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PRED IZZIVI POSTNEGA ČASA

Kadar slišimo, da bo v naši domovini potrebno uvesti reforme, večina
ljudi temu nasprotuje. Navajeni smo,
da živimo po svoje, po utečenem načinu in nočemo, da se kar koli spremeni, ali pa da bi se morali čemu odreči.
Prihaja postni čas. Jezus nam, kristjanom, tudi letos kliče: „Spreobrnite
se in verujte evangeliju!“ V vsakdanjem jeziku to pomeni, da se moramo lotiti osebne reforme, stvari postaviti na pravo mesto. Namesto da
se ustavljamo ob nepopolnostih drugih, lahko ( po vzgledu Efrema Sirskega) molimo takole: „Daj mi videti
svoje napake in naj ne sodim svojega
brata!“

Nekateri ljudje so prepričani, da
v življenju nimajo kaj spreminjati. In
vendar so v vsakem od nas nagibi, ki
nas vlečejo navzdol – od lenobe in zagledanosti vase, praznega govorjenja
in brezdušnosti. Nismo sami. Bog nas
pozna in spremlja na vsakem koraku
našega življenja. Le obrniti se moramo nanj.
Naša molitev mora prihajati iz
srca, ne sme biti le hitro izgovarjanje
molitvenih obrazcev, ko naše misli
odplavajo drugam in sploh z njo ne
slavimo Boga in mu ne pokažemo
hvaležnosti za prejete darove. Ne pozabimo uresničiti prošnje očenaša, ko
izgovarjamo besede: in odpusti nam
naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom. Smo res odpustili
vsem žalitve in pozabili na zamere?
Smo še vedno s kom v sporu in ne govorimo z njim?
Ko prihajamo ob nedeljah k maši,
naj to ne bo le iz tradicije in zaradi priložnosti, da se pokažemo urejeni in v
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lepi obleki, pa zato, da malo poklepetamo s sosedom v klopi in si izmenjamo novice. Poglobimo se v vsebino
Božje besede in poiščimo v njej kak
nauk zase. Bog nas po njej želi poučiti.
Bodimo nekristjanom vzgled, luč,
in ne posnemajmo farizejev iz Jezusovega časa, ki so nekaj učili ljudstvo,
sami pa živeli drugače.
Takoj na začetku letošnjega posta
si zadajmo nekaj nalog.
Odpustil in pozabil bom vse zamere,
ki sem jih imel do zdaj.
Molil bom zbrano, s srcem, z Jezusom se bom pogovarjal kot s prijateljem.

Post v telesu in duhu
Gospod,
pomagaj nam
k neomadeževanosti posta,
ki je odrešenje duš.
Daj, da bi ti v strahu služili,
izlivali na glavo olje dobrote
in umivali svoj obraz v vodi čistosti.
Nas, ki se postimo v telesu,
nauči postiti se tudi v duhu
razvezati vsako vez krivičnosti
in premagati nasilje.
Daj, da bomo dajali kruh lačnim,
odpirali svoje hiše revnim brez strehe,
da bomo od Kristusa prejeli
njegovo veliko ljubezen.
Pravoslavno izročilo

Pri sveti maši bom pozorno poslušal
Božjo besedo.
Vsaj nekajkrat se bom udeležil pobožnosti križevega pota in se spomnil na Odrešenikovo žrtev zame.
Svojo brezdušnost bom zamenjal z
deli usmiljenja: obiskal bom bolne
in osamljene sorodnike, sosede,
znance.
Prispeval bom v dobrodelne namene za tiste, ki so v stiski.
V družinskem krogu si bom prizadeval, da se ne bom jezil in preklinjal,
skušal bom postati in ostati bolj prijazen in potrpežljiv.
Irena

postNi čas, VZGOJA
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KARITAS PREDLAGA
V letošnjem postnem času že deveto leto zapored na Slovenski karitas vabimo vse ljudi dobre volje k postni spodbudi: 40 dni brez alkohola
v znamenje solidarnosti z vsemi, ki
trpijo zaradi nasilja, bolezni in nesreč,
ki so posledica prekomernega uživanja alkohola. V tem duhu letošnja akcija nosi naslov »Ali si upaš biti z manj
ali nič alkohola?«.
Škofijske karitas v tem času z vašo
dobroto usmerjajo pomoč tudi na
območja JV Evrope. Mnoge kraje
pesti zelo velika revščina, saj je ponekod skoraj polovica brezposelnih.
Zbrana sredstva so namenjena družinam in posameznikom v Makedoniji,

Srbiji, v Bosni in Hercegovini in Albaniji.
V postnem času želimo še posebej
spodbuditi k poglobitvi petkovega
posta. Odpovejmo se vsem nepotrebnim stvarem in dan preživimo resnično skromno, recimo le ob kruhu
in vodi. Privarčevana sredstva lahko
namenimo za ljudi v stiski v naši župniji, v Sloveniji ali po svetu. Ta dan
se lahko odpovemo tudi drugemu
razkošju, kot je gledanje televizije,
brskanju po računalniku in telefonu
… in ta čas podarimo našim bližnjim
ali nekomu, ki potrebuje našo bližino.
Vzemimo si tudi čas za molitev in obiščimo petkovo mašo.

MLADI MAMICI……
Da so otroci staršem podarjeni iz nebes pogosto beremo v Svetem pismu.
Čigava last je otrok? Otrok ni nikogaršnja last. Je znanilec in glasnik upanja
oziroma znamenje posebne milosti in
božji dar, ki ga starši dobijo v naročje za
določen čas, nato pa ga morajo prepustiti toku življenja in ga nekoč tudi vrniti
Bogu. Torej otrok je nebeški in naš.
V vašem naročju je novorojenček.
Preplavlja vas ljubezen do malega bitja. Ves nebogljen je, potrebuje vso
vašo pozornost in ljubezen. Ali ni čudno, da imaš svojega otroka tako rada,

čeprav ne veš, kaj bo iz njega. Te ljubezni si nisi sama vsadila v srce, Bog jo je
neodvisno od tebe vsadil vate. Skrbno
hraniš in neguješ otroka. Poskrbela si,
da je pri krstu postal božji otrok. Moli
zanj in kmalu bo molil s teboj. Otrok se
odziva na vsak dražljaj. Če se mu nasmehneš, ti bo nasmeh vrnil. Če ga pokličeš, se bo odzval z glasom ali z gibanjem, kasneje z govorom. Prvih nekaj
mesecev bi lahko rekli, da je del matere. Nekje pri devetih mesecih pa se
otrok že začne osamosvajati. Pri tem
mu pomagata govorica in hoja. Njegov
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vzgoja

svet se bo zelo razširil. Nove predmete
bo hotel spoznati z vsemi čutili. Nikar
mu vsega ne branite, poskrbite le, da
se ne bo poškodoval. Otrok je zmožen
spoznati odnose med predmeti in osebami. Otrok spozna tudi odnos očeta
in matere in obeh staršev do otroka.
To izkustvo je za vse otrokovo življenje
izredno pomembno in sega globoko v
otrokovo versko življenje. Bog je ljubezen. Otrok spoznava ljubezen iz lastne
izkušnje, ker občuti, da ga imamo radi.
Spozna jo pa tudi, ker jo vidi v svoji
okolici, posebno med očetom in materjo in med brati in sestrami. Res da
otrok še ne razume vsega, kar se dogaja z njim, vendar se prav v tem času izoblikuje otrokovo podzavestno obnašanje in se pripravljajo osnovni odnosi
do okolice. To pa je že del vzgoje, pri
kateri je pomembno, da je soglasna.
Oče in mati morata točno vedeti, kaj
bosta od otrok zahtevala, kaj jim bosta pustila, k čemu jih bosta navajala,
kako bosta z njimi ravnala, kako bosta
v določenih rečeh do njih stroga, zakaj
in kako jih bosta kaznovala in podobno. Otrok vse vidi in vse sliši. Vse, kar
sedaj pri enem, dveh ali treh letih vidi
in sliši, vse to bo tvorilo zaklad njegovega notranjega izkustva, s katerim
bo pozneje živel in delal. Otrok vidi in
doživlja, kako oče in mati molita. Vidi
in občuti, da sta tudi oče in mati odvisna od nekoga-kakor je otrok odvisen
od njiju-, da je ta nekdo močnejši od
očeta, ki ga ima otrok za najmočnejše

bitje na svetu, in da je to bitje boljše
kot mati, ki jo otrok ima za najmočnejše bitje na svetu. Tako otrok sprejme v
svojo življenjsko izkušnjo tega nekoga
in ga ima za pravega družinskega člana. Poleg vsakdanje molitve vpliva na
otroka tudi versko okolje in ozračje v
družini. K temu spada predvsem družinski oltarček, verske podobe, križ,
rožni venec, kropilnik, slike Matere
Božje, podoba angela varuha in podobno. Otrok mora vero spoznavati
tako, da uvidi, da je vernost in pobožnost nekaj, kar spada k življenju.
Najbolj je pri vzgoji potrebna jasnost. Otrok mora od vsega začetka
natančno vedeti, kaj sme storiti in
česa se mora izogibati. Ukaz naj bo
miren in odločen. Dobrota ni nujno
popustljivost. Dobrota je v tem, da
zahtevamo od otroka tisto, kar je zanj
v danem primeru najbolje. Če otrok
kriči, tuli, cepeta in se upira, ne popusti. Dokler otrok kriči, cepeta in izsiljuje, se zanj ne zmeni. Ko otrok preneha kričati ali jokati, je znamenje, da
premišljuje. Sedaj mu lahko prigovarjaš, da bo storil to, kar od njega pričakuješ. Vendar od postavljene zahteve ne smeš odstopiti. Otrok mora
občutiti mejo, preko katere ne more z
nobenim sredstvom, ne z jokom, ne s
prošnjami, ne s tuljenjem, ne cepetanjem, z ničemer.
Po knjižici dr. Valter Dermota: Mladi materi o vzgoji najmlajših

ZGODILO SE JE
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8. FEBRUAR PREŠERNOV DAN

Naš praznik kulture je dan, ko podeljujejo Prešernove nagrade in Nagrade Prešernovega sklada. Letos je
dobil nagrado tudi duhovnik, mislec
dr. Vladimir Kos, ki že dolga leta delu-

je na Japonskem in bo letos dopolnil
častitljivih devetdeset let.
Dolgo časa je bil pri nas zamolčan,
zdaj pa smo ga le spoznali kot pesnika. Njegova pesem:

Na poti do sonca

skrivnost ti zaupam: ta gola drevesa
o vigredi sanjajo, čakajo jo.
Pokončno stoje, saj si bližnja nebesa
prav takšne žele za
za nestalno zemljo.
Kričavo se krokarji vračajo k vejam –
prav radi bi ptičkov posnemali glas.
Strmijo v gore,
ki jih snežna odeja že krije.
Saj rad jih ima tudi mraz.
Le kje je zdaj Zemlja
na poti do sonca?
Ne moti ljudi je sovraštvo, to vem.
Za nebesom zadnjim ni kraja ne konca.
Na to, kar je onkraj, že upati smem.
Za še eno Nagrado Prešernovega sklada pa je >>kriv<< tudi naš znani in
spoštovani misijonarPedro Opeka. Nagrado je prejel režiser Jože Možina za
dokumentarni film o delovanju našega misijonarja.

ŽEGNANJE NA KREMENICI

Letošnja zima nam jo je zagodla na
povsem drugačen način: skoraj nič snega, pa zato hud žled, ki je marsikomu
naredil veliko škode. Pa vendar, sveti
Valentin ima ključ od korenin. Prav na

dan njegovega godovanja se je pokazalo sonce in prav tako smo bili obdarjeni tudi na žegnanjsko nedeljo. Prav
gotovo je lepo vreme pripomoglo, da
smo že v petek v cerkvi opazili lepo šte-
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vilo faranov in gostov, v nedeljo pa je
bilo še več tistih, ki so prišli k maši peš
na hrib sv. Urha.
Obe maši je daroval gospod župnik.
K prazničnemu vzdušju so pripomogli
pevci in naj se ob tej priliki še enkrat
zahvalim mladim ižanskim pevcem, ki
so pri nedeljski maši, četudi nekoliko
v manjšem številu, pod vodstvom gospoda Mrzela res lepo in ubrano zapeli.
In po maši je sledilo že tradicionalno
druženje in pogostitev. Dobra volja ni
pošla, za kar so poskrbele tudi naše pridne gospodinje. Ob sproščenem klepetu kar nismo mogli zapustiti s soncem

obsijan hribček Svetega Urha.
Četudi se trudimo in si želimo, da
bi bilo ob vsakem vašem obisku Kremenice pri nas kaj novega, žal letos še
ni tako. Se pa pripravljamo in sicer na
obnovo vaške kapelice. Tudi zbrane darove bomo namenili za obnovo, zatorej
še enkrat hvala vsem darovalcem.
Verjamem, da nikomur, ki je bil v
naši družbi na Kremenici, ni bilo žal, zato
tudi tokrat povabilo: ko boste razmišljali, kam na sprehod, pridite na hribček
svetega Urha. In seveda že vnaprej,
lepo vabljeni na naslednje kremenško
valentinovo.
Ljudmila Vöröš

PREDAVANJE BIBLICISTA
DR. MARIJANA PEKLAJA

V ponedeljek, 10. 2. 2014, smo člani
ŽPS, bralci beril in vsi tisti, ki jih zanima
Sveto pismo, prisluhnili predavanju dr.
Peklaja. Predvsem smo poslušali o načinu branja sv. pisma in molitvi, kako
od branja v molitev, o bibličnih skupinah in njihovem delu.
Kaj je molitev? Predavatel nam je
predstavil svoj pogled na to vprašanje.
Ali je molitev res pogovor z Bogom, če
pa govorim samo jaz?
Kaj pomeni brati Sveto pismo? Protestanti pravijo, da preučujejo Sveto
pismo. Angleži pravijo, da študirajo
Sveto pismo.
Kaj pa je vsebina te knjige? Je zakladnica informacij o Bogu in Božjih

zahtevah do ljudi. Nauk, zapovedi,
prepovedi, navodila po katerih se naj
ravnamo, vse to je v Svetem pismu.
Mišljenje, da je v Svetem pismu nauk,
ki ga je treba verjeti in zapovedi, ki naj
bi jih spolnjevali, je nepopolno in zato
zavajajoče. V branju le tega naj bi se
srečali z živim Bogom in se z njim pogovarjali. Kot beremo po Luku “Marija
je božjo besedo doživljala v živo in jo
shranjevala in premišljevala.“ v srcu. V
svetopisemski govorici je srce središče
osebe, njenega razumskega in čustvenega življenja.
Verniki pred stoletji niso znali brati.
Z reformatorji so se začele spremembe. Misionarji so brali latinsko Biblijo

mladinska stran, karitas
in jo tolmačili. Če bi ljudje vse povprek
brali svete spise v razumljivem jeziku,
bi bilo lahko nevarno za vero in moralo, so menili vodilni v Cerkvi. Na 2. vatikanskem cerkvenem zboru je prišlo do
sprememb. Uradno piše: „Kristusovim
vernikom mora biti na široko odprt dostop do Svetega pisma.“
Branje Svetega pisma v skupini lahko pomaga posameznemu verniku, da
ne obupa, ko se mu zdi, da ničesar ne
razume. Prva taka skupina je družina,
nato so lahko biblične skupine po žu-
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pnijah, mladinske, molitvene, zakonske in druge skupine.
Veliko je načinov, kako naj preučevanje Svetega pisma postane molitev.
Osnova je vera in zavedanje, da je v
Svetem pismu zapisana Božja beseda
navdihnjena od Božjega Duha. V resnici je zelo pomembno skupno branje,
kajti živi nosilec Svetega pisma je Božje
ljudstvo, je Cerkev. Namen je, da želimo
dobiti pomoč za samostojno branje,
premišljevanje in molitev, ki naj nas vodi
v vedno bolj živ dvogovor z Bogom. mjg

Pokvarjena hrana nam škoduje. Sprijene vrednote nam škodujejo. Moramo plavati proti toku! Vi, mladi, ste prvi: plavajte proti toku in bodite ponosni,
da plavate proti toku. Še naprej bodite pogumni in plavajte proti toku. Bodite
ponosni nas to!˝
(papež Frančišek: Angelovo češčenje, 23.junija 2013 )
V nedeljo 23. 3. bodo otroci pri sv. maši ob 10. uri pokazali staršem svojo
pozornost in hvaležnost ob materinskem dnevu.
MAŠA ZA MLADINO bo v petek 4. aprila ob 20. uri v kapeli v župnišču
MAŠA ZA OTROKE bo v nedeljo 6. aprila ob 10. uri

POMOČ STAREJŠIM, OSAMLJENIM IN
BOLNIM NA DOMU
Župnijska Karitas Ig se je odločila,
da v letošnjem letu še bolj prisluhne
pomoči potrebnim ljudem in jim
poskuša pomagati. V današnjem
času je veliko starejših in osamljenih
ljudi, zato je prav, da jim tudi

prisluhnemo in poskušamo pomagati
pri vsakdanjih gospodinjskih opravilih po svojih najboljših močeh: npr.
pomoč pri nakupu v trgovini, pospravljanju stanovanja, prinašanju
kurjave-drv, omogočiti prevoz do
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zdravnika, posvetiti čas pogovoru z
njimi ipd. Vse, ki bi želeli tovrstno pomoč, prosimo, da svojo željo sporočijo v župnišče na Igu. Na osnovi želja
in naših zmožnosti bomo poskrbeli
za obisk na vašem domu in vam poskušali pomagati. Kajti kot je rekel
Jezus: kar storite bližnjemu, storite
meni.

2. OBČNI ZBOR
ŽUPNIJSKE KARITAS IG

V ponedeljek, 17. 2. 2014, smo
imeli 2. občni zbor župnijske Karitas.
Od skupno 18 prostovoljcev se nas je
zbralo 14 in tudi 5 vabljenih gostov.
Občni zbor župnijske Karitas je
prisluhnil poročilom, pregledal in
ocenil opravljeno delo v preteklem
letu in sprejel nove predloge za prihodnje leto.
ŽK Ig pomaga pomoči potrebnim
ljudem iz župnije Ig, Golo in Tomišelj.
V letu 2013 smo opravili 645 ur
prostovoljnega dela .
Vso hrano, iz EU, Škofijske Karitas
Ljubljana (ŠKL), podarjeno v trgovini

Blatnik-Mercator, ki smo jo razdelili
v letu 2013, smo pripeljali sami ali pa
s pomočjo drugih dobrotnikov. Naši
prostovoljci pa so posameznikom oz.
družinam tudi dostavljali hrano na
dom (starejšim, bolnim, brez prevoza ipd.).
V letu 2013 smo delili tudi EU hrano. Razdelili smo 2.726 kg hrane 173
osebam. Pakete hrane smo v letu
2013 delili 6x.
S pomočjo ŠKL smo pomagali pri
plačilu položnic, nakupu šolskih potrebščin in pri nabavi kurjave.
Za bolnike in ostarele smo organizirali družabno srečanje s sv. mašo ob
praznovanju župnijskega zavetnika
sv. Martina in obiskali tudi starejše
doma in po domovih za starejše. Pomagali smo tudi enemu otroku s cerebralno paralizo.
Vsem sodelavcem, ki kakorkoli
pomagajo v tej dobrodelni organizaciji, iskrena hvala. Upam, da bomo
tudi v bodoče z božjo pomočjo lahko
pomagali ljudem v stiski.
Ana Podržaj, tajnica ŽK Ig

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

karitas, SPOROČILA
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ZAHVALA
Župnijska Karitas Ig se skavtom
skavtskega Stega Škofljica 1 najlepše
zahvaljuje za pomoč številčni družini
v stiski iz naše župnije, v obliki plačila položnic za šolske potrebščine in
večjo količino podarjenih prehrambenih in higienskih artiklov, v januar-

ju 2014. Posebno zahvalo izrekamo
skavtinjama iz naše župnije Nataši
Uršič in Ani Merzel, ki sta osebno predali omenjeno pomoč družini.
Dobri Bog naj vam poplača za vso
vašo pomoč in dobroto.
Župnijska Karitas Ig

Sveta Marija v slavi nebes,
ne pozabi na zemeljske tegobe svojih otrok!
Milostno se ozri na vse,
ki jih tarejo bolezni, stiske, skrbi,
na vse, ki morajo dan za dnem piti
iz keliha trpljenja!

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
MAREC, APRIL
Pri maši ob 8. uri:
Nataša in Boštjan Šteblaj – 9. 3.
Rok in Zinka Štefančič – 16. 3.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 23. 3.
Manca in Aleš Hostnik – 30. 3.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 6. 4.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 13. 4.
Bernarda in Robi Selan – 17. 4. (vel. čet.)
Nataša in Boštjan Šteblaj – 18. 4.
(vel. pet.)
Rok in Zinka Štefančič – 19. 4. (vel. sob.)
Tina Založnik in Nastja Strelec – 20. 4.

Pri maši ob 10. uri:
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 9. 3.
Marija Pangrc in Marinka Završnik –
16. 3.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 23. 3.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 30. 3.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 6. 4.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 13. 4.
Andreja in Roman Zdravje – 19. 4.
(vel. sob.)
Anka Virant Dornik in Marija Poljanec –
20. 4.

10 sporočila
Bralci na Pijavi Gorici:
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 9. 3.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 16. 3.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 23. 3.
Andreja Lunar in Klavdija Hočevar –
30. 3.
Eva Kramar in Urška Pirc – 6. 4.
Anže Globokar in Katarina Hočevar –
13. 4.
Jelka Tavčar in Tadeja Lunar – 20. 4.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
7. SKUPINA – 16. 3. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 23. 3. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 30. 3. (Matena)
1. SKUPINA – 6. 4.
2. SKUPINA – 13. 4.
3. SKUPINA – 20. 4.
4. SKUPINA – 27. 4.

•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Veronika Platnar, 8. 2. 2014, Kot 12, Ig, pokopana na Igu. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: sin Franci z družino, hči Vera z družino, hči Tatjana
z družino, vnuki s svojimi družinami in sicer: Karmen Potokar, Katja Wostner,
Nadja Janežič, Katja Ivanuš, Tina Škulj, Matej Jakič ter Ana Uršič z Rokom in
Nejc Platnar z Andrejo, Tone Uršič iz Iške Loke z družino, Pečjakovi iz Staj,
Franc Zalar z družino, Janez Zalar z družino, Gregarjevi iz Kota, družina Možek, družina Modic iz Kota, Mavčevi iz Iške, Janežičevi z Iga, Angela Žagar z
družino, Toni Žagar z družino, Šteblajevi z Iga, Ljubljanska cesta 88, družina
Juh in Debevec, družina Bukovec, Tone Cimperman z družino, Janez Cimperman z družino, Šteblajevi z Viča, sosedje Rozmanovi, Cibrovi, Kot 11, Angela
Zalar z družino, cerkveni pevci.
+ Mirko Štrukelj, 26. 2. 2014, Matena 5, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše
in v dober namen so darovali: žena Ana in sin Tomaž, Anže in Stanka Štrukelj,
družina Markovčič s Pijave Gorice, sosedje Ambroževi, družina Škerjanc, Matena 54, družini Čuden in Japelj iz Iške Loke, družina Pušnik iz Iške Loke, družina Kukovica iz Litije, Martin Čuden starejši, družina Bogša, Franc Fister, Franc
in Ana Uršič, Primčevi z Iga, družini Juha in Gorenčič iz Matene, Franci Strle z
družino, Matena 71, Štrukljevi iz Iške vasi, Škrjančevi iz Matene 53, Kristanovi
z Iga, sosed Vlado Kumše, družina Škraba, družina Černič, Ana Modic, Matena 1, družina Modic iz Podkraja, svakinja Ivana Štrukelj, nečakinja Andreja z
družino, sosed Jože Strle z družino, Anton Vidmar z družino, Tomaž Modic z
družino. Bog plačaj!

SPOROČILA 11

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 9. 3. 1. POSTNA NEDELJA - ob 14. uri molitev križevega
pota – pripravi in vodi molitvena skupina
	Četrtek 13. 3. priprava staršev in botrov na krst otroka ob 19. uri
Nedelja 16. 3. 2. POSTNA NEDELJA – ob 10. uri ŽEGNANJE NA DOBRAVICI; ob 14. uri molitev križevega pota - pripravijo
veroučenci 7. in 8. razreda
Ponedeljek 17. 3. sv. Jedrt (Jerica), opatinja, ob 17. uri sv. maša v Iški; ob
19. uri sestanek za ŽPS
Torek 18. 3. Sestanes za starše prvoobhajancev ob 19. uri
Sreda 19. 3. SV. JOŽEF, mož Device Marije, slovesni praznik –
sv. maše ob 8. in 18. uri; začetek tedna družine

Nedelja 23. 3. 3. POSTNA NEDELJA – pri maši ob 10. uri praznovanje MATERINSKEGA DNE; ob 14. uri molitev križevega pota - pripravijo in vodijo letošnji prvoobhajanci
(3. razred veroučencev)

Torek 25. 3. GOSPODOVO OZNANJENJE, slovesni praznik – materinski dan, sv. maša ob 8. in 18. uri, v Mateni ob 17. uri
Sreda 26. 3. ob 18. uri sv. maša v Mateni za + Mirka Štrukelj, 30. dan
	Četrtek 27. 3. sveti Rupert, škof – ob 18. uri sv. maša na Sarskem; ob 19.
uri priprava staršev in botrov na krst otroka
Nedelja 30. 3. 4. POSTNA NEDELJA – ob 14. uri molitev križevega
pota, pripravijo in vodijo veroučenci 4., 5. in 6. razreda;
prehod na poletni čas (+ 1h)

Ponedeljek 31. 3. Od danes bodo sv. maše na Kureščku ob 16. uri, na drugih
podružnicah ob 18. uri in v župnijski cerkvi ob 19.uri.
		
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku: v četrtek
(3. 4.) in petek (4. 4.) ob 16. uri, v soboto (5. 4.) ob 10. uri
Petek 4. 4. prvi petek – dopoldne obisk in velikonočno obhajilo bolnikov na domu – prosimo, da prijavite bolnike za obhajilo;
ob 19. uri sv. maša in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Sobota 5. 4. prva sobota – ob 8. uri sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu srcu in molitev za duhovne poklice
Nedelja 6. 4. 5. POSTNA – TIHA NEDELJA –- pred in med mašami
priložnost za velikonočno spoved; ob 11. uri krst otrok;
križev pot pripravita zakonski skupini; v tem tednu velikonočna spoved otrok
Sobota 12. 4. prva spoved prvoobhajancev ob 10. uri
Nedelja 13. 4. CVETNA NEDELJA – blagoslov oljk, butar in zelenja:
ob 8. uri v župnijski cerkvi, ob 10. uri pri križu pred
cerkvijo; danes začetek velikega tedna; romanje župnije
na Kurešček: ob 15. uri križev pot vodijo pevci

