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

O Marija, ti cvetlica, šmarnica si majnika
Mesec maj je za mnoge najlepši mesec leta. Po
zimskem spanju se je prebudila narava. Vse že zeleni
in cveti. In ta mesec je posvečen Božji materi Mariji.
Zbiramo se pri šmarnicah, pobožnosti, ko se na Marijo obračamo z mnogimi prošnjami. Marijo imenujemo mater, devico, tolažnico, kraljico. Primerjamo jo s
skrivnostno rožo in pri njej iščemo pomoč in zdravje.
Čeprav današnji čas ni več tako naklonjen veri, molitvi,
Bogu, so Marijina svetišča še vedno zelo obiskana in
priljubljena. Kraje, kjer se je Marija prikazovala predvsem neukim otrokom, tudi danes obiskujejo množice
vernih kristjanov. Tako je na primer v naši bližini na Kureščku, kjer stoji cerkev Kraljice miru. Koliko ljudi iz cele Slovenije poroma vsako
leto ali celo vsak mesec k njej. Prihajajo pa tudi verniki iz tujine.
Mariji je posvečena tudi vsaka prva sobota v mesecu. Vsem tistim, ki se bodo
pet mesecev zapored na vsako prvo soboto spovedali, prejeli sveto obhajilo, in
premišljevali skrivnosti rožnega venca, Marija obljublja, da jim bo ob smrtni uri
stala ob strani z vsemi potrebnimi milostmi za zveličanje njihovih duš.
Letos smo se tako vsako prvo soboto v mesecu od januarja do maja zbirali ob
molitvi v ta namen in se ji potem na prvo soboto v maju še posebej posvetili. Ta
pobožnost, združena s sveto mašo, bo tudi v naslednjih mesecih.
Marija nas v mesecu maju prisrčno vabi k šmarnični pobožnosti, na prve sobote naslednjih mesecev pa si želi, da bi ji delali družbo ob molitvi in premišljevanju rožnega
venca, ki je na prve sobote res nekaj posebnega. Razveselimo jo s svojo prisotnostjo!
Irena
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PRAZNOVANJE VELIKE NOČI IN BIRME
Da je bilo praznovanje Velike noči 5. 4. slovesno so pri vstajenjski maši poskrbeli pevci in inštrumentalisti. Za Veliko noč so na koru igrali in prepevali pevci Mešanega cerkvenega pevskega zbora z novoustanovljeno inštrumentalno skupino.
Orgle je igral Žiga Glavan. Flavti sta igrali Jerca Podržaj in Maruša Mazej, klarinet Anka Grmek, rog Lovro Lipovšek in violine Nika Florjančič, Katarina Grum,
Urška Podržaj. Peli so Kristina Drnovšek, solo sopran, sopran: Mihaela Janežič,
Tončka Jeraj, Marinka Platnar, Tončka Strle in Lojzka Švigelj, alt: Ana Cimperman,
Milanka Debevec, Mira Gantar, Branka Kristan, Lojzka Petek, Andreja Podržaj,
Marina Štrumbelj, tenor: Franci Platnar in Franci Kristan, bas: Tone Balant, Janez
Debevec, Simon Hočevar, Rado Šteblaj. Izvedli smo med drugim M. Tomca: Missa
Surrexit Dominus, F. Kubika: Raduj se Kraljica nebeška, J. Gruberja: Aleluja, I. Hladnika: Jezus premagavec groba in druge ljudske velikonočne pesmi.

Pevci in inštrumentalisti za veliko noč 2015
Slovesno je bilo tudi 3. 5. na podelitvi zakramenta svete birme. Sodelovali so
sopranistki Pia Brodnik, Nadja Janežič in organistka Polona Gantar. Inštrumentalistom se je s trobento pridružil Blaž Pucihar, tenorjem Franc Orhini in basom Stane
Jeraj. Izvedli smo skladbe J. Trošta: Ko je prišel binkoštni dan, mašo M. Tomca: Missa Surrexit Dominus, kjer je pela sopran Pia Brodnik, psalm J. Trošta: Pošlji svojega
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Pevci in inštrumentalisti za birmo 2015
duha, solo Pia Brodnik, alelujo W. A. Mozarta iz Exultate Iubilate, ki jo je odpela Pia
Brodnik, A. Mihelčič: Večerni zvon v izvedbi Pie Brodnik, Nadje Janežič in Maruše
Mazej na flavti, C. Franck: O salutaris hostia v izvedbi Nadje Janežič in Pie Brodnik,
L. Puš: S skupno pesmijo in F. X. Engelhart: Dajte mi zlatih strun, solo Nadja Janežič.
Vsem nastopajočim se najlepše zahvaljujem, novoustanovljeni instrumentalni
skupini pa želim obilo Božjega blagoslova in še veliko uspešnih skupnih nastopov.
Njihovega sodelovanja pri slovesnostih se iskreno veselim.
Pevci in inštrumentalisti za birmo 2015 Bog plačaj!
Igor Kovačič, zborovodja

TRIJE IŽANSKI FARANI ROMALI
PO DON BOSKOVIH POTEH
V župniji svetega Janeza Boska v Mariboru so se odločili, da ob praznovanju
200-letnice don Boskovega rojstva poromajo po njegovih poteh. Tega romanja
smo se udeležili tudi trije otroci iz ižanske župnije. Na tridnevnem romanju smo
obiskali Colle don Bosco, Valdocco in Cremono.
Na Colle don Bosco smo si ogledali hišo, v kateri je prebival don Bosko, muzej
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kmečkega življenja, ki nazorno pokaže kako so živeli v tistih časih in
kako je bila opremljena hiša, Etnološki misijonski muzej, ki izraža mednarodnost salezijanske družbe, ter
kapelico sanj, ki jih je imel don Bosko pri devetih letih. V baziliki smo
se udeležili maše, katero je vodil italijanski salezijanski kardinal s sobrati, ki so ta dan tudi priromali na Colle
don Bosko. Pod baziliko smo si ogledali relikvije svetega Janeza Boska.
V Valdoccu v Turinu smo si ogledali baziliko Marije Pomočnice, kjer
je pokopan don Bosko in njegovi
bližnji prijatelji (sv. Dominik Savio,
sv. Marija Dominika Mazzarello),
Pinardijevo lopo, cerkvico svetega
Frančiška Saleškega in don Boskove sobe, v katerih je živel in tudi
Ob don Bosku - Valdocco v Turinu.
umrl. V baziliki Marije Pomočnice
smo si ogledali katakombe, v katerih je zlata plošča v spomin na kraj, kjer se je don Bosku prikazala Marija in mu
naročila, naj na tem mestu zgradi baziliko njej v čast.
V Turinu smo si ogledali tudi center mesta (Cottolengo, Consolata in Palazzo
Madamma) ter Turinski prt, na katerem je odtis Jezusa in je letos izpostavljen prav
zaradi velikega praznovanja 200-letnice don Boskovega rojstva.
Zadnji dan romanja smo se odpeljali v Cremono, kjer smo imeli mašo v baziliki.
Po maši smo si v Stradivarijevem konservatoriju za glasbo ogledali kje in kako
izdelujejo najboljše Stradivarijeve violine.
Za konec pa še nekaj naših vtisov iz romanja:
Marija: Najbolj mi je bilo všeč, ko sem na Colle don Bosco lahko držala za roko
velik kip mame Marjete. Všeč mi je bila soba, v kateri je spal don Bosko, prav tako
mi je bilo všeč v cerkvi v Valdoccu, kjer je pokopan sv. Dominik Savio. Všeč mi je
bila soba, v kateri smo spali. Vse mi je bilo všeč in bi rada še kdaj šla v te kraje.
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Monika: Všeč mi je bilo, da smo šli pogledati don Boskovo rojstno hišo. Videla
sem zelo zanimive zrcalne stopnice v eni palači in zanimiv Turinski prt. Zanimivo
je bilo tudi, da smo jedli tradicionalno italijansko hrano in drugačen sladoled kot v
Sloveniji. V bistvu mi je bilo na romanju vse všeč.
Peter: Všeč mi je bilo vse, ker je bilo zelo lepo. Pot tja in nazaj je bila zelo zabavna in prijetna.
Marija, Monika in Peter Jamnik z babico Jožico in dedkom Leopoldom.

SV. BIRMA NA IGU
V nedeljo, 3. 5. 2015 je na Igu potekal obred sv. Birme. Zakrament je
prejelo 46 birmancev, 32 z Iga in 14
s Pijave Gorice. Vse šolsko leto so
nas župnik Jože Pozderec , kaplan
Primož, Simona Pavlič ter Mirko
Merzel z animatorji, pripravljali
na prejem zakramenta sv. birme.
Pred samim dogodkom pa je naše
znanje preveril pomožni škof, dr.
Anton Jamnik. Z obilo humorja in
nekaj tesnobe v srcu smo s skupnimi močmi uspešno odgovorili na vsa njegova
vprašanja. Izvedeli pa smo tudi, da papež Frančišek navija za nogometni klub San
Lorenzo in da zna plesati tango.
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V nedeljo je obred minil v sproščenem vzdušju in lepem vremenu. Birmoval
nas je pomožni škof dr. Anton Jamnik. Po koncu birme smo se še skupinsko slikali,
nato pa prijetno utrujeni in obdarjeni s Sv. Duhom odšli na kosilo in druženje z
našimi najbližjimi.
Janja Malavašič

MATERINSKI DAN
V soboto, 21.03.2015, smo se Martinovi animatorji skupaj s 23 –imi otroci zbrali
v župnišču, kjer smo najprej imeli delavnice za materinski dan. Najprej smo izdelovali darila za svoje starše, potem pa smo si skupaj pogledali še film z naslovom
Rezbar. Film je zelo poučen. Sporočilo filma je, da se pred vsako odločitvijo v življenju vedno vprašamo KBNJ – Kaj Bi Naredil Jezus. Bila je lepa sobota, polna pesmi in veselja. Naslednji dan v nedeljo, pri sv. maši, so otroci svoje izdelke podarili
svojim staršem.
Zala in Mirko Merzel

ZIMOVANJE ČETE ŠKOTSKIH
KOLIŠČARJEV
Izvidniki in vodnice skavtskega stega Škofljica1 smo se tudi letos odpravili na
zimovanje. V petek, 27. 3., smo se s Škofljice z vlakom odpeljali do Črnomlja. Tam
nas je čakala nekaj kilometrov dolga pot do Čebelarskega doma v Selah pri Otovcu. Sprejeli so nas Vikingi, nas razdelili v klane in nam za dobrodošlico ponudili
njihovo tradicionalno pijačo. Namestili smo se po sobah in malo poklepetali, nato
pa je iz kuhinje že zadišala večerja. Po večerji je sledil zabavni večer, ki so ga pripravili voditelji, nato pa smo v dobri veri, da bomo ponoči spali, odšli spat. Sredi
prve noči so nas vodniki in vodnice že tradicionalno vrgli pokonci s piščalkami,
razbijanjem po loncih in kričanjem, tako da smo se po hitrem postopku spravili
ven in čakali na njihova navodila. Ko smo opravili vse izzive, smo lahko odšli nazaj
v naše tople spalke.
V soboto zjutraj smo se po zgodnji budnici in umivanju zob odpravili ven. Hitro
smo potelovadili na svežem zraku, da smo se do konca zbudili. Sledil je zajtrk, pospravljanje ležišč in dvig zastav skupaj s skavtsko in slovensko himno. Čas nam je
kasneje hitro minil ob veliki vikinški igri in že smo bili poklicani na kosilo. Po kosilu
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je sledilo presenečenje, obiskala nas je četa iz Črnomlja. Skupaj smo se po vodih
postavili v kvadrat in poslušali poučno katehezo, nato pa smo se hitro spoznali
med seboj preko spoznavne igre. Voditelji so nas razporedili v mešane skupine
in nam dali na voljo uro in pol časa, da je vsaka skupina izdelala svojo butaro –
naslednji dan je namreč bila cvetna nedelja. Tekmovali smo v treh kategorijah;
izbirali smo največjo,najlepšo in najbolj raznoliko butaro. Vsaka skupina si je za
svojo butaro najprej nabrala material v bližnjem gozdu, nato pa je bilo potrebnih nekaj idej, dobra volja in sodelovanje, da smo skupaj napravili lepe butare.
Ko je čas delavnice potekel, smo prinesli butare pred komisijo, da je ta razglasila
zmagovalca v posamezni kategoriji in podelila sladke nagrade. Po malici so se črnomaljski skavti poslovili, mi pa smo si odšli v hišo pogledat projekcijo o tem, kar
nas vse čaka čez nekaj tednov na skavtskem izpitu. Sledila je še ena delavnica, pri
kateri smo morali sestaviti manjše katapulte, pri tem smo utrjevali znanje vezav.
Po večerji je sledil drugi zabavni večer, ki smo ga po vodih pripravili izvidniki in vodnice. Zvečer, tik pred spanjem, pa nas je napadel ognjeni zmaj, ki smo ga morali
premagati, in pogasiti z vodnimi bombami.
V nedeljo zjutraj smo po zajtrku pospravili vso našo opremo v nahrbtnike in
počistili čebelarski dom. Udeležili smo se cvetne procesije in svete maše v Črnomlju. V skavtski sobi črnomaljskih skavtov smo po maši drug drugemu v zlate
knjižice zapisali kakšno lepo misel ali utrinek z zimovanja. Po kosilu smo vzeli vsak
svoj nahrbtnik in se odpravili do dvorišča cerkve, kjer so nas že čakali starši. Zaključili smo s krogom, v katerem je vsak prejel svojo zlato knjižico ter spominek
za na rutko.
IV, Škofljica1

ŽEGNANJE PRI SVETEM JURIJU
Sv. Jurija smo počastili v nedeljo 19.4.2015. Na Pungartu se je zbralo precej
častilcev tretjega pomladina. Posebno je zavetnik priljubljen med krajani Staj in
Kota, ki vsako leto skrbno pripravijo oltar, tudi na streho za mašnika ne pozabijo.
Priljubljenost si lahko razlagamo s tem, da je zavetnik mnogih poklicev, med drugimi kmetov. Priporočamo se mu za pomoč pri bojih vseh vrst, proti skušnjavam.
Je eden od štirinajstih priprošnjikov v stiski. Sv. Jurija upodabljajo kot viteza s
konjem, pogosto z zmajem, prebodenim s sulico ali mečem. Je tudi zavetnik Ljubljane in Anglije.
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Žegnanjsko mašo je daroval gospod župnik Jože Pozderec. Stregla sta mu ministranta iz Staj, Božjo besedo sta nam oznanila moža iz Staj in Kota. Pevci župnijskega pevskega zbora so poskrbeli za zvočno kuliso, svoje pa je dodala kukavica,
ki se je pridno oglašala. Gospod Jamnik je pripravil lepe priložnostne podobice z
likom sv. Jurija. Tudi pogostili so nas.
Tončka Jeraj

ŽEGNANJE V IŠKI VASI
V nedeljo, 26.4.2015, je v Iški vasi v cerkvici sv. Križa potekalo tradicionalno
žegnanje. Tudi pred vojno je žegnanje potekalo po godu sv. Marka. Kot vsako leto,
se je začelo ob desetih. Pred mašo so gospe, ki so pridno napekle pecivo, kot zmeraj, prinesle peciva in polne pladnje potice. Mašo je daroval gospod župnik Jože
Pozderec. V pridigi je omenil križ, ki ga vsak od nas nosi v vsakdanjem življenju.
Z molitvijo, vero in potrpežljivostjo, ljubeznijo in dobro voljo so naši vsakodnevni
križi lažji. Za zgled nam je Jezus, ki je križ nosil za nas. Pri maši smo sodelovali
tudi birmanci iz Iške vasi in Iške, ki smo se letos pridno pripravljali na zakrament
sv. birme. Po maši pa ni manjkalo dobre volje in sladkih dobrot s katerimi smo se
posladkali. Iskrena hvala vsem gospodinjam. Malo smo še poklepetali, nato pa
smo se odpravili domov na kosila.
Nežka Grmek

ZAVOD VARNA POT?
V nedeljo, 7. Junija, se bo pri sv. mašah predstavil Zavod Varna pot, ki je
posledica osebne izkušnje. Pred sedmimi leti ga je ustanovil Robert Štaba,
ko mu je vinjen voznik brez vozniškega izpita in z neregistriranim avtomobilom zbil hčer. Njen boj za življenje, bolečine in stiske, ki jih je doživela družina, so jih zbližale z ljudmi in prijatelji, katerih najbližjim je cesta vzela življenja ali pa se še danes srečujejo s hudimi posledicami nesreče. Hči je počasi
okrevala in rodil se je Zavod Varna pot. Danes Zavod združuje strokovnjake,
prostovoljce, žrtve prometnih nesreč in vse ljudi dobre volje, ki razumejo, da
nimamo pravice neodgovorno uničevati svojih in tujih življenj.
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ČARNO JEZERO IN MAVRIČNO –
KATEHETSKE IGRE (MKI)
na Rakovniku, sobota 6. Junija 2015. Vseslovenski mega dogodek ob koncu veroučnega leta. Vabljeni veroučenci, starši in kateheti! Tema: BODI VEDNO VESEL! Gosta: Dominik Savio in don Bosko. Program: 8.00 – začetek MKI,
9.00 - začetek delavnic na Čarnem jezeru, 11.00 – podelitev nagrad za Bralne
mišice, 12.00 – malica iz popotne torbe, 13.30 – vesela sv. maša.

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od
17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun Župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate
svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d. )
Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!

Obvestilo Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17. do 18.
ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate svoj dar
za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.). Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!
Akcija pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 2015
Vse prosilce, ki bi želeli pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za osnovnošolce
in srednješolce v šolskem letu 2014/2015 obveščamo, da lahko dodatne informacije v zvezi s tem, dobijo vsak drugi petek v mesecu od 17. do 18. ure v učilnici
župnišča.
Ana Podržaj, tajnica ŽK
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Pri maši ob 8.00 uri:
Bernarda in Robi Selan-10. 5.
Nataša in Boštjan Šteblaj-17. 5.
Rok in Zinka Štefančič-24.5.
Tina Založnik in Nastja Strelec-31. 5.
Helena Bevc in Miha Štefančič-7. 6.
Franci Orhini in Veronika Čuden-14. 6.

Bralci na Pijavi Gorici:
Eva Kramar in Urška Pirc-10. 5.
Anže Globokar in Jelka Tavčar-17. 5.
Damjana Urbar in Anamarija Picek-24. 5.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar-31. 5.
Anže Globokar in Olga Urbar-7. 6.
Eva Kramar in Urška Pirc-14. 6.

Pri maši ob 10.00 uri:
Andreja in Roman Zdravje-10. 5.
Starši prvoobhajancev-17. 5.
Anka Virant Dornik
in Marija Poljanec-24. 5.
Cvetka Mihelič in Bojan Bučar-31. 5.
Mojca Kus in Jure Podržaj– 7. 6.
Marija Pangrc in Marinka Završnik-14. 6.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
starši prvoobhajancev-17. 5.
9. SKUPINA – 24. 5. (Matena)
1. SKUPINA – 31. 5.
2. SKUPINA – 7. 6.
3. SKUPINA – 14. 6.

•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Nik Sadar, 29. 3. 2015, Ljubljanska c. 62,
Ivančna Gorica, na Igu; Jure Uršič, 12. 4. 2015, Iška Loka 69, Ig, na Igu; Jon Modic,
18. 4. 2015, Brest 25, ž. Tomišelj, na Kureščku.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Cecilija Juh, 12. 4. 2015, Troštova ul. 23, Ig, pokopana na Igu. Za svete maše
in v dober namen so darovali: hčerka Milanka z družino, hčerka Zdenka z družino,
sestra Fani z družino, Franci Bukovec, družina Kukovica, Franc in Vida Debevc,
Franc Debevec z družino, Aleksandra Škraba z družino, Primčevi, sosedje Puciharjevi, Sabina Rautek, Roman Smole, družina Radovana Šteblaja, Majda Anzelc,
cerkveni pevski zbor.
+ Jakob Likovič, 18. 4. 2015, Gornji Ig 1, pokopan na Igu. Za svete maše in v
dober namen so darovali: sin Marjan z družino, hčerka Marinka z družino, hčerka
Martina z družino, sestra Iva z družino z Rakovnika, brat Jože z družino, sestra
Minka z družino, vnuk Peter s Katarino, Pušnikovi (Čutkovi) iz Vrbljen, Brancljevi z
Gornjega Iga, Cibrovi iz Kota 11, Janez Kastelic iz Staj, Dolinškovi z Iga.

NAPOVEDNIK 11
+ Anton Debevec, 22. 4. 2015, Rogatec nad Želimljami 2, Ig, pokopan na Kureščku.
•••

NAPOVEDNI KOLEDAR – MAJ 2015
Nedelja 10. 5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA TURIZMA – maša s
sodelovanjem otrok. Ob 18. uri poljska maša na Gornjem Igu.
Ponedeljek 11. 5. Prošnji dan: ob 17.- uri poljska maša za Iško in ++ Škrabovi;
ob 18. uri poljska maša za Dobravico in + Anton Mrkun; ob
19. uri poljska maša za Staje in Kot.
Torek 12. 5. Prošnji dan – sv. Leopold Mandič, duhovnik, sv. Pankracij, mučenec - ob 7.30 – poljska maša za Mateno s procesijo; ob 18. uri – poljska maša za Kremenico; ob 19. uri poljska maša za Iško Loko.
Sreda 13. 5. Prošnji dan - Fatimska Mati Božja – Marija Dominika Mazzarello, soustanoviteljica HMP, sv. Servacij, mučenec - ob
18. uri - poljska maša za Sarsko; ob 19. uri – poljska maša
za Ig; na Kureščku sv. maša ob 16. uri, prej križev pot.
Četrtek 14. 5. GOSPODOV VNEBOHOD, slovesni praznik – sv. maše
ob 8. in 19. uri. Sv. Bonifacij, mučenec. Ob 18. uri spoved
prvoobhajancev in njihovih staršev. Ob 18. uri poljska
maša na Pijavi Gorici.
Petek 15. 5. Sv. Zofija (Sonja), mučenka; Izidor, kmet – začetek binkoštne devetdnevnice. Ob 18. uri poljska maša za Iško vas.
Sobota 16. 5. Sv. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec; ob 11. uri na
Kureščku zahvalna maša za 50 let skupnega življenja.
Nedelja 17. 5. 7. VELIKONOČNA NEDELJA –
NEDELJA DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA - OB 10. URI PRAZNIK
PRVEGA SV. OBHAJILA.
Sobota 23. 5. Dekanijski molitveni dan za duhovne poklice na Rakovniku. Začetek ob 9. uri, sv. maša ob 11. uri.
Nedelja 24. 5. BINKOŠTI – PRAZNOVANJE MARIJE POMOČNICE NA RAKOVNIKU,

OB 15. URI PROCESIJA S KIPOM MARIJE POMOČNICE
IN SV. MAŠA PRI LURŠKI VOTLINI. VABLJENI NA RAKOVNIK!
Ponedeljek 25. 5. MARIJA, MATI CERKVE – BINKOŠTNI PONEDELJEK –
sv. maša ob 19. uri, na Kureščku ob 16. uri.
Nedelja 31. 5. NEDELJA SV. TROJICE – pri maši ob 10. uri SKLEP ŠMARNIC. V tem tednu spoved otrok.
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (4. 6) in petek (5. 6.)
ob 16. uri, v soboto (6. 6.) ob 10. uri.
Ponedeljek 1. 6. Sv. Justin, mučenec - začetek vrtnic – pobožnosti v čast
Srcu Jezusovemu.
Torek 2. 6. Sv. Erazem, škof, mučenec – njegov kip je na glavnem oltarju v naši cerkvi.
Četrtek 4. 6. SV. REŠNJE TELO IN KRI
– TELOVO – zapovedani
praznik - sv. maše 8. uri
in 19. uri. Po večerni maši
telovska procesija. Na Kureščku sv. maša ob 16. uri,
na Pijavi Gorici ob 18. uri.
Sobota 6. 6. ČARNO JEZERO IN MAVRIČNO – KATEHETSKE
IGRE NA RAKOVNIKU.
ZAČETEK OB 8. URI. Vabljeni veroučenci, starši in kateheti!
Nedelja 7. 6. 10. NEDELJA MED LETOM – pri mašah sodelujejo člani Zavoda Varna pot. SKLEP VEROUČNEGA LETA.
Torek 9. 6. sv. Primož in Felicijan, mučenca – ob 18. uri sv. maša v Iški.
Petek 12. 6. SRCE JEZUSOVO – slovesni praznik, sv. maša ob 19. uri.
Sobota 13. 6. Marijino Brezmadežno srce, sv. maša ob 8. Uri.
Nedelja 14. 6. 11. NEDELJA MED LETOM - Zunanja slovesnost praznika
Srca Jezusovega.

