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VSTAJENJE – ZAČETEK NOVEGA ŽIVLJENJA
V pokopališki cerkvi, v kateri se poslavljamo od naših dragih rajnih, so na stenskih freskah upodobljeni ljudje različne
starosti, stanu in pri različnih opravilih, ob
njih pa smrt s koso, ki žanje, kjer hoče in
kadar hoče, ne glede na starost,
stan in poklic. Mi vsi smo zajeti v to
in nihče se temu ne more izogniti.
Vendar nas umetnik ne pusti
tukaj, ampak naš pogled usmerja
k oltarju, na katerem se v evharistiji
vedno znova obnavlja velikonočna
skrivnost Jezusovega trpljenja,
smrti in vstajenja. Vse to upodablja
od mrtvih vstali Kristus, ki zmagoslavno gre
iz groba nad oltarjem. Želi nam povedati,
da grob ni konec, ampak začetek novega
življenja, ki premaga vse naše grobove.
Kakor je Jezus šel skozi trpljenje in smrt
v vstajenje, tako bomo tudi mi poklicani
skozi smrt v novo življenje. Z zmago življenja nad smrtjo se vse na novo začenja.
Z veliko nočjo se začenja pot, po kateri
želimo hoditi – sredi vsakdana.

Polni upanja, ker jo je pred nami nekdo
prehodil.
Polni zaupanja, ker tudi za nas velja
njegova zaobljuba.
Polni ljubezni, ker nas nekdo tako ljubi,
ker je vse to vzel nase – in ker gre
on sam z nami po tej poti.
Prav za to gre: vsak dan znova se je treba soočiti s smrtjo in
življenjem – in vsak dan je treba
poskusiti z novim vstajenjem. Kar
nam je bila v postnem času šola za
življenje, to skupaj praznujemo za
velikonočne praznike in to moramo živeti v svojem vsakdanu.
Z jubilejnim letom se pripravljamo na
praznovanje 300 letnice naše župnijske
cerkve. Tristo let je dolga pot. Koliko
naših dragih prednikov in tudi mi sami
smo v njej prejeli božje življenje ali ga
vedno znova s prejemanjem zakramentov
obnavljali. Prav to božje življenje v nas je
poroštvo tudi našega vstajenja in večnega
življenja. Z obhajanjem svetega misijona

Praznujemo, Zgodilo se je
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želimo to še bolj temeljito obnoviti in mi. Da bi se to na nas uresničilo, vam iz srca
poživiti. Upam, da molimo za blagoslov voščimo BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ!
Jože Pozderec, župnik
našega misijona.
Pot nastane tako, da greš korak za
Janez Žerovnik, kaplan
korakom – toda z jasnim ciljem: življenju
Anton Košir, oskrbnik Kureščka
naproti …Te korake želimo narediti tudi
s. Cilka in s. Marta, katehistinji

VELIKONOČNA MOLITEV

Vstali Gospod,
resnično Te prosim,
ker je nujno in ker gre zares,
ker me je strah za naš narod in domovino,
ker me je strah za naše srce.
Izgubili smo kompas, pot pa se nam je zarasla,
polomili smo mere in zapravili sramežljivost,
o ničemer se ne moremo dogovoriti,
a smo pripravljeni izdati vse;
strah me je, Vstali Gospod,
ker požiramo obljube in rojevamo afere
in pri nas na grobovih resnice cvetijo laži.
Gospod, vstani za Slovenijo,

vstani tukaj med nami in za nas!
Naj se naša „nespamet in počasnost“ v veri
spremenita v njeno odločnost in modrost,
naj se naše razočaranje in čakanje
spremeni v upanje in dejanje,
naj se naša bogokletna vdanost v nemoč
spremeni v vstajenjsko odgovornost!
Vstani, da se bomo po lomljenju kruha
lahko prepoznali kot bratje in sestre
in kot vstajenjsko občestvo gorečega srca,
ki si nazdravlja s čistim vinom
in spet z veselo Alelujo hvali Boga!

p. Pavle

SVETI GREGOR NA DOBRAVICI
Podružnična cerkev na Dobravici ima
zavetnika svetega Gregorja. Njegov god
je 12.3., saj je na ta dan daljnega leta
604 umrl, oziroma se rodil za nebesa. Sv.
Gregor ima tudi naziv Veliki, saj je deloval
v prelomnih zgodovinskih časih, v začetku
srednjega veka. Uredil je cerkveno petje,
po njem se imenuje gregorjanski koral.
Preuredil je koledar, pri nas pa ga poznamo, kot drugega pomladina. Na njegov
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god se ptički ženijo. Prizadeval si je tudi
za poglobljeno vero, uvedel dobrodelnost.
Na Dobravici so 13.3.2011 pripravili
slovesno žegnanje, ki so ga združili z
blagoslovitvijo obnovitvenih del. Ta so že
na daleč vidna, saj je temeljito obnovljena
predvsem zunanjost cerkve.
Žegnanjsko slovesnost je vodil salezijanski inšpektor dr. Alojzij Slavko Snoj ob
somaševanju domačega župnika Jožeta

Zgodilo se je
Pozderca. Voditelj slovesnosti je v pridigi
povedal, da danes vse preveč cenimo vrednote, ki pa niso prave vrednote. Mislimo,
da moramo užiti vse , kar se užiti da, čeprav
nas Jezus uči, da se ne živi samo od kruha.
Zelo mikavna je oblast in seveda last. Postali smo odvisni od odnosov, interneta,
iger na srečo. Zasužnjujeta nas tudi hrana
in pijača. Zlahka pa pozabimo tiste, ki si
vsega tega ne morejo privoščiti. Lep zgled

MATERINSKI DAN

Na tretjo postno nedeljo so otroci s
sestrama pripravili sveto mašo s prijetnim praznovanjem materinskega dne.
Zato so nas namesto običajne pridige
nagovorili otroci s pismom mami in s
pismom otroku, kjer so zapisali svoje misli
o starševstvu in otrocih. Med darovanjem
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dobrodelnosti je sv. Gregor, ki je svoje
premoženje dal za vzdrževanje revežev.
Za lepo petje pri slovesnosti je poskrbel mešani cerkveni zbor s Pijave Gorice
pod vodstvom Simona Hočevarja.
Dobravčani pa so se izkazali kot dobri
gostitelji, saj so nas pred cerkvijo čakali
bogato obloženi pladnji. Tudi pijače ni
manjkalo.
Tončka Jeraj

so otroci na oltar prinesli svoje darove,
na koncu svete maše pa so vsako mamo,
babico, teto… obdarovali z lepo vrtnico,
ki nas je tudi doma s svojim cvetenjem
spominjala na njihove besede zahvale
ob prazniku.
Barbara Jamnik

HVALA MAMA TI ZA VSE…
Tako kot vsako leto smo tudi letos na
Pijavi Gorici nekaj pripravili za naše mamice. Ponavadi smo izdelovali kaj iz papirja,
letos pa smo se odločili, da bomo delali
nekaj drugega- pirografirali oz. žgali v les.
Les sta nam oblikovala Janez Smole ter
Toni Pečjak, pirografe pa smo si izposodili
na Rakovniku. Izdelke smo ustvarjali med
veroučnim časom. Otroci do tretjega razreda so s sestro Marto izdelovali čestitke, saj
so bili še premajhni, da bi lahko žgali v les.
Ostali, starejši otroci pa so se z veseljem
podali v pirografiranje. Na les so narisali

veliko zanimivih motivov, večinoma rožice
ter srčke. Med risanjem pa so tudi pazili
na svojo varnost, saj so se zavedali, da
se s tem ne smejo igrati, ker bi se lahko
opekli. Na koncu smo izdelke še polakirali,
da so se svetili. V nedeljo, med mašo smo
z otroci pripravili kratek program. Zapeli
smo nekaj pesmic, citirali lepa besedila,
na koncu pa smo še razdelili lesne izdelke
in čestitke. S to majhno pozornostjo smo
se svojim mamicam zahvalili za njihov trud
in ljubezen do nas.
Damjana U.

IG

Mladinska stran
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Birmanski duhovni vikend na Kureščku
Bilo je ok. Veliko smo delali na duSpodnja rebusa in križanka se navezuhovnem področju. Imeli smo tri teme, jeta na birmanski duhovni vikend.
tri postaje križevega pota, o katerih smo
razmišljali, nato pa pripravili sobotno
popoldansko mašo, na kateri so se nam
pridružili starši.

animacija
1 2 3 4 5 ××××
×234
__ __ __ __ __ __ __ __

Svetloba
1 2 3 45××× 5=i
__ __ __ __ __

1234
__ __ __ __

Križanka
VODORAVNO:
NAVPIČNO:
1.) Kdo nas (birmance) uči verouk?
1.) Rešitev križanke
2.) Komu birmanci povemo birmanska
vprašanja?
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___!
3.) Na kaj se pripravljamo birmanci?
1
4.) Kolikokrat v življenju gremo k birmi?
5.) Kdo je naš birmovalec?
2
6.) Kako se imenuje obdobje v katerem
3
smo trenutno vsi kristjani postni…?
7.) Kje smo bili birmanci en vikend v
4
marcu?
5
8.) Kam gremo vsako nedeljo?
6

7

8

Pripravili birmanki Karmen in Anka.
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BIRMANCI NA DUHOVNIH VAJAH
Sveti Duh nam daje svoje darove. Daje
jih vsakemu posamezniku, da obogatijo
njegovo osebno življenje.
Da se dobro pripravijo na sprejem
sv. Duha oz. birmo in se poglobijo v
Jezusovo trpljenje v postnem času, smo
tako ižanskim kot pijavškim birmancem
velikodušno pripravili dogodek, ki se jim
zgodi samo enkrat v življenju. Organizirali smo jim duhovne vaje na Kureščku.
Potekala sta v petek, 25. in soboto, 26.
marca 2011.
V petek popoldne smo se vsi skupaj
zbrali in namestili po sobah. Nato pa nas
je nagovoril gospod kaplan Janez Žerovnik
in nam predstavil program duhovnega
vikenda. Razdelili smo se v tri skupine: mi
smo spadali pod 3. skupino, ki sva jo vodila
z Merlinom. Še pred večerjo smo začeli
s prvim postnim srečanjem z naslovom
Pilatova obsodba in Jezusov sprejem križa.
Potem pa nas je obiskal gospod Janez Potočnik, ki nam je popestril večer z raznimi
igrami in zanimivimi življenjskimi zgodbami. Z glavo polnih misli in napolnjeni s
prijetnimi občutki od njegovih pripovedovanj smo se preselili v drug prostor. Tam so
nas že nestrpno pričakali drugi animatorji,
ki so nam pripravili glasbeni večer pod
vodstvom Žige Drnovška. Prepevali in zabavali smo se še dolgo v noč in se za konec
odpravili še v cerkev s prižganimi bakljami
in svečkami.

Naslednji dan smo že zgodaj začeli
z naslednjo temo oz. drugim postnim
srečanjem z naslovom Simonova pomoč
in Jezusov odgovor ženam. Vmes kratek
odmor in malica. Nato pa smo nadaljevali s tretjim postnim srečanjem, ki se
glasi: Jezusovo križanje in smrt. Na vseh
teh postnih srečanjih smo se poglobili,
razmišljali ter kramljali, kaj nam te teme
pomenijo v resničnem življenju ali znamo
to povezati z vsakdanjikom. Predvsem nam
kot animatorjem, je bilo pomembno, da so
birmanci razumeli sporočilo, ki smo jim ga
posredovali na postnih srečanjih - zato so
tudi sami sodelovali in pripravili program.
Tako so za konec duhovnih srečanj sestavili,
vsaka skupina je imela svojo temo - program sv. maše. Še pred sv. mašo smo se
odpravili na križev pot ter imeli možnost
sv. spovedi, ostali pa smo, med čakanjem
v cerkvi, prepevali ob zvoku kitare. Pri sv.
maši ni manjkalo niti staršev birmancev,
kjer so si lahko ogledali, kaj vse so počeli
njihovi otroci na duhovnih vajah. Veseli in
zadovoljni smo odšli vsak na svoj konec
in obujali prijetne spomine ob letošnjem
postnem vikendu.
Zaključila pa bi s citatom, ki nam je že
vsem znan in naj ga venomer ponavljajmo
vsi, ne samo birmanci, Pridi, Sveti Duh,
napolni srca svojih vernih in vžgi v njih
ogenj svoje ljubezni!
animatorka Irena Urbar
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300 letnica
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ZBORNIK ŽUPNIJE IG OB 300-LETNICI
ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU – 2-DEL
Poglejmo si tretji del zbornika, ki nosi delovni
naslov: Duhovno življenje župnije. obsega 22
prispevkov in 19 različnih avtorjev.
Danes predstavimo prvo poglavje, ki govori o
pastoralni dejavnosti. Tu je zbrano 11 prispevkov
in prav toliko avtorjev. Začnemo z informacijo o
Župnijskem pastoralnem svetu (ŽPS), ki je pomembno posvetovalno in delovno telo v župniji,
omenjen je njegov nastanek, delovanje od začetka do danes in poimenski seznam zadnjega ŽPS.
Sledi predstavitev molitvenih in zakonskih skupin.
V župniji deluje starejša molitvena skupina, ki se
je začela srečevati pred približno dvajsetimi leti.
Molitveno uro so si zamislili kot nadomestek za
nedeljsko popoldansko pobožnost imenovano
»nauk«. V jeseni 2003 so se predvsem cerkvene
pevke zbrale v novo molitveno skupino, zato
srečanja spremlja tudi pesem. Začetki delovanja
prve zakonske skupine segajo v leto 1991. Za
mlajše zakonce je župnik g. Pozderec jeseni leta
2006 povabil zakonca Siter, da pripravita uvodno
srečanje za mlajše pare, ki bi jih zanimalo druženje z drugimi zakonci. Zanimiv je prispevek o
ministrantih-majhnih in drobnih za pomembno
stvar. Pred nami so nekdanji in sedanji otroci
in mladostniki, od katerih so najstarejši stari
že krepko preko 80 let, najmlajši med njimi pa
so začeli obiskovati osnovno šolo. Don Bosko
je zbiral svoje fante in jih učil ter vzgajal na
cerkvenem dvorišču. Tudi na Igu smo se pridno
zbirali ob različnih priložnostih na cerkvenem
dvorišču. Ker je zavetnik naše cerkve in župnije
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sv. Martin, ni bilo težko najti pravega imena za
dvorišče – Martinov gaj. Nastali so prvi oratoriji
in z njimi navdušeni animatorji, laiški sodelavci
v župniji. Animator ni samo tisti, ki vodi skupino,
ampak predvsem tisti, ki daje »duha« skupini in
spodbuja druge člane, da skupaj rastejo v veri,
poglabljajo odnos do Boga in to svojo izkušnjo
delijo z mladimi. Še več zanimivega bo mogoče
prebrati v prispevku. Skupina za dobrodelnost,
ki deluje v okviru ŽPS od leta 1993 se predstavi s
smernicami svojega delovanja.
Pišemo tudi o predstavitvi župnije v medijih.
Prva številka glasila Naša župnija je izšla za Martinovo leta 1990. Glasilo nima namena nadomestiti
redna nedeljska oznanila, saj izhaja le enkrat na
mesec. Članek podaja kronologijo dela v vsem
tem obdobju. Kmalu po vstopu v novo tisočletje je
tudi v župniji Ig dozorela odločitev o lastni spletni
strani. Že jeseni, novembra 2002, je spletna stran
zaživela. Za večjo povezanost župljanov smo leta
2005 organizirali prvi Dan župnije v Iški. Do danes
smo se zbrali že šestkrat. Kako smo se imeli na
teh srečanjih, podrobno piše avtorica. Ne le praznovanja, tudi skrb za cerkev je močno prisotna
v župniji, saj je kar osem skupin z Iga, Iške Loke,
Kota, Staj in Matene, ki zvesto nadaljujejo tradicijo
Šuštarjeve mame pri čiščenju in krašenju cerkve.
Zadnji prispevek poglavja pripada skavtom
na Igu, ki se v sicer majhnem stegu prijetno zabavajo, igrajo in nasploh veliko smejejo. Predvsem
pa sledijo skavtskemu pozdravu: Bodi pripravljen.
M. H.
(nadaljevanje)

Sporočila
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – APRIL, MAJ
Pri maši ob 8. uri:
Pri maši ob 10. uri:
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 23. 4. (vel. sob.) (veliki četrtek – starši prvoobhajancev)
Helena Bevc in Miha Štefančič – 24. 4. (vel. noč)
(veliki petek – birmanci)
Franci Orhini in Veronika Čuden – 1. 5.
(velika sobota – birmanci in redni bralci)
Tina Založnik in Jernej Smole – 8. 5.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 24. 4. (11.00)
Nataša in Boštjan Šteblaj – 15. 5.
Damjan Dolinšek in Marinka Završnik – 1. 5.
Kristina in Zinka Štefančič – 22. 5.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 8. 5.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
VSE SKUPINE – 20. 4.
7. SKUPINA – 1. 5. Iška Loka
8. SKUPINA – 8. 5. Staje
BIRMA – STARŠI - 15. 5.
PRVO OBHAJILO – STARŠI – 22. 5.

ŠMARNICE
Na Igu vsak dan razen ob nedeljah ob 19. uri
V Iški vasi ob 17. uri
V Mateni ob 19. uri
Na Dobravici
Na Pijavi Gorici vsak dan razen ob nedeljah ob 18. uri

ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Rok Čuden, 10. 4. 2011, na Igu; Luka Janežič, 10. 4. 2011
na Igu; Nina Klara Pavšek, 16. 4. 2011, na Kureščku (Ljubljana-Šentvid).
ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta si podelila: Pavšek Žiga in Bolta Suzana, 16. 4. 2011, na
Kureščku (iz župnije Ljubljana Šentvid, poročil ju je msgr. dr Peter Štumpf, murskosoboški škof)
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ ALOJZIJA BOLHA, 13. 3. 2011, Dolenjska cesta 152, Ljubljana. Za sv. maše in v
dober namen so darovali: sestra Pavla, družina Bolha, brat Tone Modic, nečak Tone Modic z družino, nečakinja
Marinka Platnar z družino, sestrična Marija Šivec, Majnikovi, Ljubljanska cesta 30, Ig, družina Franca Bolha,
Ljubljanska c. 58, Ig, družina Krivec, Smrjene, družina Marucelj, Škofljica, Franc Krivec, Škofljica.
+ Ivan Kovač, 1. 4. 2011, Pot v Drago 9, Ig. Za sv. maše in v dober namen so darovali: sestra
Ivana s Klemenom, družina Maver, družina Pangrc, družina Topalović, družina Slišković
+ Ivan Zajc, 2. 4. 2011, Kočevska cesta 151, Pijava Gorica. Za cerkev na P. G., v dober
namen in za sv. maše so darovali: sin Janez z družino, hčerka Majda, brat Tone iz Trnovega, sestra Pavla Trtnik s
Škofljice, družina Ciber s Pijave gorice, družina Ciber z Golega, družina Ciber z Dobravice, družina Ciber Zdravka
z Iga, Križmanovi z Ižanske ceste, Krimarjev Slavc z družino, Ema Jereb z družino, družina Čampa s Kremenice,
vaščani Pijave Gorice, Jože Ciber, družina Kraljič, družina Toneta Uršiča iz Iške Loke, Tone Rupert z Iga, Mavčevi
iz Iške, družina Bolha, Ljubljanska cesta 35, Hočevarjevi z Pijave Gorice, družina Janželj in Završnik, Krivčevi
iz Rogatca, družina Ferberžar, Anton Trtnik z družino, Mušič Anton z družino, Nova Slovenija, občinski odbor
Škofljica, družina Zupančič iz Mlačevega, Jože Erklavec z Lavrice, družina Globokar, Anže Globokar.
Bog naj vsem povrne s svojimi darovi!
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NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 17. 4. 6. POSTNA – CVETNA nedelja - romanje naše župnije na Kurešček: ob 15.00 križev pot, ob
16.00 sv. maša - priložnost za spoved
Torek 19. 4. ob 19.00 srečanje birmancev z g. Robijem Friškovcem
Sreda 20. 4. dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu – prosimo, da nas obvestite; ob 20.00 sestanek
za starše birmancev (dogovor o birmi)
Četrtek 21. 4. VELIKI ČETRTEK - 9.00 krizmena sv. maša v stolnici; 19.00 - slavje Jezusove zadnje večerje
– sodelujejo prvoobhajanci in njihovi starši
Petek 22. 4. VELIKI PETEK - 15.00 molitev križevega pota, ob 19.00 obredi Jezusovega trpljenja in smrti
– pasijon berejo mladinci
Sobota 23. 4. VELIKA SOBOTA - 7.00 blagoslov ognja za domove na Igu in na Pijavi Gorici
		 Čaščenje sv. Rešnjega telesa pri Božjem grobu: ob 9.00 - molitvena skupina; 10.00 - veroučenci
8. in 9. raz.;10.30 - 6., 7. raz.;11.00 – veroučenci 4. in 5 raz.; 11.30 - veroučenci 1., 2. in 3. raz.; 12.00
- zakonski skupini; 13.00 - mladina in študenti; 14.00 - vsi drugi; 15.00 - druga molitvena skupina
		 Blagoslov velikonočnih jedil: 9.15 – Visoko; 10.00 – Dobravica, 10.30 – Sarsko, 11.00 – Pijava
Gorica, 11.30 – Kremenica, 14.00 – Gornji Ig in Iška Loka, 14.30 – Matena, 15.00 - Iška, 15.30 – Iška
vas (Sv. Križ), 16.00 – Kot, 16.30 – Staje, 16.00 in 17.00 – v župnijski cerkvi
		 19.00 – obredi velikonočne vigilije
Nedelja 24. 4. VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE OD MRTVIH – ob 8.00 vstajenje pri božjem grobu,
procesija in sv. maša; ob 10.30 – druga praznična maša, ob 10.00 na Pijavi Gorici
Ponedeljek 25. 4. velikonočni ponedeljek - sv. maše: 8.00 in 10.00 v župnijski cerkvi, 10.00 žegnanje pri Sv.
Juriju na Pungartu, 9.00 na Pijavi Gorici, 10.00 in 16. 00 na Kureščku
		 MAJ – mesec Marijinih šmarnic – na Igu ob delavnikih ob 19. 00,
Nedelja 1. 5. bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja – ob 10.00 žegnanje pri Sv. Križu v Iški vasi Jožef delavec – praznik dela – na Kureščku: 14.00 - čaščenje Najsvetejšega, 15.00 - Križev pot,
16.00 – sv. maša, NA TRGU SV. PETRA V RIMU SLOVESNOST RAZGLASITVE PAPEŽA JANEZA
PAVLA II. ZA BLAŽENEGA
Četrtek 5. 5. 20.00 - sestanek za starše prvoobhajancev
Petek 6. 5. prvi petek – zvečer začetek BIRMANSKE DEVETDNEVNICE (vsak dan ob 19.00, v nedeljo pri
maši ob 10.00)
Sobota 7. 5. 17.30 – duhovna priprava staršev in birmanskih botrov, spoved
Nedelja 8. 5. 3. velikonočna nedelja – ob 10.00 birmanska devetdnevnica; na Pijavi Gorici ob 9.00 redna
sv. maša, ob 10.00 Florijanova maša za gasilce
Ponedeljek 9. 5. sestanek za ŽPS ob 20.00
Torek 10. 5. 18.00 - spoved za birmance 8. razreda in ob 19.00 devetdnevnica
Sreda 11. 5. 18.00 - spoved za birmance 9. razreda in ob 19.00 devetdnevnica
Četrtek 12. 5. 18.00 - SREČANJE BIRMANCEV, STARŠEV IN BOTROV S ŠKOFOM
Petek 13. 5. 18.00 - vaja za birmance in vse sodelavce pri birmanski maši, ob 19.00 devetdnevnica
Nedelja 15. 5. 4. velikonočna nedelja – ob 11.00 SLOVESNOST SV. BIRME – ob 10.30 zbor pred župniščem

