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

POJDITE PO SVETU....
V mesecu oktobru (18.10.) praznujemo misijonsko
nedeljo. Pravzaprav je bil Jezus, imenovani tudi Mesija, prvi misijonar. Bil je znanilec nekega novega nauka, evangelija, ki ga je predstavil s svojim življenjem in
delovanjem. Po svojem trpljenju in smrti na križu, je bil
obujen od mrtvih in se je prikazal svojim učencem in
jim naročil: „Pojdite po svetu in naredite vse narode za
moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega
Duha....“ (Mt 28,19).
In to je naloga vsakega kristjana, da s svojim življenjem pričuje za Kristusa in
evangelij. Po Jezusovi smrti se je krščanska vera kljub preganjanju kristjanov s
strani Judov in poganskih Rimljanov širila na vse strani sveta.
Tudi danes odhajajo novi oznanjevalci krščanske vere, duhovniki in laiki, v daljne, revne dežele Afrike, Amerike, Azije - tja, kjer še ne poznajo Kristusa in njegovega nauka. Njihov način delovanja ni pod vplivom zavojevalne politike, kot se je
to dogajalo v preteklih stoletjih. Njihovo pričevanje za Kristusa se kaže v njihovih
dobrih delih. Tamkajšnjim prebivalcem, ki živijo v težkih življenjskih razmerah,
skušajo pomagati na različnih področjih. Zanje ustanavljajo šole, gradijo bolnišnice, jih učijo o higieni in skrbi za zdravje. Njihov namen je, da bi v te dežele prinesli
upanje na lepše življenje in boljše medsebojne odnose. Seveda jih seznanijo tudi z
Jezusovim naukom, evangelijem.
In če zdaj primerjamo Evropo in njene prebivalce, ki se že dolgo prištevajo h
kristjanom, s tistimi iz misijonskih dežel, ki so vero sprejeli šele pred kratkim, opazimo ogromno razliko. Kristjani na stari celini so zaradi materialnega blagostanja
prepričani, da obvladujejo svet, da Boga skoraj ne potrebujejo več. Število duhov-
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nih poklicev upada, cerkve so vedno bolj prazne. V misijonskih deželah pa narašča
število duhovnih in redovnih poklicev. Ljudje se veselijo nedeljskega bogoslužja,
ki jim ni nikoli predolgo, saj radi pojejo in slavijo Boga tudi s plesom. Med misijonarji je mnogo Slovencev in ti so veseli darov iz svoje domovine Slovenije. Zato
radi prispevajmo za misijone, saj včasih že naš majhen dar, pomeni v tamkajšnjih
razmerah veliko. Nekaj riža, ki ga je mogoče kupiti za naš denar, lahko reši nekoga
lakote ali celo smrti. Bodimo ponosni na vse naše misijonarje in misijonarke, ki
naredijo daleč od doma toliko dobrega.
Irena

ROŽNI VENEC
Ta molitev obsega vso zgodovino našega odrešenja in je odlično sredstvo, da po Mariji dosežemo
pri Bogu milost spreobrnjenja, mir v družinah in na
svetu, zmago dobrega nad zlom. Primerna je za vsak
čas. V cerkvi jo skupno molimo zlasti v oktobru.
Molitev rožnega venca po navadi ni preveč splošna, ima določen namen.
Sama redno molim rožni venec šele zadnje leto kot ena od članic v roži. Z molitvijo čutiš neko povezanost z ostalimi člani. Vsak član rože samega sebe potrjuje s tem, da svoji skupini nekaj daje, daje svoj prispevek v vsakdanji molitvi in
tako bogati skupnost članov, župnije, človeškost, tako postaneš pomemben člen
v množici ljudi.
Čeprav dan za dnem ponavljaš iste besede, imajo vsakič drug pomen. Ko razmišljaš ob svoji molitvi, spoznaš različne poglede, ki jih imaš. Vsakdanja molitev
rožnega venca je zame kot obred, ki ga zjutraj naredim, da se dan lepo začne in se
srečno konča. Če ne molim, imam občutek, da mi nekaj manjka, kot da sem nekaj
pozabila doma. Kljub temu pa ta molitev zame ni rutina. Včasih so moja razmišljanja bolj globoka, drugič se bolj posvetim namenu za katerega molim. Kot otrok
sem pri maši opazovala stare mame, pokrite z lepimi pisanimi rutami in z molkom
v rokah. Posebno lepe so se mi zdele njihove jagode v molku. Po večini so mižale
in premikale ustnice. Danes razumem pomen njihovega vedenja. Koliko dobrega
človek naredi sočloveku, čeprav je že star in nemočen.
mjg
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DON BOSKO
Za vas živim! To je bilo geslo Don Boska,ko je
ustanovil oratorije. Živel je za mladino.Za vzgojo, za
duhovno rast. Letos je minilo 200 let od njegovega
rojstva in redno smo pisali članke v Naši župniji o
njem. Veliko naslednikov ima tudi v Sloveniji, in sicer
delujejo pri nas od leta 1901. Kdo so salezijanci ?
So redovna družina, ki jo je 18. decembra 1859
v Torinu ustanovil sv. Janez Bosko. To je skupnost
redovnikov, katere člani so duhovniki in laiki. Oboji
imajo enakovredno temeljno izobrazbo in vzgojiteljsko poslanstvo. Njihova značilnost je vzgoja mladih
po načinu vzgoje sv. Janeza Boska, ki temelji na preventivni vzgoji. Cilj njihovega prizadevanja je, da bi bili mladi »dobri kristjani in
pošteni državljani«.Svoje vzgojno poslanstvo opravljajo na različnih področjih. To
so župnije, oratoriji, otroške maše, mladinski centri, področje medijev, misijoni,
šole, dijaški domovi, socialno področje.
Danes so salezijanci navzoči v 130 državah sveta. Salezijanska družina šteje 23
skupin, ki imajo za vodilo duhovno zapuščino sv. Janeza Boska. Pri nas jih imamo
6 in sicer: salezijanci, hčere Marije pomočnice, salezijanski sotrudniki, don Boskove prostovoljke, Združenje Marije Pomočnice, združenje don Boskovih bivših gojencev in gojenk.
Don Boskove zamisli niso prav nič zastarele, kljub skoraj dvema stoletjema od
ustanovitve prvega oratorija, pa do danes, ko imamo glasbene šole, Gimnazijo
Želimlje, Majcnov dom, založbo Salve, imamo tudi mladinsko ulično vzgojo z
imenom Skala. Letos bo v mesecu novembru blagoslovljeno v Mariboru tudi prvo
svetišče v Sloveniji, ki bo svetišče sv. Janeza Boska. Obilni so sadovi njegovega
dela. Kako pomembno je za človeštvo, da je samo en posameznik razumel in se
prepustil božjemu delovanju in vodenju. Čeprav je tudi trpel, saj so ga sanje dostikrat prav izčrpale, je neutrudno delal, in skrbelo ga je za vsako izgubljeno mlado
življenje.
V njegovem duhu nadaljujejo njegovo delo njegovi nasledniki in vesela sem,
da bo imel ta svetnik vzgojitelj tudi v Sloveniji svetišče, ki mu bo posvečeno, tako
bo njegov duh še bolj navzoč v slovenskem prostoru.
Sonja Dolinšek
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ČEŠČENJE JEZUSOVEGA
IN MARIJINEGA SRCA
Pogosto je naše srce sebično, usmerjeno na lastni jaz, zato je v njem za Božji Jaz
malo prostora. Rešitev je v odložitvi sebičnosti, v usmerjenosti na Boga in bližnjega.
Če se zavestno podarimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, se nam tudi onadva podarita na nov način. Izpolni se Jezusova napoved: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje
besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem« (Jn 14,23).
Ljubezen je bila gonilna sila pri vsem, kar sta Jezus in Marija storila za nas. Ko
se posvečamo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, se posvečamo in darujemo njuni
ljubezni.
Papež Janez Pavel II. je dejal: »Ljubezen, ki je použivala Srce Jezusovo, ljubezen, ki je povzročila smrt njegovega Srca, je in ostane nepremagljiva moč.«
Danes, v času silnega razvoja znanosti in tehnike, bi še posebej potrebovali
pravo ljubezen. Holandski teolog Walgrave pravi: »Tudi najbolj popolna tehnika je
nesposobna prebuditi najmanjši atom ljubezni.« Češčenje Srca Jezusovega in Marijinega nas opozarja prav na to najpotrebnejše, na ljubezen, sicer bomo postali
podobni robotom.
Samo ljubezen rodi ljubezen. Kdor doživi ljubezen, jo bo pripravljen vračati,
tudi s predanim služenjem.
Podoba obeh Src nam govori o njuni neizmerni ljubezni do tebe, mene, do vsake družine, do vsakega posameznika.
Samo v Kristusovem Srcu dobi človek zmožnost, da more ljubiti.
Bernarda in Robi

ŽEGNANJE NA KUREŠČKU
Zadnjo nedeljo v avgustu smo praznovali pri Mariji Kraljici miru na Kureščku.
Praznovanje se je začelo že dopoldne s češčenjem Najsvetejšega. Lepa nedelja je
privabila mnogo romarjev od blizu in daleč. Nekateri so se pripeljali, precej pa jih
je prišlo peš, tako z Iga kot od drugod. Iz Borovnice so se na pot podali že ob 5h
zjutraj.
Žegnanjsko slovesnost je vodil pomožni škof dr. Franc Šuštar, ki je na Kurešček
prišel prvič v novi vlogi. Rdeča nit njegovega nagovora je bila sprava in mir. Človek
hrepeni po sreči, po večni sreči. To pa lahko doseže le, če je mir v njegovem srcu.
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Zato je sprava vedno potrebna v družinah, na delovnem mestu, v domačem kraju,
v mestu, v našem narodu in ne nazadnje v celem svetu. Za molitev za mir in spravo
je Kurešček posebno primeren kraj, saj se je tu pred 75 leti zbralo kar 5000 romarjev ,ki so s svojim škofom prosili za mir. Obljubili so, da se bodo zbirali vsako leto,
pa je žal prišlo le do ponovitve v letu 1941. Do ponovnega romanja je prišlo šele
1992, ko so blagoslovili prenovljeno cerkev. Kaj nam pomeni Kurešček danes? Na
Marijo, Kraljico miru, se obračajo mnogi z zavzeto molitvijo, s prošnjami, zahvalami, poklepetajo z Marijo in nebeškim očetom. Mnoge prošnje so bile uslišane.
Pri slovesnosti so sodelovali tudi pevci mešanega pevskega zbora pod vodstvom Igorja Kovačiča, ki so k sodelovanju povabili mešani pevski zbor z Rakovnika pod vodstvom Iztoka Petriča. Združeni pevski zbor je nastopil pod taktirko
Iztoka Petriča ob spremljavi Igorja Kovačiča. Zboroma se je pridružil tudi solist
pater Vid Lisjak. Prvič sta zbora sodelovala na žegnanju na Rakovniku. Uspešno
sodelovanje bi lahko ohranili tudi v prihodnje.
Lepo slovesnost smo zaključili v Marijinem domu.
Tončka Jeraj

ŽEGNANJE V IŠKI
Na angelsko nedeljo smo imeli žegnanje v Iški. Lepo nedeljsko jutro nas je privabilo k cerkvici sv. Jedrt.
Mašo je daroval g. Košir, ki nas je s svojo dobrohotnostjo in jasno besedo popeljal v praznik. Nekaj besedam o zavetnici cerkvice, ki se ji priporočajo predvsem
delavci, ki delajo zunaj, je dodal še nazorno pripoved.
Živela sta zelo revna mož in žena, ki sta poleg revščine trpela še zaradi nerazumevanja. Mož, ki je po cele dneve iskal delo, in ga tudi tokrat ni našel, se je vrnil
domov. Doma ga je čakala nerazpoložena žena, ki ni bila nič vesela, da tudi tokrat
ni bil uspešen. V kuhinji sta imela še zadnji košček kruha. Ko je mož začel ropotati
po kuhinji si je žena mislila, kako bo egoistično sam pojedel še tisto zadnje, kar
imata. Toda zgodilo se je drugače. Mož je pripravil dva krožnika in poklical ženo k
mizi, da si skupaj razdelita zadnji košček kruha.
»EFETA - ODPRI SE«, se tako lahko dogaja ne samo v evangeliju, kjer Jezus ozdravi gluhega in nemega, ampak tudi v življenju vsakega izmed nas, ki se trudi za dobro.
Nedeljo smo si zapomnili po misli »odpri se« in prijetnemu druženju pod lipo
ob polni mizi dobrot, ki so jih pripravili vaščani.
Cilka Strle
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STIČNA MLADIH 2015
V soboto, 19.9.2015, je v Stični pri samostanu potekal Festival
Stična mladih. Letošnje geslo
srečanja je bilo: »Blagor čistim
v srcu, kajti Boga bodo gledali«.
Kot vsako leto, smo se zbrali mladi. Vendar ne le po starosti, temveč tudi mladi po srcu. Bilo nas je
okoli 6000. Nekateri smo prišli z
vlakom, drugi z avtobusom. Veliko se jih je v Stično pripeljalo tudi
z avtom, nekateri pa so dali vse
od sebe, se usedli na kolo in se odpravili proti samostanu. Potekalo
je tudi romanje v Stično, katerega
se je udeležilo prav tako veliko ljudi, med njimi tudi skavti. Stična
je vedno dobro organizirana, za
kar se imamo zahvaliti prostovoljcem, ki so pripravljeni vsako leto
znova pomagati pri tem projektu. Na voljo so delavnice primerne za vse starosti, različne stojnice in veliko zabave. Skavti imamo vsako leto na travniku poleg samostana
molitev. Zberemo se v krog in vse to naredimo po skavtsko. Ob dveh pa se prične sv.
maša. Letos je maševal ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore. Vsi prisotni smo zares prisotni tudi pri sv. maši, to je tudi naš namen, posvetiti se Bogu. Po
koncu maše pa sledi zaključni koncert s Stična bandom. Zares nepozabno. V Stični
imamo priložnost srečati prijatelje, sošolce ali znance. Torej, če si mlad, mlad v srcu,
se nam pridruži naslednje leto.
Nežka Grmek

ŽEGNANJE NA SARSKEM
V nedeljo 20.9.2015 je bilo žegnanje na Sarskem. V lepo pripravljeni cerkvi je
slovesno mašo daroval g. Anton Košir. V pridigi je predstavil njihovega zavetnika
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sv. Ruperta, ki je z ustanovitvijo Salzburga zaslužen za pokristjanjenje na našem
ozemlju. Njegovo prizadevanje je lepo povezal z evangelijem, ki nas uči, da je Jezusov učenec drugim služabnik.
Pri slovesnem bogoslužju je sodeloval mešani cerkveni pevski zbor, z branjem
božje besede pa vaščanke Sarskega.
Po maši so nas pred cerkvijo lepo pogostili.
Tončka Jeraj

ROMANJE V MAKEDONIJO
17.8.2015 smo se z nekdanjim kaplanom Sandijem, zdaj župnikom v Grahovem, podali na dolgo pot proti Makedoniji. Proti večeru smo prišli do Niša. Pričakal nas je župnik katoliške župnije Niš, Marko Trošt. Mašo smo imeli v cerkvi sv.
Križa s prekrasnimi mozaiki patra Ivana Rupnika. Mozaiki so nastali ob praznovanju 1700 priznanja krščanstva (313-cesar Konstantin). Prespali smo v hotelu in si
po jutranji maši ogledali znamenito Čelekulo, mestno jedro, trdnjavo in še tržnico.
Popoldne smo pot nadaljevali proti Skopju kamor smo prispeli zvečer in se namestili v hotelu. Naslednji dan po zajtrku smo šli na ogled mesta. Pogledali smo
staro železniško postajo, kjer ura še vedno kaže čas, ko je leta 1963 Skopje razrušil
potres. Skozi triumfalna vrata smo prišli na glavni trg s spomenikom Aleksandra
Velikega, čez stari kamniti most čez reko Vardar smo prišli do spomenika kralju
Filipu. Spomenik imata tudi brata Ciril in Metod in makedonska blagovestnika Kliment in Naum. Obiskali smo še katoliško stolnico Srca Jezusovega in pravoslavno
stolnico sv. Klimenta.
Blizu kraja, kjer je stala rojstna hiša Matere Terezije, so svetnici postavili kapelo. Tam smo imeli mašo.
Popoldne smo se podali na hrib Vodno, najprej do samostana sv. Pantelejmona, nato pa z gondolo na vrh hriba. Tam stoji ogromen milenijski križ, ki je ponoči
osvetljen. Na povratku smo si ogledali še nogometni stadion, ki sprejme več kot
30 tisoč gledalcev.
Četrti dan smo se napotili proti jugu mimo Velesa, Prilepa in se podali na najviše ležeče mesto Kruševo. V spomin na Ilinden imajo spomenik Makedonium.
Kruševo je rojstni kraj pevca Toša Proeski. Obiskali smo njegov grob in spominsko
hišo. Pri Bitoli smo si ogledali Heraklea, antične ostanke mesta. V Bitoli smo se
sprehodili po starem delu mesta in v katoliški cerkvi imeli mašo.
Župnika imajo iz Kolumbije, na župniji pa so tudi tri sestre, ki zelo lepo govo-
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rijo slovensko, čeprav je Slovenka samo ena. Nadaljevali smo proti Ohridu, kamor
smo prišli že ponoči.
Naslednji dan smo se zjutraj odpravili do samostana sv. Nauma na albanski
meji. Po ogledu in nakupu biserov smo se vrnili v mesto Ohrid in imeli v katoliški
cerkvi mašo. Tam deluje mlad duhovnik, grkokatolik. Pogledali smo še Samijlovo
trdnjavo, cerkev in samostan sv. Klimenta, baziliko sv. Sofije in se v centru mesta
odpravili po nakupih. Popoldne smo se odpeljali do Debarskega jezera prav ob
meji z Albanijo. Obiskali smo še pravoslavni samostan-manastir Jovan Bigorski, ki
še deluje. Vse ženske smo dobile krila, ker v hlačah nismo smele vstopiti. Imajo pa
čudovit ikonostas in čudodelno ikono sv. Janeza Krstnika, ki je stara skoraj tisoč
let. Že v trdi temi smo prispeli v Skopje in se ponovno namestili v hotelu, kjer smo
prespali že dvakrat.
V soboto smo se napotili proti domu. Prvi postanek je bil v Aleksincu. Tudi to
župnijo upravlja gospod
Marko Trošt, ki smo ga spoznali že v Nišu. Skrbelo ga je za nas, ker so se prav
med našim romanjem začeli problemi z begunci. Mi jih takrat še nismo srečali. V
cerkvi, posvečeni bl. Materi Tereziji, smo imeli sveto mašo, ki jo je ob somaševanju naših duhovnikov daroval gospod Marko. Po maši nas je čakala prava pojedina, saj imajo poleg cerkve hišo Karitas. Aleksinac potrebuje tako ustanovo, saj je
po zaprtju rudnika velika nezaposlenost in ljudje zelo težko živijo. Kar takoj smo
organizirali nabirko.
Sicer pa jim pomagata Mariborska in italijanska Karitas.
Po maši smo se mimo Beograda in čez Hrvaško popeljali proti Sloveniji.
Najmočnejši vtis je bil, da se Makedonci ne bojijo pokazati svoje vernosti in
domoljubja. Videli smo veliko križev in zastav.
Z nami so bili na romanju tudi salezijanski duhovniki dr. Franček Maršič, dr.
Alojzij Slavko Snoj in Mirko Simončič.
Tončka Jeraj

SV. MIHAEL
»Sv. nadangel Mihael, brani nas v boju;
bodi nam v pomoč zoper zlobnosti in zalezovanje hudega duha.
Ukroti naj ga Bog, ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske, pahni satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš, z božjo pomočjo v pekel. Amen.«
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Molitev k sv. nadangelu Mihaelu smo zmolili
skupaj pri maši. Žegnanjsko mašo je daroval gospod župnik Jože Pozderec. V pridigi je omenil tudi
Antona Martina Slomška. Lahko nam je zgled, saj
je cenil lepo slovensko besedo in to ljubezen do slovenske besede, je zapustil nam. Za glasbeno spremljavo je poskrbela gospa Mira Gantar, peli pa smo
skupaj ljudske pesmi. Po končani maši smo poklepetali ob sladkih dobrotah domačih gospodinj
in ogledu razstave buč. Hvala vsem za pomoč pri
pripravi in izvedbi slovesnosti. Predvsem pa hvala
gospe Milki, ki skrbi za cerkev sv. Mihaela.
mjg

Zahvala
Župnijska Karitas Ig se iskreno zahvaljuje vsem dobrotnikom, ki s svojimi darovi pomagate ljudem v stiski iz župnij Ig, Tomišelj in Golo. Za vašo dobroto smo
hvaležni dobremu Bogu in Bog plačaj vsem vam.
Ana Podržaj, tajnica ŽK 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!

VABILO NA NOGOMETNI TRENING
Župnija Ig ima na razpolago Športno dvorano Ig za nogometni trening:
v torek od 20.00 do 21.30 za osnovnošolske otroke, 1/3 dvorane.
v četrtek od 21.30 do 23.00 za mladince, čez celo dvorano. Vabljeni!
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Pri maši ob 8. uri:
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 11. 10.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 18. 10.
Bernarda in Robi Selan – 25. 10.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 1. 11.
Rok in Zinka Štefančič – 8. 11.

Bralci na Pijavi Gorici:
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 11. 10.
Anže Globokar in Olga Urbar – 18. 10.
Eva Kramar in Urška Pirc – 25. 10.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 1. 11.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 8. 11.

Pri maši ob 10. uri:
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 11. 10.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 18. 10.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 25. 10.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 1. 11.
Andreja in Roman Zdravje – 8. 11.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
4. SKUPINA – 11. 10.
6. SKUPINA – 18. 10.
7. SKUPINA – 25. 10.
8. SKUPINA – 1. 11. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 8. 11. (Matena)
VSE SKUJPINE (žegnanje) –15. 11.

ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Nik Maver, 5. 9. 2015, Kalinova 12, Ig, na Kureščku; Kristjan Čotič, 13. 9. 2015, Zagoriška 28, Pijava Gorica, na Igu; Gabrijela-Tea Valenta, 13. 9. 2015, Lanišče 30, Škofljica, na Kureščku; Dominic Krajačić,
27. 9. 2015, Škofjeloška c. 11, Medvode/Preska, na Kureščku; Benjamin Centa, 27.
9. 2015, Škamevec 2, Rob, na Kureščku.

ZAKRAMENT ZAKONA so sklenili: Peter
Toni in Nina Martinc, 22. 8. 2015, na Rakovniku; Aleš Ciber in Romana Celarc, 5. 9. 2015, v
Ljubljana – Barje; Klemen Švigelj in Nuša Zupančič, 19. 9. 2015, v Dol pri Ljubljani; Darko
Rajtman in Valentina Božičević, 26. 9. 2015,
na Igu.

NAPOVEDNIK 11

VABILO MLADIM
V četrtek, 15. 10. 2015 ob 19.30, bo v Ljubljani, v Zavodu svetega Stanislava,
festival duhovne ritmične glasbe Ritem srca.
Cena vstopnice je 5 eur, dobite jo v vseh prodajalnah založbe Ognjišče,
lahko pa jih naročite tudi na telefon radia Ognjišče 01 512 11 26.

NAPOVEDNI KOLEDAR – oktober 2015
Nedelja 4. 10. 27. nedelja med letom, ROŽNOVENSKA, žegnanje v
Tomišlju – začetek tedna za življenje; sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj – god papeža Frančiška. Ob 11.00 krst otrok.
Na Kureščku molitev za družine v stiski, ob 15.00 češčenje in
pete litanije, ob 16.00 sv. maša. Začetek sinode o družini.
Ponedeljek 5. 10. Marija Favstina Kowalska, redovnica, mistikinja.
Torek 6. 10. Sv. Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov. Ob 18.30 –
sv. maša v ljubljanski stolnici ob začetku akademskega leta.
Sreda 7. 10. Rožnovenska Božja Mati – sv. maša ob 19.00.
Četrtek 8. 10. Benedikta, devica. Na Kureščku molitev za nerojene otroke in
svetost življenja, ob 17.00 češčenje, 18.00 sv. maša in litanije,
19.00 ogled filma »Oktobrski otrok« v Marijini hiši.
Nedelja 11. 10. 28. nedelja med letom, Bruno Kölnski, škof; Filip, diakon;
sklep tedna za življenje. Ob 10.00 - otroška maša; ob 11.00
krst otroka. Na Kureščku ob 15.00 češčenje in pete litanije,
16.00 sv. maša, 17.00 procesija z Najsvetejšim po Marijinih namenih za izgradnjo cerkve Sv. Trojice..
Torek 13. 10. Ob 19.00 – sestanek za starše prvoobhajancev - Bl. Aleksandrina da Costa, dev.
Četrtek 15. 10. Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica. Na Kureščku srečanje molitvene skupine JMS za mlade in mlade po
srcu. Ob 17.00 adoracija, slavljenje, 18.00 sv. maša, litanije,
19.00 program in druženje.
Sobota 17. 10. Sv. Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
Nedelja 18. 10. 29. nedelja med letom – MISIJONSKA NEDELJA – ŠKOFIJSKO PRAZNOVANJE MISIJONSKE NEDELJE NA BREZJAH,

Torek 20.10.
Sobota 24. 10.

Nedelja 25. 10.

Sreda 28. 10.
Četrtek 29. 10.
Sobota 31. 10.
Nedelja 1. 11.

Ponedeljek 2. 11.

ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 sv. maša. Nabirka po cerkvah je za misijone; na Kureščku molitev za ozdravljenje notranjih ran; goduje sv. Luka, evangelist.
Smrtni dan božjega služabnika Antona Strleta.
Sv. Alojzij Guanella, duhovnik, spomin Marije Pomočnice –
danes ponoči prehod na poletni čas (-1). Od tega dne dalje
bodo delavniške maše v župnijski cerkvi in na Pijavi Gorici ob
18.00, na drugih podružnicah pa ob 17.00, na Kureščku ob
15.00 uri.
30. nedelja med letom – ŽEGNANJSKA NEDELJA – ob 9.00
ŽEGNANJE NA PIJAVI GORICI. Na Kureščku molitev za osvoboditev od raznih oblik zasvojenosti, ob 14.00 češčenje in pete
litanije, ob 15.00 sv. maša. Ob 10.00 – otroška maša.
Sv. Simon in Juda Tadej, apostola, Ob 18.00 sv. maša na Pijavi Gorici
Bl. Mihael Rua, duhovnik, don Boskov naslednik pri vodstvu
salezijanske družbe.
Sklep meseca rožnovenske pobožnosti.
VSI SVETI, slovesni praznik. Sv. maše v župnijski cerkvi: ob
8.00, 10.00 in 14.00 uri; - ob 13.40 litanije vseh svetnikov in
blagoslov, ob 15.00 molitev za rajne na pokopališču in ob
17.00 molitev rožnih vencev za rajne. Na Pijavi Gorici sv.
maša ob 9.00 in na Kureščku ob 14.30 molitve za rajne na
pokopališču in ob 15.00 sv. maša v cerkvi.
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – sv. maše ob 7.00 na pokopališču, ob 8.00 in 18.00 v župnijski cerkvi, ob 15.00 na
Kureščku in ob 18.00 na Pijavi Gorici.

