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HURA, POČITNICE !
Konec pouka, ni verouka, obveznosti,
dejavnosti…
Res ljudje potrebujemo počitek in
sprostitev, da si obnovimo svoje moči za
nove naloge. Pa so počitnice res nekaj brez
vsega? Tudi kadar opravljamo
kako delo, ki nam je všeč in se
dobro počutimo, se sprostimo. Kadar beremo knjige, in
med počitnicami je več časa,
se nehote urimo v branju in
usvajamo novo znanje. Tudi v
trgovini na blagajni se urimo
v seštevanju, delamo domačo
nalogo iz matematike. Kristjani vsak dan
delamo domačo nalogo, ko poskušamo
živeti po Božjem nauku. Tudi na počitnicah
lahko molimo, opravljamo dobra dela,
komu pomagamo, smo prijazni…
Med šmarnicami smo prebirali zgodbice za vsak dan, ki so še kako iz realnega
sveta. Vsaka po svoje je segla človeku v
srce. Nad vsako smo se lahko zamislili. Brali
smo tudi naslednjo.

Neko nedeljsko jutro je deklica prišla v
spalnico staršev in jih začela buditi in priganjati, da bi šli k maši. Starša sta se jezila, ker
ju je zbudila. Prejšnji večer sta bila pozno
zdoma na zabavi. »Saj sta obljubila,« se je
pritožila deklica. Mož se je kregal nad ženo, kako je bila tako
neumna, da je deklici obljubila
obisk nedeljske maše. Žena se
je izgovarjala na župnika, ki
nenehno tečnari, naj deklica
pripelje starša k maši. »Naj se
gre župnik solit, tudi v nedeljo
ne morem spati po mili volji,«
se je jezil oče. Tedaj sta zaslišala glas angela
Serafinčka, ki jima je ponovil vprašanje
duhovnika, ko sta hčerko prinesla h krstu:
»Dragi starši, vi želite, da bi vaš otrok prejel
sveti krst. Ali se zavedate dolžnosti, ki jo
sprejemate, da ga boste vzgajali v veri, da
bo spolnjeval božje zapovedi? Pri krstu sta
odgovorila, da se zavedata svoje dolžnosti
in bosta hčerko vzgajala v veri.« Starša sta
godrnjala in se izgovarjala pred angelom,
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da nista imela druge možnosti, saj duhovnik
drugače ne bi krstil njune hčerke. »Krstiti
sva jo dala zato, ker to naredijo vsi, ker so
nama stari starši so tečnarili…« sta nizala
izgovore. »Torej sta lagala,« ju je opozoril
angel Serafinček. »Če sta neverna, bi to
povedala na glas, saj to ni nič napačnega.«

SVETA BIRMA

V nedeljo 15. 5. 2011 je bil za našo župnijo velik praznik, saj je dvainštirideset mladih,
osmo- in devetošolcev prejelo zakrament
svete birme. Slabo vreme, kot se za sv. Zofijo
spodobi, je preprečilo slovesen sprevod v
cerkev. Birmanci in botri so tako birmovalca
škofa dr. Antona Jamnika pričakali kar v cerkvi. Škofa je pozdravil predstavnik staršev. Ta
je s somaševalci, župnikom Jožetom Pozdercem , kaplanom Janezom Žerovnikom, prof.
Antonom Koširjem, Janezom Wagnerjem
in župnikom iz Tomišlja Srečkom Golobom
začel slovesno sv. mašo.
Naš praznik je bil na nedeljo Dobrega
pastirja. Tega se je v pridigi spomnil škof
dr. Anton Jamnik. Jezus, dobri pastir, nas
vseskozi spremlja, zanj nismo brezimna
množica, vsakega pozna, ga kliče po imenu. Želi pa, da smo povezani, prijatelji, da
si pomagamo. Če zaidemo, je Jezus vedno
tu, da nas sprejme na svoje rame. Mlade
je opogumljal, naj bodo zahtevni do sebe,
naj se ne prepuščajo napačnim navezanostim. Pogumno naj prečkajo ovire, saj s
tem osebnostno rastejo in se pripravljajo
na samostojno življenje. Z darovi svetega
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Oče je hitro dodal: »Saj verujeva!« »Če verujeta, se torej s krstom otroka nista šalila,
zakrament je sveta stvar. Kot odrasla človeka bi se morala zavedati svojih dolžnosti in
jih izpolnjevati,« ju je opozoril Serafinček.
Starša sta obljubila, da se bosta spremenila.
mjg

duha bodo okrepljeni stopali po poti odraslih kristjanov.
V naši župniji imamo srečo, ker jo vodijo
salezijanci, ki se posebej posvečajo mladim.
Škof se je zahvalil našim dušnim pastirjem,
animatorjem, staršem in botrom, ki so sodelovali pri pripravi birmancev. Zaželel nam je
lepo praznovanje tudi po maši.
Sledila je obnovitev krstnih obljub in
nato prejem sv. birme. Vsak birmanec je
stopil pred škofa in mu povedal svoje ime.
Škof ga je mazilil na čelu in rekel na primer:
»Nina, sprejmi potrditev, dar Svetega Duha«.
Birmanka je odgovorila: »Amen«. Nato ji je
podal roko in rekel: »Mir s teboj« in dobil
odgovor: »In s tvojim duhom«. Rokoval se
je še z botrom in birma je bila opravljena.
Podeljevanje zakramenta sv. birme je spremljalo samo pritrkavanje.
Po obhajilu so se birmanci zahvalili
Bogu za ta praznik. Zahvala je veljala tudi
birmovalcu, župniku in kaplanu, staršem
in animatorjem. Med zadnjo pesmijo pa so
birmanci prejeli še Sveto pismo, da jim bo
vodilo v krščanskem življenju.
Tončka Jeraj
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Bog vodi vsakogar po posebni poti; nekateri pridejo laže in hitreje do cilja kakor drugi.

To, kar lahko storimo, je v bistvu malo v primerjavi s tistim, kar je storjeno za nas.
Toda to malo moramo storiti: predvsem moramo vztrajno moliti za pravo pot,
in če zaznamo, da nas priteguje milost, ji brez upiranja sledimo.

Bog ne zahteva od človeka ničesar, ne da bi mu hkrati dal za to moči.

SVETO OBHAJILO

Ko smo se starši prvoobhajancev prvič
sestali, se mi je zdelo, da je maj še daleč.
Srečevali smo se vsak mesec in se pogovarjali
o različnih temah, ki so povezane s sprejetjem zakramenta sv. obhajila, ki nas zedinja
z Gospodom in med seboj. To velja za vsako
skupnost in družino. Pri nedeljski sveti maši
prejmemo Gospodovo telo, tako Gospod
sam utrdi ljubezen in edinost v družini.
Sveto obhajilo nam mora biti nekaj velikega
in svetega. Tu prihaja Jezus Kristus resnično
k nam z mesom in krvjo, s telesom in dušo,
kot pravi človek in pravi Bog. Pri obhajilu nas
povezuje med seboj kot svoje brate in sestre.
Ko se pripravljaš skupaj s svojim otrokom, podoživljaš svojo prvo spoved in
sveto obhajilo in otroku poveš, kako si se
sam počutil, ko si zares sprejel Boga. Starši
se moramo zavedati, da so otroci naši občudovalci in nas v vsem posnemajo. Z našim
zanimanjem mu posredujemo pomen vere
za naše življenje. Otroci so se na njihov veliki
praznik dobro pripravili pri verouku in s
pomočjo staršev, v katerih imajo lep zgled in
trdno oporo za nadaljnje krščansko življenje.

Edith Stein

Priprava na prvo obhajilo je zadnja priložnost, da se med starši in otroki poglobijo
osebne vezi, kajti kasneje je to veliko težje.
Starši z dejavno udeležbo pridobimo veliko
tudi sami, zlasti pa priprava poglobi družinsko povezanost, zaupnost, sodelovanje in
medsebojno spoštovanje, kar si nedvomno
želimo.
Tako je napočil čas v nedeljo, 22. maja, ki
je bil za našo župnijo velik praznik. 19 mladih
veroučencev drugega razreda je prvič pristopilo k evharistični mizi in prejelo Jezusa
v svoja srca. Pri slovesni sveti maši so otroci
pridno sodelovali s prošnjami in zahvalami
ter s prinašanjem darov. Posebno slovesno
so izpovedali svojo vero in s tem obnovili
krstne obljube, ki so jih nekoč v njihovem
imenu izpovedali njihovi starši. Z otroško
vdanostjo in pobožnostjo so zmolili očenaš,
si v znamenje sprave podali roke in prvič
prejeli Boga pod podobo kuha.
Največji dar otrok je bil, ko so prejeli
Jezusa v svoja srca. Za našo družino in tudi
za druge je bil to velik praznik.
Polona Piškur
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Rešnje telo Jezusovo, bodi češčeno, moljeno.

Rešnje telo Jezusovo, z neba na zemljo si prišlo.
Rešnje telo Jezusovo, bilo za nas si križano.
Rešnje telo Jezusovo, hvali te zemlja, hvali nebo.
V četrtek 23. junija bo zapovedan praznik sv. Rešnjega telesa.
Ob 19. uri bo sveta maša in po njej procesija s sv. Rešnjim telesom.
Pridite molit, še posebej pa vabljene družine prvoohajancev.

Nedelja mora biti kakor velika vrata, skozi katera bi lahko v naš vsakdanjik vstopila

večno življenje in moč za delo vsega tedna.

ŠMARNICE V MATENI

V mesecu maju smo se tudi letos v
Mateni povezali v majski šopek za Marijo
z rednim in številnim obiskom šmarnic.
Najprej vsi skupaj na glas zapojemo
pesem o Stvarniku.
Sledi branje šmarničnega besedila, ki
ima vsak dan drugo temo.
Šmarnično besedilo je
poučno, koristno in nas
veliko nauči o vsakdanjih
stvareh.
Sledi branje litanij Matere Božje, kjer prosimo za
Božjo pomoč Mater Marijo.
Zatem zmolimo molitev
očenaš, zdravamarijo in še
druge molitve.
Proti koncu šmarnic pojemo šmarnične pesmi, še
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Ediht Stein

posebno pa smo bili veseli takrat, ko nas
je Petra spremljala s kitaro.
Šmarnice so priložnost za druženje,
tkejo se nova prijateljstva, spodbuja se
veselo in sproščeno ozračje.
Šmarničarji iz Matene
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MESEC MAJ NA PIJAVI GORICI
Pri šmarnicah se je zvrstilo okoli 25
otrok, ki so imeli ob času šmarnic še svoje
druge dejavnosti, zato niso bili vsi prisotni
vsak dan. Prepevali so mladinske duhovne
pesmi, včasih ob spremljavi kitar, potem
so brali knjigo Serafinček uči ljudi dobrote
in molili. Pridružilo se jim je nekaj mam in

mamic, tudi z najmlajšimi otroci, ki so poslušali in se radovedno sprehajali, ali pa se
po svoje zamotili. Voditeljice šmarnic so bile
večinoma birmanke, ki so sledile razporedu,
ki so ga naredile in pa animatorki Klavdija in
Damjana. Tako se je ves mesec maj prepletalo druženje s petjem in molitvijo.

IG, IŠKA VAS IN DOBRAVICA
Pri sv. Martinu na Igu smo bili šmarničarji v senci slovesnosti sv. birme in prvega
sv. obhajila. Ves mesec maj smo brali o
angelu Serafinčku in veliko otrok je branje
poslušalo, manj pa nas je bilo tistih, ki smo
prihajali samo k šmarnicam, nekje okrog
13. Vztrajali smo do konca in dobili tudi
pohvale. Pri šmarnicah smo radi prepevali
Marijine pesmi in odpeve pri litanijah.
V Iški vasi so bile šmarnice pri sv. Miha-

elu. Okrog deset otrok je prihajalo, zraven
njih pa prav toliko starejših gospa, ki sicer
tam obiskujejo sv. mašo. Pobožnost je
vodila gospa Milka Pavlič.
Na Dobravici so štirje otroci molili
in brali šmarnice. Zbirali so se po hišah
posameznih otrok. V vasi ni veliko otrok,
vendar se dobro poznajo med seboj in se
radi družijo.
Janez Žerovnik

SERAFINČEK – KDO JE TO?
V letošnjem šmarničnem branju smo
se dan za dnem srečevali s Serafinčkom.
Mogoče ne veste, kdo je to, saj niste hodili k
šmarnicam. Serafinček je glas vesti, ki se nam
oglaša v naši notranjosti in nas usmerja na
pravo pot v življenju. Sam pravi, da je angel
in da ga zato lahko slišimo, vidimo pa ne.
Zgodbe, ki smo jih slišali, so iz vsakdanjega življenja. Tako Serafinček otroka pouči,
naj ne bo izbirčen. Naj ceni tisto, kar je zanj
skuhala mama. Ni prav, da tega ne mara jesti,

hoče pa se najesti s hrano iz hladilnika. Spet
drugič posvari fanta, ki hoče v trgovini ukrasti
čokolado, ker se je s prijatelji stavil, da si bo
to upal storiti. „Tatvina je tatvina in laž je laž,“
je strog Serafinček.
Nekatere zgodbe se dotikajo tudi odnosov med odraslimi. Tudi te je treba poučiti,
kako naj ravnajo v življenju. Zakonca na
primer naj se o vsem pogovarjata in dogovarjata, namesto da se kregata in vpijeta drug
na drugega in vztrajata pri svojem stališču.
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Serafinčku med drugim uspe, da nekega očeta in moža prepriča, da se po službi takoj vrne
domov. Do zdaj je namreč vse popoldneve
ostajal v gostilni in popival s svojimi prijatelji.
Lepa je zgodba z naslovom Gospodov dan
ni dan za gospodo. Njena vsebina je zapisana
v uvodnem članku.
In kaj pričakuje Serafinčak od naših otrok

v poletnem času? Mogoče bi jim rekel tole:
Poleti sicer nimate verouka, Bog pa nima
počitnic. Z vami bo ves čas in vas bo opazoval,
ali pametno izkoriščate prosti čas. Ne delajte
staršem skrbi. Radi priskočite na pomoč. Ne
preživljajte dolge ure pred računalnikom. In
nedelja naj bo tudi v počitnicah za vas in vaše
starše Gospodov dan.
Irena

ČARNO JEZERO
Bila je sobota 4. 6. '11 ob 8.30, ko smo se
že začeli zbirati prvi »popotniki« za na Čarno
jezero. Ob 9-ih nas je bilo vseh 8, ki smo se
prijavili za izlet. To so: Janja, Katarinca, Nežka,
Mirta, Mihec, Erika (jaz), Nika in Zala. Z g. kaplanom ter Mihčevo in Nežkino mamo smo
se odpeljali do Rakovniške cerkve. Tam je cel
dan potekalo Čarno jezero. Ko smo prispeli,
smo oddali prijavnice, nato pa prejeli zapestnice in obeske za na ključe. Animatorka
nam je rekla, da gremo lahko gledat žonglerja ali pa kaj, česar si nisem zapomnila. Vsi smo
bili za žonglerja. Odšli smo in ju gledali do
začetka prvega dela predstave. Veliko smo

POČITNICE ZA VAS

peli himno Hodil bom, Gospod. Po tem je bila
malica, za njo pa sv.maša. Bila je zelo zanimiva. Zopet smo šli v cerkev in tam so povedali,
da tisti, ki imamo zelene zapestnice, naj se
zberemo pri animatorjih z zeleno »liziko«,
tisti, ki so imeli rdeče, pa naj se zberejo pri
animatorjih z rdečo »liziko«. Razvrstili smo
se in odšli za animatorji. Eno uro smo počeli,
kar smo si izbrali. Eni nogomet, drugi med
dvema ognjema, spet tretji roverček itn. Po
tem pa je nastopil konec predstave. Jaz še
nisem razumela pomena te predstave. Okrog
16-ih smo odšli nazaj na Ig in domov.
Erika Dolinšek

• SEMINAR NA KUREŠČKU- v šotoru pri domu – od petka do nedelje (24.-26.6.) –
vsebina: govori očeta Jamesa M., skupna molitev, petje, molitev za ozdravljenje,
spoved – vzemite zgibanko za informacijo
• ORATORIJ – počitnice za vsakega otroka – od 27. 6. – 3. 7. - zgodba o preroku
Jonu – delavnice – igre – petje – prijavnica v župnišču (čim prej) – dobrodošel!
• USKOVNIŠKI TEDNI – na planini Uskovnica – za srednješolce in študente – čudovito
druženje – 3 termini: 17. 7. – 6. 8. – letaki v župnišču
• DUHOVNE VAJE V ŽELIMLJAH – fantje, ministranti - 4.–7. 7. 2011 / fantje in
dekleta – zaključeni 9. razred in srednješolci - 8.–11. 7. 2011
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DUHOVNIK ROBI NA OBISKU
Kako ste, se je glasil nedeljski nagovor,
našega gosta, gospoda Robija Friškovca,
zaporniškega vikarja, pri nedeljski pridigi.
Kar malo smo se smejali. Vendar to ni bila
šala. Ker je zanj vsak človek zapornik predstav, ki jih nosi v sebi, nas je želel pripraviti,
da bi z nasmehom prisluhnili. Dobrodušno
in rade volje se je odzval našemu povabilu
in prišel v našo sredo, v času priprave ižanske fare na misijon. Mnogi ga prepoznamo
po njemu značilnem videzu z dolgimi
lasmi, ki so, lahko rečemo, za vse nas, ki
poznamo katoliške duhovnike, precej nenavadna slika. Mnogi ga lahko srečamo na
cesti, ko se vozi v »ižanske zapore«. Za tem
nevsakdanjim videzom duhovnika, se kaže
Človek z veliko začetnico. Oseba, duhovnik
širokega duha, dolgih las, velikega srca,
ki je svoje življenje posvetil zapornikom,
ljudem, ki prestajajo svoje življenje, del
življenja ali pa kar preostanek svojega
življenja zaprti v zaporu.
O sebi je dejal takole: »Še ko sem začel
študirati teologijo, sem imel pet klasičnih
življenjskih želj: imeti fajn hišo, avto, otroke, žensko in še službo. Po prvem letniku
pa me je poklical na pogovor pokojni nadškof Šuštar in me vprašal, ali sem kdaj razmišljal o duhovniškem poklicu. Vstopil sem
v semenišče in premišljeval, kaj pomeni, da
te Bog pokliče; to se mi je zdelo namreč
vedno nekoliko iluzorno. Zanimiv pa je
bil preobrat, ko sem začel odkrivati Božji
obraz v vseh ljudeh, ki sem jih spoznaval.

Ko sem se začel počutiti uresničenega ob
ljudeh, ki so me potrebovali, ob tistih, ki
sem jih poznal. Težko to opišem, vendar
bi rekel, da se počutim nekako tako kot
orodje, s katerim nekdo dela.«
Kot je sam dejal, je najmlajši državni
koordinator duhovne oskrbe za zapornike
na svetu. O sebi pravi, da je najprej človek,
kristjan in duhovnik… Sem zaporniški duhovnik in s tem odgovoren za zaporniško
pastoralno dejavnost v Sloveniji. Zaposlen
sem na Upravi RS za izvrševanje kazenskih
sankcij kot koordinator za duhovno oskrbo
v slovenskih zaporih. Zelo rad potujem,
zato naredim na teden približno 2000 km
od zapora do zapora… Rad se pogovarjam
s Šefom in drugimi ljudmi. Bog mi vsak
dan znova pošilja na mojo življenjsko pot
obilo izzivov in s tem spoznavam, kaj vse
je moje poslanstvo…
Njegovo poslanstvo je ne samo obiskovanje zaporov v Sloveniji, ampak tudi po
svetu, kjer so zaprti slovenski državljani. V
okviru svojega dela se trudi uresničevati
svoje poslanstvo na raznih področjih: z
zaprtimi osebami, z žrtvami kaznivih dejanj, z družinami prvih dveh, z
delavci, ki delajo v zaporu, z ljudmi
po prestani kazni in s Slovenci, ki so
zaprti po drugih zaporih.
Kar nekaj let je nosil v sebi idejo o
ustanovitvi hiše po prestani kazni. Sedaj
tečejo stvari v pravo smer za ustanovitev,
čutil pa je dolžnost pomagati ljudem,
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ki pri nas odslužijo kazen, saj lahko mirne
duše pristanejo na cesti, še zlasti, če med
prestajanjem kazni niso pokazali dovolj
interesa, da bi se uredilo njihovo o bivanje po prestani kazni. Mogoče tudi niso
imeli možnosti. Dom po prestani kazni ima
namen, da bi ljudje, ki so odslužili svojo
kazen, imeli možnost urejanja določenih
osnovnih življenjskih stvari.
Ižanci ga že kar dobro poznamo. Pred
dvema letoma so ga medse povabili
birmanci in bili kar precej navdušeni ob
njegovem obisku. Tudi v letos je v času
priprave na birmo obiskal birmance in
jih s svojo karizmo navdušil. Namen nagovoriti tudi druge župljane je bil prav
tako navdušiti in tudi pokazati drugačen
pogled na okolico in svet. Tako je bila tudi
nedeljska pridiga malce drugačna, kot smo
je sicer navajeni. Predvsem je govoril o
komunikaciji, o poslušanju Božje besede, o
tem, kako pravzaprav ne poslušamo, kako
je naša komunikacija površna in kako kot

kristjani premalo pokažemo navdušenja,
pa čeprav bi morali biti vedno veseli.
Kaj je pozdrav miru? Je samo stisk
roke, več rok, čim večjemu številu? Ob tem
pozabljamo, da je stisk roke naš izraz, s
katerim lahko veliko povemo o sebi.
Je odgovor na vprašanje Kako ste ali
kako si? Res samo, dobro, …. Bo…kar
v redu….. ali je pravi odgovor kristjana:
odlično… zelo dobro…vesel/a sem... Mogoče pa tisti prvi odgovori kažejo na to,
da smo tudi mi zaporniki našega življenja,
zaporniki v zamerljivosti, zaporniki jeze,
zaporniki nejevolje in nezadovoljstva,
nevoščljivosti, zaporniki stereotipov.
Kakor je pridigo začel, tako jo je tudi
končal: »Kako ste?« In odgovor je bil veliko bolj živahen in navdušen. Le želimo si,
da bi vsaj delček njegovega navdušenja
vedno nosili v srcu, v odnosu do naših
staršev, otrok, zakonskih partnerjev, sodelavcev, sosedov…
Andreja

ZBORNIK ŽUPNIJE IG OB 300-LETNICI
ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU – 4. DEL
V okviru duhovnega življenja župnije
bo predstavljeno poglavje o običajih v
cerkvenem letu. Obstajale so šege, navade
in reki ob posameznih cerkvenih praznikih, ki pa jih mlajše generacije vedno bolj
opuščajo ali spreminjajo, zlasti močno po
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letu 1950. Razveseljivo pa je, da se je leta
1989, po 44 letih, ponovno obudil običaj
Marijo nosijo, z ohranjenim rokopisom besedila ob sprejemu in slovesu Kipa Marije
romarice od hiše do hiše.
Prispevek o obnovi cerkva podaja oko-

300 letnica
lje in ozračje, v katerem so se zgodile velike
obnove cerkvenih stavb v naši župniji, celo
izgradnje povsem novih cerkva, ki so bile
leta v razvalinah.
V letu 2011 salezijanska skupnost , ki
je na Slovenskem s svojimi ustanovami
navzoča od leta 1901, praznuje štiridesetletnico delovanja v župnijski skupnosti na
Igu. Čeprav so že pred letom 1971, ko so
prevzeli vodstvo župnije po smrti župnika
Antona Berganta, bile pogostne vezi med
skupnostjo na Rakovniku, kamor so Ižanci
radi poromali v cerkev Marije Pomočnice,
se je vendarle sodelovanje še okrepilo prav
s tem, da so na spodbudo ljubljanskega
nadškofa dr. Jožefa Pogačnika postali organizatorji pastoralnega življenja v župniji in
pomagali drugim cerkvenim skupnostim
na obrobju Ljubljanskega barja.
Naslednje poglavje nam govori o
Kraljici miru na Kureščku. Med znamenji
slovenske vernosti je vso zgodovino, od
začetka do danes, močno navzoče znamenje Marije. Številne Marijine cerkve in
kapelice, posejane po naših gričih, dolinah
in naseljih, to potrjujejo. Ves čas, odkar so
se naši predniki pred dobrimi 13 stoletji
srečali s Kristusom, so ga spoznavali in
sprejemali po Mariji. Tudi v ižanski župniji
je bilo tako. Kar dve cerkvi so predniki ižanskih župljanov posvetili Mariji. Na pobočju
Krima v Tomišlju so zgradili svetišče Mariji
tolažnici, Kraljici svetega rožnega venca.
Na drugi strani obširne župnije pa so za
Marijino cerkev izbrali Kurešček, ki je, kot
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je zapisal pisatelj Jan Plestenjak » pravi
biser dolenjskih hribov, čudovito oko, ki
se križem razgleduje«. Vera in ljubezen
naših prednikov, ki so stoletja romali na
Kurešček, je priklicala Marijo, da je ta hrib
postal za vse, ki prihajajo z vero v srcu,
svet, kraj velikih milosti. Kurešček je znan
daleč preko meja naše župnije in tudi
domovine. Zaradi Kureščka je veliko ljudi
spoznalo tudi Ig.
Zadnji prispevek v poglavju o duhovnem življenju nam podaja statistiko
župnije Ig v zadnjih petdeset letih, od
leta 1961 do 2010. Vidimo lahko pregled
števila prebivalstva po posameznih vaseh,
obisk nedeljskih maš, število porok, krstov,
prvoobhajancev in prejemov sv. birme.
Prikazano je tudi stanje pogrebov in rast
prejema obhajil. Res je, da statistika veliko odkrije, bistvo pa zakrije, toda podaja
vseeno prvi pregled dogajanja v župniji.
Avtor je natančno prikazal vse podatke
v tabelarični obliki in jih tudi komentiral.
(nadaljevanje)
M. H.
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Sporočila
SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – JUNIJ, JULIJ, AVGUST
Pri maši ob 10. uri:
Pri maši ob 8. uri:
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 19. 6.
Tina Založnik in Jernej Smole – 19. 6.
Manca in Aleš Hostnik – 23. 6. ob 19h
Nataša in Boštjan Šteblaj – 26. 6.
Andreja Zdravje in Marija
Kristina in Zinka Štefančič – 3. 7.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 3. 7.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 10. 7.
Damjan Dolinšek in Marinka Završnik – 10. 7.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 17. 7.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 17. 7.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 24. 7.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 24. 7.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 31. 7.
Tina Založnik in Jernej Smole – 31. 7.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 7. 8.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 7. 8.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 14. 8.
Kristina in Zinka Štefančič – 14. 8.
Manca in Aleš Hostnik – 15. 8. ob 10h
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 21. 8.
Andreja Zdravje in Marija – 21. 8.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 28. 8.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 28. 8.
Damjan Dolinšek in Marinka Završnik – 4. 9.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 4. 9.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. SKUPINA – 19. 6.
4. SKUPINA – 26. 6.
6. SKUPINA – 3. 7.
7. SKUPINA – 10. 7. Iška Loka
8. SKUPINA – 17. 7. Staje
9. SKUPINA – 24. 7. Matena

1. SKUPINA – 31. 7.
2. SKUPINA – 7. 8.
3. SKUPINA – 14. 8.
4. SKUPINA – 21. 8.
6. SKUPINA – 28. 8.
7. SKUPINA – 4. 9.

ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Gregor Škulj (odrasel), 23. 4. 2011, v župniji Podutik;
Miroslav Kovačevič (odrasel), 23. 4. 2011, na Rakovniku; Maja Rogelj, 7. 5. 2011, na
Kureščku (Preserje); Tjaša Železnik, 8. 5. 2011, na Kureščku (Golo); Florijan Jamnik, 8. 5.
2011, na Igu; Nika Car, 8. 5. 2011, na Kureščku (Golo); Albert Zver, 21. 5. 2011, na Kureščku;
Svit (Lucij) Gornik, 29. 5. 2011, na Igu; Lovro Kolar, 29. 5. 2011, na Igu; Ana Baler,
4. 6. 2011.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Robert Skubic in Natalija Zalar, 7. 5.
2011 na Kureščku; Gašper Golob in Tina Čuden, 7. 5. 2011, na Igu; Franc Mrhar
in Damijana Belak, 28. 5. 2011 na Kureščku (iz Dolenje vasi); Matej Mrak in Maja
Založnik, 28. 5. 2011, na Igu; Robert Vinšek in Natalija Pušnik, 28. 5. 2011 na Igu;
Primož Klun in Mojca Ilc, 11. 6. 2011, na Kureščku.
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V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Janez Podobnik, 19. 4. 2011, Zabrv 92, Ig, pokopan v Ljubljana – Polje
+ Marija Vokal Kraševec, 28. 4. 2011, Kidričeva 56, Trzin, pokopana na Igu
+ Stanislav Markovčič, 28. 4. 2011, Zagoriška 20, Pijava Gorica, pokopan na
Škofljici. Za cerkev na P. G., v dober namen in za sv. maše so darovali: žena Rozi, sin Lado z družino,
hčerka Stanka z Anžetom, družina Primec, Šerjakovi, Mohar Anica, sosedje Cibrovi, vaščani Pijave Gorice.
+ Roman Dobrun, 10. 5. 2011, Na hrib 38, Pijava Gorica, pokopan na Škofljici. Za
sv. maše sta darovali hčerki in vaščani.
+ Angela Uršič, 20. 5. 2011, Iška Loka 24, pokopana na Igu. V dober namen in za sv. maše
so darovali: sin Alojz z družino, hčerka Minka z družino, sin Stane z družino, Vida Nered iz Bresta, Pirčevi iz
Iške Loke, Ana Nered z družino, Mirko in Pavla Petelin z Jezera, sestrična Mici iz Strahinja, sosedje Čudnovi,
Strletovi iz iške Loke, Tanckovi iz Iške Loke, Martin Čuden, družina Čuden in Japelj, družina Černič, Iška Loka
22, družina Šenk, Cibrovi z Dobravice, Zdravko Ciber z družino, Cibrovi s Pijave Gorice, Cibrovi z Golega,
Cibrovi iz Matene, Tegljevi, Iška Loka 4, Ivan Tegelj z družino, Iška Loka 1b, družina Maček z Iga, Štrukljevi
iz Staj, Jamnikovi iz Staj, Preglovi iz Maribora, Pavla Uršič z družino, Majda Tancek z družino, družina
Modic, družina Franca Uršiča, družina Toneta Uršiča, Pečjakovi iz Staj, Robi in Bernarda Selan, družina
Regina, Jože Kramar z družino iz Iške Loke, Janko Smole z družino iz Iške Loke, Martin Strelec z družino.
Bog naj vsem povrne s svojimi darovi!

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 12. 6.
Ponedeljek 13. 6.
Nedelja 19. 6.
Četrtek 23. 6.
Petek 24. 6.
Sobota 25. 6.
Nedelja 26. 6. 13.
Ponedeljek 27. 6.
		

BINKOŠTI – PRIHOD SV. DUHA, ob 10. uri sklep veroučnega leta
Marija, Mati Cerkve, praznik
NEDELJA SVETE TROJICE
SV. REŠNJE TELO IN KRI, sv. maše ob 8. in 19. uri; po maši ob 19. uri PROCESIJA
SV. REŠNJEGA TELESA
Rojstvo Janeza Krstnika – kres – ob 9. uri ZAČETEK DUHOVNEGA SEMINARJA
NA KUREŠČKU, vodi p. James Manjackal
dan državnosti – ob 8. uri maša na Igu; od 9. ure do 18.30 DUHOVNI SEMINAR
NA KUREŠČKU
NEDELJA MED LETOM - od 9. do 18.30 DUHOVNI SEMINAR NA KUREŠČKU; ob 16.
uri v stolnici posvečenje 7 novomašnikov – med njimi salezijanec Anton Grm
enotedenski ORATORIJ – vsak dan od 9. do 15. ure
Tridnevna julijska pobožnost na Kureščku bo v četrtek (30. 6.) in petek (1. 7.) ob
16. uri, v soboto (2. 7.) ob 10. uri; čaščenje Najsvetejšega od 9. do 10. ure.
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Petek 1. 7. SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik - prvi petek - dopoldne obisk in obhajilo
bolnikov na domu
Sobota 2. 7. Srce Marijino - prva sobota - molitev za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
Nedelja 3. 7. 14. NEDELJA MED LETOM - nedelja Slovencev po svetu, pri maši ob 10. uri sklep oratorija
Ponedeljek 4. 7. sv. Urh, škof – ob 18. uri sv. maša na Kremenici
Torek 5. 7. sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, zavetnika Evrope in glavna zavetnika
ljubljanske nadškofije, slovesni praznik
Nedelja 10. 7. 15. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri žegnanje v Mateni
Torek 12. 7. sv. Mohor in Fortunat, zavetnika cerkve v Mateni - ob 18. uri sv. maša v Mateni
Nedelja 17. 7. 16. NEDELJA MED LETOM
Sreda 20. 7. sv. Marjeta Antiohijska, mučenka, zavetnica cerkve na Golem
Nedelja 24. 7. 17. NAVADNA NEDELJA – Krištofova nedelja, blagoslov avtomobilov in nabirka
za misijonski avto; žegnanje na Golem
Sobota 30. 7. ob godu sv. Ignacija sv. maša na Dobravici ob 18. uri
Nedelja 31. 7. 18. NEDELJA MED LETOM
		 Tridnevna pobožnost v avgustu na Kureščku bo v četrtek (4. 8.) in petek (5. 8.) ob
16. uri, v soboto (6. 8.) pa ob 10. uri; češčenje Najsvetejšega od 9. do 10. ure.
Petek 5. 8. Marija Snežna - prvi petek - dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu; po
maši pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Sobota 6. 8. Jezusova spremenitev na gori, praznik - prva sobota – molitev za svetost
duhovnikov in nove duhovne poklice
Nedelja 7. 8. 19. NAVADNA NEDELJA
Sreda 10. 8. sv. Lovrenc, diakon, mučenec - ob 18. uri sv. maša na Sarskem
Nedelja 14. 8. 20. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek 15. 8. MARIJINO VNEBOVZETJE, zapovedani praznik - sv. maše ob 8. in 10. uri,
Pijava Gorica ob 9. uri, Kurešček ob 10. in 16. uri
Torek 16. 8. sv. Rok – ob 18. uri sv. maša na Kremenici
Nedelja 21. 8. 21. NAVADNA NEDELJA – ob 10. uri ŽEGNANJE NA VISOKEM, blagoslov
obnovljenega stranskega oltarja in stropa
Ponedeljek 22. 8. Devica Marija Kraljica - na Kureščku ob 15. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 16.
uri sv. maša
Nedelja 28. 8. 22. NAVADNA NEDELJA – ŽEGNANJE NA KUREŠČKU: sv. maša ob 8. uri, celodnevno čaščenje Najsvetejšega, ob 16. uri slovesna maša, ki jo bo daroval dr.
Stanislav Lipovšek, celjski škof.
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku v septembru bo v četrtek (1. 9.) in
petek (2. 9.) ob 16. uri, v soboto (3. 9.) ob 10. uri.
Nedelja 4. 9. 23. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE V IŠKI
Četrtek 8. 9. MARIJINO ROJSTVO – mali šmaren - sv. maša ob 8. in 19. uri, na Kureščku ob 10.
in 16. uri in na Pijavi Gorici ob 18. uri

