.-Žale.
+ Janko Lavrič, 7. 5. 2012, Jelenova 2, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in v dober namen
so darovali: žena Tončka, hčerki Nevenka in Vesna z družinami, Anzelc Francka, Kadunčevi iz
Matene, družina Kadunc s Sarskega, Janez Kadunc iz Smrjenj, občinski odbor SDS Ig.
+ Pavel Janežič, 10. 5. 2012, Iška 8, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in v dober namen
so darovali: žena Tilka, sin Jani z družino, hčerka Tilka z družino, hčerka Štefka z družino, brat
Franci z družino, brat Janez z družino, brat Lojze z družino, nečak Tomaž z družino, nečak Bojan
z družino, Merzelovi z Iga, družini Šušteršič in Čop, Iška 17, Teja Japelj z družino, Tine Krevel
z družino, Martin Leskovec z družino, Silva Grum in Franc, Janežičevi iz Staj, Franc Tancek z
družino iz Vrbljenj, Anton Tancek z družino iz Vrbljenj, družina Brancelj z Gornjega Iga, družina
Schwarz iz Iške, Pristavčevi iz Iške, sosedje Žučkotovi, Škrabovi iz Iške, družina Maček iz Iške
vasi 40, Mavčevi iz Iške, Marija Rupert, Iška vas 35, Susmanovi iz Iške, Benkotovi iz Iške, družina

sporočila 11
Intihar Selan iz Iške vasi, Žagarjevi, Iška vas 10, Likovičevi iz Tomišlja, družina Kramar, Iška vas
58, Martin Čuden, iz Iške Loke, Roman iz Iške, Franc Mavec iz Strahomera, Križmanovi iz Staj,
Platnarjevi iz Iške vasi, družina Zakrajšek iz Rašice in Minka Brancelj.
+ Stanislav Pacher, 26. 5. 2012, Ljubljanska c. 1, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in v
dober namen so darovali: žena Marija, sin Andrej z družino, sin Stane z družino, sestra Milka,
nečak Miha z družino, Slavko Župec z družino, Ljubljanska cesta 78, Ig, družina Bekanovič z Iga,
družina Primc z Iga in družina Repar z Iga.
Bog povrni vsem darovalcem!

NAPOVEDNI KOLEDAR
JUNIJ
Nedelja 3. 6. nedelja Sv. Trojice – sv. maše ob 8. in 10. uri, Pijava Gorica ob 9. uri, na
Kureščku ob 15. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 16. uri sv. maša
Četrtek 7. 6. SV. REŠNJE TELO IN KRI – zapovedani praznik – sv. maše ob 8. in 19. uri, po
večerni sv. maši telovska procesija; maša na Pijavi Gorici ob 18. uri
Sobota 9. 6. sv. Primož – ob 18. uri sv. maša v Iški
Nedelja 10. 6. 10. nedelja med letom – pri maši ob 10. uri sklep veroučnega leta
Četrtek 14. 6. začetek molitvene devetdnevnice za domovino – vsak dan pri maši
Petek 15. 6. Srce Jezusovo – sv. maša ob 19. uri
Sobota 16. 6. Srce Marijino – sv. maša ob 8. uri
Nedelja 17. 6. 11. nedelja med letom
Četrtek 21. 6. molitvena ura za domovino ob 19. uri in v petek 22. junija zvečer po sveti
maši; v dveh petkih, 15. in 22. junija, se priporoča tudi post ob kruhu in vodi
Nedelja 24. 6. 12. nedelja med letom - Rojstvo Janeza Krstnika - kres
Ponedeljek 25. 6. dan državnosti – sv. maša ob 19. uri; ob 9. uri začetek enotedenskega
ORATORIJA
Petek 29. 6. SV. PETER IN PAVEL, apostola – ob 9. uri v stolnici posvečenje novomašnikov – posvečen bo tudi salezijanec Gašper Otrin; v župnijski cerkvi bodo sv.
maše ob 8. in 19. uri
JULIJ
Nedelja 1. 7. 13. nedelja med letom – nedelja novih maš – nedelja Slovencev po svetu
- pri maši ob 10. uri zaključek oratorija
Sreda 4. 7. sv. Urh (Uroš), škof, ob 18. uri sv. maša na Kremenici
		
Tridnevna pobožnost v juniju na Kureščku bo v četrtek (2. 7.) in petek (3.
7.) ob 16. uri, v soboto (4. 7.) ob 10. uri; čaščenje Najsvetejšega od 9.
do 10. ure
Četrtek 5. 7. SV. CIRIL IN METOD, slovanska apostola, glavna zavetnika nadškofije, sozavetnika Evrope

Petek 6. 7. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, ob 19. sv. maša
in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Sobota 7. 7. prva sobota – sv. maša ob 8. uri, pobožnost v čas Marijinemu srcu in molitev za svetost duhovnikov, posebej novomašnikov in nove duhovne poklice
Nedelja 8. 7. 14. nedelja med letom – ob 10. uri žegnanje v Mateni
Četrtek 12. 7. sv. Mohor in Fortunat – ob 18. uri sv. maša v Mateni
Petek 13. 7. DUHOVNI SEMINAR na Kureščku, p. James Manjackal, ob 9. uri
Sobota 14. 7. DUHOVNI SEMINAR na Kureščku – ob 9. uri, sv. maša ob 16. uri
Nedelja 15. 7. 15. nedelja med letom – DUHOVNI SEMINAR na Kureščku, začetek ob 9.
uri, sklep s sveto mašo ob 16. uri
Petek 20. 7. sv. Marjeta Antiohijska, mučenka, zavetnica cerkve na Golem
Nedelja 22. 7. 16. nedelja med letom – Krištofova nedelja – po mašah blagoslov avtomobilov; nabirka za misijonski avto; ob 9. uri žegnanje na Golem
Nedelja 29. 7. 17. nedelja med letom
Torek 31. 7. sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov – ob 18. uri sv. maša na Dobravici
		
Tridnevna pobožnost v juniju na Kureščku bo v četrtek (2. 8.) in petek (3. 8.) ob
16. uri, v soboto (4. 8.) ob 10. uri; češčenje Najsvetejšega od 9. do 10. ure.
AVGUST
Petek 3. 8. prvi petek – obisk in obhajilo bolnikov na domu, molitev k Srcu Jezusovemu
Sobota 4. 8. prva sobota – pobožnost prve sobote za svetost duhovnikov
Nedelja 5. 8. 18. nedelja med letom
Petek 10. 8. sv. Lovrenc, diakon, mučenec – ob 18. uri sv. maša na Sarskem
Nedelja12. 8. 19. nedelja med letom
Sreda 15. 8. MARIJINO VNEBOVZETJE, zapovedan praznik – sv. maše kot ob nedeljah;
na Kureščku ob 9. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 10. uri sv. maša; in ob 15.
uri čaščenje Najsvetejšega, ob 16. uri sv. maša
Četrtek 16. 8. sv. Rok, spokornik – ob 18. uri sv. maša na Kremenci
Nedelja 19. 8. 20. nedelja med letom – ob 10. uri žegnanje na VISOKEM
Sreda 22. 8. Devica Marija Kraljica – na Kureščku ob 15. uri križev pot ob 16. uri sv. maša
Nedelja 26. 8. 21. nedelja med letom – žegnanje na Kureščku – 20. obletnica blagoslovitve obnovljene cerkve na Kureščku – sv. maša na Kureščku ob 8. uri, nato
celodnevno čaščenje, ob 16. uri slovesna škofova maša
SEPTEMBER
Nedelja 2. 9. 22. nedelja med letom, angelska – ob 10. uri žegnanje v Iški; na Kureščku
molitev za družine v stiski, ob 15. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 16. uri sv.
maša
Sobota 8. 9. Marijino rojstvo - maša ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 18. uri; na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice
Nedelja 9. 9. 23. nedelja med letom

