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

BLIŽA SE ČAS POČITNIC
Predšolski otroci sploh ne vedo, kaj so počitnice, mislijo šolarji. Ne vedo, da si
po zaključku šolskega leta takrat oddahneš. Ni treba zgodaj vstajati, ni nalog. Kaj
ni to super! In zato se že maja začnejo veseliti počitnic. Morda jih bodo starši za
nekaj časa poslali k sorodnikom, ker sami še nimajo dopusta. Prvih nekaj dni pri
njih mine in zdaj postanejo dnevi kar malo prazni. Oh, ta dolgčas! Nič se ne dogaja. Pa še računalnika nimajo pri roki.
Srečni so otroci, ki jim starši lahko privoščijo oddih ob morju. Je zdaj po dolgem času vsa družina skupaj in uživa počitniški čas? Pa se zgodi, da tega sobivanja
niso več vajeni. Zaradi hitenja in stresa v času šolskih in delovnih obveznosti so
se malo odtujili. To me spominja na misli, ki sem jih prebrala v mladinski knjigi
Babica. Ta skrbi za osirotelega vnuka in takole spregovori vnuku o počitnicah:
„Veš, tvoji sošolci se res hvalijo, kje vse so preživeli počitnice, v kakšnih eksotičnih
deželah so bili. Verjemi mi, samo prepirali so se in ni bilo vse krasno. Midva pa si
bova privoščila „balkonske“ počitnice in se bova imela prav lepo.“ In tako je bilo:
Babica je vnuku na balkonu pripovedovala razne zgodbe in spomine na svoje otroštvo in mladost. Opazovala sta ljudi, ki so hodili tam mimo in se včasih smejala na
njihov račun. Ob vročih dneh sta si skupaj privoščila sladoled in hladno pijačo. Pa
tudi na Boga nista pozabila. Zjutraj in zvečer sta se nanj obrnila s kratko molitvijo.
V nedeljo sta šla v bližnjo okolico in bila potem tam vsakič v drugi cerkvi pri maši.
Torej počitnice naj ne bodo čas, ko bomo samo poležavali, morda do poldneva. Izkoristimo ta čas za kaj koristnega, za pogovor, za branje kake knjige, sprehode, pomoč doma, da bomo razbremenili starše, obiščimo dedka in babico in
jima delajmo družbo. Potem bomo ob začetku novega šolskega leta imeli prijeten
občutek: Počitnice sem kar dobro preživel!
Irena

2

DOGODKI

OB 200-LETNICI ROJSTVA SVETEGA
JANEZA BOSKA
Od 16.8.2014 pa do 16.8.2015 poteka jubilej
200. obletnice rojstva sv. Janeza Boska, zavetnika
mladih, ki je fantom, ki jih je vzgajal in zanje skrbel,
dejal: ZA VAS ŽIVIM.
Jezusova prilika o izgubljeni ovci je zelo poučna tudi za današnji čas. Pastir je pustil ostalo čredo
in šel iskat izgubljeno ovco, ker mu je bila dragocena prav vsaka izmed njegovih ovac v čredi. Prav
tako je Janez Bosko skrbel za vzgojo mladih fantov,
ker je preko svojih sanj dobil naročilo od sv. Device
Marije, naj skrbi zanje. Tudi sedaj, po 200 letih ima
sodobna družba veliko problemov in sedanji vrhovni predstojnik salezijancev Angel Fernandez Artime, naslednik Don Boska, nadaljuje njegovo delo. Ta pravi: »V
približevanju in obhajanju 200-letnice rojstva sv. Janeza Boska je najboljši način,
kako ta dogodek obeležiti in praznovati je ta: Zvestoba njegovim velikim uvidom.
Ne dvomim, da je eden od njih življenjskega pomena tudi za nas danes: prednostna odločitev za »ubogo mladino in za mladino v nevarnosti«. Frančiškov klic, naj
si prizadevamo za Cerkev, ki bo šla ven, na obrobja in četrti ubogih, tja kjer sta
trpljenje in brezup največja, ta klic je za nas spodbuda za našo vzgojno in evangelizacijsko pobudo. Poklicani smo, naj zastavimo nov način pastorale: k nežnosti, k
sklanjanju k ranjenim, k sprejemanju oddaljenih, da stopamo na stran tistih, ki jih
družbena stvarnost odriva na rob in jih tam prepušča v nemilost. Navodilo Jezusa
vstalega, naj se vrnemo v Galilejo, je navodilo, naj se povrnemo h koreninam, naj
se torej vrnemo k ubogi mladini. Prepričan sem, da bomo v njih našli Boga.«
Tako pravi Angel Fernanez Artime. Veliko dela je potrebnega z mladimi, saj je
alkoholizem kar precej razširjen, prav tako je mladim prav lahko postati zasvojen
z mamili. Veliko jih je osamljenih in depresivnih, čutijo se premalo močne za vse
zahteve družbe in potem jih ne sprejmejo niti starši, kar jih pahne v še večjo stisko
ali pa skrenejo na pota zasvojenosti.
Salezijanci in Hčere Marije Pomočnice imajo veliko dela, saj je za Boga, dobrega pastirja prav vsaka ovca pomembna in jo ima rad, pa čeprav je to samo
»nek otrok iz obrobja družbe in ničvredne družine«. Zatorej spodbujanje mladih
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k pravemu načinu življenja, osvetliti jim prave vrednote, ki mladim osmislijo življenje, vzbuditi v njih veselje do življenja. Vse to je poslanstvo naslednikov Don
Boska, ki jim je vodilo Vzgojni načrt, katerega avtor je veliki prijatelj mladih Sv.
Janez Bosko.
Sonja

OBISK MARIJE ROMARICE IZ FATIME
V SLOVENIJI
(OD 13. MAJA DO 13. OKTOBRA 2016)
Kot pripravo na prihod fatimske Marije romarice, ki bo obiskala Slovenijo naslednje leto od 13. maja do 13. oktobra 2016, smo se tudi v naši župniji odločili, da
se pripravimo na ta tako pomemben obisk. Pripravljali se bomo tako, da bomo od
septembra 2015 do maja 2016 opravili 9 zaporednih prvih petkov v mesecu. Z januarjem 2016 pa bomo pripravi poleg prvih petkov dodali še 5 zaporednih prvih sobot
na fatimski način, ki bodo vsako prvo soboto v mesecu od januarja 2016 do maja
2016. Tako bomo z obhajanjem prvih petkov in prvih sobot na fatimski način končali
pred prihodom fatimske Marije romarice v mesecu maju, ki je tudi Marijin mesec.
V zadnjih stoletjih se vera vedno bolj umika iz javnega življenja, ki postaja vedno bolj sekularizirano, materialistično, z vedno manj nesebične ljubezni. Kdor
hoče v takšnem svetu ostati veren in po veri živeti, se mora za Boga vedno znova
in zavestno odločati ter plavati proti toku.
Bernarda in Robi

PRVO OBHAJILO
Minil je še en mesec. A tokrat je minil mesec poln dogajanja. To je bil letošnji
maj. To je bil mesec, ko je moj prvorojeni šel k prvemu obhajilu. Odrašča, sem ob
tem pomislila in to je eden od korakov, ki vodijo tja.
Pred samim dogodkom so bile priprave in devetdnevnica. Moram reči, da brez
sestre Marte, prvo obhajilo ne bi potekalo tako popolno kot je. Zato smo ji vsi starši iskreno hvaležni. Za njen trud, vložen v vaje in priprave, iskrena hvala. Seveda je
tudi g. župnik prispeval k pripravam, a vseeno.
Na sam dan ni bilo časa uživati v pogledu na slavljenca, saj nervoza in želja,
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Prvoobhajanci na Igu.
da bi bilo vse popolno, ni dala miru. A po maši domnevam, da nam je (vsaj meni)
ta trenutek ponosa vzelo hitenje naprej. Tako da sem šele, ko sem držala slike v
rokah, lahko rekla: »Kako so bili otroci lepi na ta dan.« Ne samo moj, tudi drugi so
bili lepi. Iz njih na vseh slikah namreč nekaj sije. Neko veselje in zaupanje.
Torej, kaj našemu prvoobhajancu pomeni to, da sedaj lahko prejme Jezusa? Ko
ga naravnost vprašaš, dobiš zelo skope odgovore. Da, vesel je in tako dalje… a, ko
ga opazujem, vidim, da je obenem tudi ponosen. In kar je najpomembnejše: Zdi
se mi, da mu maša ni več tako odveč kot prej. In tudi opazila sem, da med mašo
bolj sodeluje.
MS

PRAZNIK MARIJE POMOČNICE
KRISTJANOV
Letos, v Don Boskovem letu, je bilo praznovanje farnega žegnanja na Rakovniku še posebej slovesno.
Za praznik so obnovili Marijin kip. Pri obnovi so v votlem kipu našli več priprošenj in tudi ime delavnice, ki ga je izdelala. Ta deluje še danes. Pod več plastmi barve so prišli do prvotne poslikave in jo obnovili. Slovesnost, ki jo je vodil nadškof
in metropolit pater Stanislav Zore, se je tako začela z blagoslovom obnovljenega
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kipa. Blagoslovljeni kip so potem med petjem litanij v procesiji ponesli ob parku.
Sledila je slovesna maša, ki jo je s petjem obogatil pevski zbor domače župnije,
pridružila pa sta se mu zbora iz župnij Ig in Želimlje.
Za pridigo si je mašnik izbral stavek iz apostolskih del: >Ko je prišel binkoštni
dan, so bili vsi zbrani na istem kraju<. To naj ne bi nujno pomenilo prostorsko isti
kraj. Pomembno je, da se srečujemo v ljubezni, pa naj bo to v družini, cerkvi ali v
narodu. Pri tem nam je v pomoč Marija, naša mati in Pomoč kristjanov.
Lepo slovesnost smo zaključili v župnijskem domu ob klepetu in pogostitvi.

Tončka Jeraj

PROSTOVOLJSTVO
V nedeljo, 21. junija, se bo pri sv. mašah predstavila skupina šestih mladih prostovoljcev, ki se bodo v letošnjem poletju odpravili v Angolo. Ena prostovoljka, Maruša, je
tudi iz naše župnije, ki je vsako leto sodelovala na naših oratorijih in drugih dejavnostih.
V Angolo bodo odleteli v mesecu juliju in bodo tam ostali en mesec. Na eni izmed
misijonskih postojank salezijanskih sester, bodo delali predvsem z otroki, pomagali v šolah in organizirali oratorije. Lepo in hvalevredno delo, ki pa je povezano z
velikim naporom in tudi s stroški. Zato se priporočajo za pomoč. Po sv. maši bodo
zbirali vaše prispevke, ki bodo namenjeni za pokritje stroškov potovanja in bivanja.
Če pa bo še kaj ostalo, bodo podarili centrom, kjer delujejo salezijanske sestre. Že
vnaprej iskren bogplačaj za vašo velikodušno podporo.
Projekt prostovoljstva v Angoli poteka v sodelovanju z mladinskim društvom Iniciativ Angola in organizacijo POTA.
M. in J.

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!
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ORATORIJ 2015

NA IGU: PONEDELJEK, 29. JUNIJ – NEDELJA, 5. JULIJ.
Geslo: »HOČEM BITI SVET«
Otroci vabljeni na oratorij. Prijavnice in informacije dobite v župnišču.

30. USKOVNIŠKI TEDNI ZA MLADE

Blagor vam, MLADI, ki imate močne roke: ZGRADITE PRAVIČNOST & MIR.
TERMINI: 1. teden: 12. - 18.julij
2. teden: 26. julij-1. avgust
3. teden: 2. – 8. avgust
Voditelji: Boštjan Jamnik 031 486 554, smp@salve.si;
Marko Košnik 051 337 556, smp@salve.si; Jože Vidic 041 728 293.
www.donbosko.si/ut; facebook.com/uskovnica
Prijava – izpolni prijavnico na spletni strani: www.donbosko.si/ut.

MINISTRANTI POZOR – POČITNIŠKI PROGRAM

ZA MINISTRANTE od 9. do 15. leta!
Savio kamp – DON BOSKO – ob dvestoti obletnici rojstva.
Termin ENA 15.-19. avgust – POHORJE. Prispevek znaša 75 € in se poravna
ob prihodu. Povratni prevoz z Rakovnika (Ljubljana) z avtobusom znaša 15 €.
Vabljeni!
Termin DVA 20.-24. avgust – ITALIJA – Maribor–Ljubljana-Torino-Gardaland-Ljubljana-Maribor.
Ogled krajev sv. Janeza Boska in sv. Dominika Savia in drugih znamenitosti
mesta Turin (turinski prt …). Prispevek znaša 150 € in vključuje vse stroške potovanja, prehrane in vstopnin. Ob prijavi plačate akontacijo 50 € preko poštne
nakaznice.
Prijave zbiramo samo elektronsko in sicer
www.donbosko.si/saviokamp.
Vedno nas lahko kontaktirate na:
kamp.savio@gmail.com ali 041.558.310 (Gašper)

SPOROČILA
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NOVA MAŠA NA KUREŠČKU
Na prvo soboto v juliju (4. 7.) smo povabljeni na Kurešček. Ob ob 10. uri bo
tam maševal novomašnik iz Sore, Boris Rozman. Novomašnika že poznamo,
saj je rad prihajal h Kraljici miru na Kurešček in stregel pri sveti maši ter pomagal obhajati. Veselimo se z njim in prosimo Kraljico miru naj ga spremlja na
njegovi duhovniški poti. Prejeli bomo tudi njegov novomašni blagoslov.

ŠMARNICE NA SARSKEM (2015)
Na Sarskem so šmarnice potekale cel mesec maj. Šmarnice je obiskovalo 12
otrok, starosti od 2 do 15 let. Otroci so se zbirali med tednom, v soboto in nedeljo
pa smo imeli počitek. Zato smo morali biti dvakrat na teden bolj »pridni« in podaljšati šmarnice ter prebrati dve zgodbici na enkrat. Pogovarjali smo se o Don
Bosku in njegovem dobrem delu. Vsak dan smo se zbirali pri drugi hiši v vasi. Ko
je bilo lepo sončno vreme smo ob svečki in Marijinem kipu imeli šmarnice zunaj,
na travniku. Šmarnice smo pričeli ob spremljavi kitare in prepevanju mladinskih
pesmi. Nato smo prebrali zgodbico, zmolili litanije in zmolili osnovne molitve.
Vedno smo zaključili z Marijino pesmijo, ob kateri so otroci tudi zaplesali. Vsake šmarnice so otroci prejeli kartončke, ki so jih pridno zbirali in tako dobili igro
spomin. Po končanih šmarnicah so se otroci igrali družabne igre. Ker so vsi otroci skozi ves mesec šmarnice pridno obiskovali ter sodelovali, smo si za zaključek
šmarnic ogledali risanko o Jezusovem rojstvu. Jedli smo pico, pili coca-colo in sok
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ter se za konec posladkali s piškoti. Pika na i, pa je bil zaključek na Igu v nedeljo,
31. 5. 2015, kjer so otroci prejeli pohvale ter se posladkali s sladoledom. Vsak pa si
je lahko izbral tudi spominek.
Katja
Šmarnice so imeli tudi v Iški vasi, Mateni, Pijavi Gorici, Dobravici in Igu. Približno petdeset otrok je redno obiskovalo šmarnice, nekaj pa le občasno. Hvala
voditeljem: gospe Milki Pavlič, Cvetki Mihelič, Katarini in Simonu Hočevar, Anki
Dornik Virant in Katji Krnc ter drugim pomočnikom.
župnik Jože

MAŠE Z OTROKI
Zaključili smo drugo šolsko leto otroških maš. Otroci radi prihajajo k maši in veselo zasedejo prve klopi v cerkvi. Naučili smo se kar nekaj novih pesmi in otroci jih navdušeno spremljajo s ploskanjem in gibi. Po odhodu v zakristijo, kjer poteka kateheza
na temo evangelija, zavzeto sodelujejo v pogovoru. V spodbudo vsem župljanom je
bil tudi dober obisk otrok s potresanjem rožic v procesiji Sv. Rešnjega telesa. Zavedamo se, da so otroci in mladina iskalci vere, ki jo bodo našli le ob trdni opori staršev.
Z roko v roki, bo naša velika svetla cerkev, ostala polna veselih in dobrih kristjanov.
Martinovi animatorji

DRAGI STARŠI, SORODNIKI IN PRIJATELJI
STARŠEV PREDŠOLSKIH OTROK!
Kot veste smo z novim letom pričeli v naši župniji s Svetopisemskimi uricami za
najmlajše oz. predšolske otroke. Izvajale so se vsak petek po nedelji maše z otroki in
obiskovalo jih je 12 otrok.
Da bi z novim šolskim letom bil obisk še večji, bi morda za lažjo predstavo in odločitev staršev želeli samo na kratko predstaviti, kako so potekale oziroma se izvajale.
V začetku se vsi skupaj usedemo v krog, počasi umirimo in zmolimo eno izmed
otroških molitev. Za tem se lotimo teme, ki jo predstavimo prilagojeno starosti otrok,
z lutkovno predstavo ali pa gledališko predstavo. Otroci potem poskušajo lutkovno
ali gledališko predstavo odigrati še sami in sicer se vloge razdelijo glede na starost in
želje otrok. Po obravnavi teme sledi še kratka delavnica, kjer si vsak otrok sam ali pa
z našo pomočjo izdela izdelek, ki je povezan s temo, ki smo jo obravnavali.
Hvala in želimo si, da nas bo z novim šolskim letom še več!
Lidija Brkovič
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Pri maši ob 8. uri:
Bernarda in Robi Selan -21. 6.
Nataša in Boštjan Šteblaj-28. 6.
Rok in Zinka Štefančič- 5. 7.
Tina Založnik in Nastja Strelec-12. 7.
Helena Bevc in Blaž Jamnik-19. 7.
Franci Orhini in Veronika Čuden-26. 7.
Manca in Aleš Hostnik-2. 8.
Bernarda in Robi Selan-9. 8.
Nataša in Boštjan Šteblaj-15. 8.
Rok in Zinka Štefančič-16. 8.
Tina Založnik in Nastja Strelec-23. 8.
Helena Bevc in Blaž Jamnik-30. 8.
Franci Orhini in Veronika Čuden-6. 9.

Bralci na Pijavi Gorici:
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar-21. 6.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar-28. 6.
Anamarija Picek in Damjana Urbar-5. 7.
Anže Globokar in Olga Urbar-12. 7.
Eva Kramar in Urška Pirc-19. 7.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar-26. 7.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar-2. 8.
Anamarija Picek in Damjana Urbar-9. 8.
Anže Globokar in Olga Urbar-15. 8.
Eva Kramar in Urška Pirc-16. 8.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar-23. 8.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar-30. 8.
Anamarija Picek in Damjana Urbar-6. 9.

Pri maši ob 10. uri:
Andreja in Roman Zdravje-21. 6.
Anka Virant Dornik in Marija
Poljanec-28. 6.
Cvetka Mihelič in Bojan Bučar-5. 7.
Marija Pangrc in Marinka Završnik-12. 7.
Irena Uršič in Vlasta Merzel-19. 7.
Mojca Kus in Jure Podržaj-26. 7.
Barbara Jamnik in Marija Kozin-2. 8.
Andreja in Roman Zdravje-9. 8.
Anka Virant Dornik in Marija
Poljanec-15. 8.
Cvetka Mihelič in Bojan Bučar-16. 8.
Marija Pangrc in Marinka Završnik-23. 8.
Irena Uršič in Vlasta Merzel-30. 8.
Mojca Kus in Jure Podržaj-6. 9.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
4. SKUPINA – 21. 6.
6. SKUPINA – 28. 6.
7. SKUPINA – 5. 7. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 12. 7. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 19. 7. (Matena)
1. SKUPINA – 26. 7.
2. SKUPINA – 2. 8.
3. SKUPINA – 9. 8.
4. SKUPINA – 16. 8.
6. SKUPINA – 23. 8.
7. SKUPINA – 30. 8. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 6. 9. (Kot-Staje)
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ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Dominik in Erik Vinšek, 24. 5. 2015, Smrjene 132, Želimlje, na Igu; Luka Gorup, 31. 5. 2015, Matena35, Ig, na Igu; Anton
Pečjak, Mali vrh 86, Šmarje – Sap, na Kureščku; Petja Petek, 31. 5. 2015, Visoko
4, Ig, na Kureščku.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Sinha Rishi in Tjaša Rus,
23. 5. 2015, na Kureščku; Rok Modic in Saša Kozin, 6. 6. 2015, na Igu.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Danijel Rozman, 5. 5. 2015, Čolnarska ulica 3, Ig, pokopan na Igu. Za svete
maše in v dober namen so darovali: žena Malči in sin Tomaž, hčerka Mateja z družino, hčerka Majda z družino, nečakinji Ida in Jana z družinama, Janez Kastelic z
Lahove poti, sosedje Glavanovi, Brezicovi, Strletovi, Majnikovi, Ljubljanska cesta
30, Ig; Jože Ciber z družino, Debevčeva 11, Ig; Štrukljevi iz Staj, Rozmanovi iz Kota,
družina Cankar in Topólovec, Miha in Franc Jankovič, Janez Kastelic iz Staj, Tončka
Cankar, Zabrv 23, Ig.
+ Anton Modic, 26. 5. 2015, Kot 8, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in v dober namen so darovali: sin Tone z družino, hčerka Marinka z družino, sestra Pavla
iz Mihovcev pri Ptuju, Angela Mrkun, Matena 22, Danica Arnuga z družino iz Ljubljane, družina Možek, Štefka Jakič, Matej Jakič z družino, Katja Ivanuš z družino,
Franc Debevc z Iga, Cibrovi iz Kota, Janežičevi z Iga, Franc Zalar z družino, družina Ponikvar, Kocjanovi iz Staj, družina Bučar in Milena Pečjak iz Staj, Bernarda in
Robi Selan iz Staj, Šteblajevi z Viča, Rozmanovi iz Kota, Darinka Bolha, Križmanovi iz Staj, Silva Mihelič, gasilci iz Kota in Staj in cerkveni pevci.
+ Jože Blažon, 28. 5. 2015, Srednja ulica 16, Pijava Gorica, Ig, pokopan na Igu.
Za svete maše in v dober namen so darovali: sin Aleš z družino, vaščani Pijave Gorice, Jože Vidmar s Pijave Gorice, družina Ivana Šerjaka s Pijave Gorice.
Bog povrni vsem darovalcem!
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NAPOVEDNI KOLEDAR
ZA POČITNICE 2015
Nedelja 14. 6. 11. NEDELJA MED LETOM – sv. maše ob 8. in 10. uri; na P. G. ob 9. uri
in na Kureščku ob 16.uri. Godujeta sv. Valerij in Rufin, mučenca.
Ponedeljek 15. 6. Sv. Vid, mučenec
Petek 19. 6. Sv. Nazarij, prvi koprski škof, sv. maša ob 19. uri
Sobota 20. 6. Obletnica kronanja svetogorske Matere Božje; ob 15.30 poroka Karmen Zajc in Jureta Bornšek, na Kureščku.
Nedelja 21. 6. 12. NEDELJA MED LETOM – sv. Alojzij Gonzaga, redovnik; ob 11. uri
krst otroka.
Torek 23. 6. Sv. Jožef Cafasso, duhovnik, don Boskov duhovni voditelj
Sreda 24. 6. Rojstvo Janeza Krstnika – kres, praznik; spomin Marije Pomočnice
Četrtek 25. 6. Dan državnosti – sv. maša ob 19. uri; ob 18. uri sv. maša na Gornjem
Igu za + Jakoba in Marijo Likovič
Sobota 27. 6. Mašniško posvečenje, stolnica ob 9. uri.
Nedelja 28. 6. 13. NEDELJA MED LETOM - nove maše po Sloveniji
Ponedeljek 29. 6. SV. PETER IN PAVEL, apostola, slovesni praznik, sv. maše ob 8. uri
in 19. uri – ob 9. uri začetek enotedenskega ORATORIJA – »HOČEM
BITI SVET« - od 29. 6. do 5. 7. 2015. Prijavite se v župnišču.
Tridnevna pobožnost v juliju na Kureščku bo v četrtek (2. 7.) in petek (3. 7.) ob 16. uri, v soboto (4. 7.) ob 10. uri; češčenje Najsvetejšega od 9. do 10. ure, ko bo sv. maša.
Petek 3. 7. prvi petek – sv. Tomaž, apostol – obisk in obhajilo bolnikov na domu.
Sobota 4. 7. prva sobota - sv. Urh (Uroš), škof, ob 8. uri sv. maša v župnijski cerkvi;
ob 10. uri na Kureščku nova maša Borisa Rozmana iz Sore; ob 18. uri
sv. maša na Kremenici za + Antona Zgonca.
		 Ob 18.30 – v stolnici podelitev palija nadškofu Stanislavu Zoretu.
Molimo za svetost duhovnikov, posebej novomašnikov in nove duhovne poklice
Nedelja 5. 7. 14. NEDELJA MED LETOM - SV. CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope – pri maši ob 10. uri sklep enotedenskega
oratorija.
Torek 7. 7. Ob 18. uri sv. maša na Dobravici za + Jožeta Erjavec, obletna
Sobota 11. 7. Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope, praznik

Nedelja 12. 7. 15. NEDELJA MED LETOM – sv. Mohor in Fortunat, mučenca; ob
10. uri ŽEGNANJE V MATENI.
Nedelja 19. 7. 16. NEDELJA MED LETOM
Nedelja 26. 7. 17. NEDELJA MED LETOM - Krištofova nedelja – blagoslov avtomobilov, nabirka pri blagoslovu za misijonski avto – bodimo velikodušni.
Petek 31. 7. Sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov; – ob 18. uri sv. maša na Dobravici za + Antona Mrkun
Sobota 1. 8. prva sobota – pobožnost prve sobote
Nedelja 2. 8. 18. NEDELJA MED LETOM – porcijunkula – možnost popolnega odpustka pod običajnimi pogoji: spoved, obhajilo, molitev po namenu
sv. očeta in obisk cerkve ali javne kapele. Odpustek lahko namenimo
le zase ali za rajne in ne za druge žive.
Tridnevna pobožnost v avgustu na Kureščku bo v četrtek (6. 8.) in petek (7. 8.) ob 16. uri, v
soboto (8. 8.) ob 10. uri. Eno uro pred mašo češčenje Najsvetejšega.
Četrtek 6. 8. Jezusova spremenitev na gori, praznik, sv. maša ob 7. uri.
Petek 7. 8. prvi petek – sv. Sikst II., papež, mučenec, dopoldne obisk in obhajilo
bolnikov na domu
Sobota 8. 8. Prva sobota – pobožnost v čast Srcu Marijinemu. God: sv. Dominik,
duhovnik, ustanovitelj dominikancev.
Nedelja 9. 8. 19. NEDELJA MED LETOM – sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith
Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
Ponedeljek 10. 8. Sv. Lovrenc, diakon, mučenec – ob 18. uri sv- maša na Sarskem
Torek 11. 8. Sv. Klara (Jasna), devica, ustanoviteljica klaris; sv. Suzana, mučenka
Petek 14. 8. Sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec
Sobota 15. 8. MARIJINO VNEBOVZETJE – sv. maše 8. in 10. uri, Pijava Gorica ob
9. uri, Kurešček ob 10. in 16. uri.
Nedelja 16. 8 20. NEDELJA MED LETOM – sv. Rok, spokornik – PRAZNOVANJE
200-LETNICE ROJSTVA SV. JANEZA BOSKA.
Sobota 22. 8. Devica Marija Kraljica – zavetnica cerkve na Kureščku – sv. maša ob 10. uri
Nedelja 23. 8. 21. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri žegnanje na VISOKEM
Petek 28. 8. Ob 18. uri sv. maša na Dobravici za + Jožeta Erjavec
Nedelja 30. 8. 22. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJE NA KUREŠČKU: sv. maše
ob 8. in 16. uri, od 9. do 16. ure češčenje Najsvetejšega. Somaševanje bo vodil ljubljanski pomožni škof, dr. Franc Šuštar.
Nedelja 6. 9. 23. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJE V IŠKI ob 10. uri.

