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

V NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO
2015/2016 Z BOŽJIM BLAGOSLOVOM!
Dragi starši, mladina in otroci!
Na srečanju staršev na začetku šolskega in veroučnega leta je potekal pogovor
o vzgoji. Med mnogimi pobudami, kako pomagati današnji mladini, se je oglasila mati, ki je svoje razmišljanje povedala takole: »Mislim, da moramo otrokom
pustiti svobodo. Tako se bodo otroci že zelo zgodaj naučili svobodno razmišljati
in odločati. Samo tako bodo lahko razvili svoje sposobnosti …« Mnogi današnji
starši so podobnega mnenja, toda ne vsi. Druga mati, ki je te besede pozorno
poslušala, in se z njimi v svoji vesti ni strinjala, ker je vedela, da so lahko za otroka
zelo nevarne, je mamo, zagovornico popolne svobode otrok, povabila naj pride k
njej na obisk, da ji bo pokazala svoj cvetlični vrt. In res, srečali sta se v cvetličnem
vrtu. Polovica vrta je bila zgledno urejena za občudovanje. Potem pa sta prišli do
druge polovice, kjer je bil vrt popolnoma zapuščen. Mati, ki je zagovarjala lažno
svobodo pri vzgoji, je presenečeno obstala in rekla: »Kaj pa je s tem delom vrta?
Tukaj raste križem kražem samo plevel.« Druga mati ji je odgovorila: »Veš,
letos sem si rekla: pustila bom polovici
cvetličnega vrta popolno svobodo, naj
se rastline same odločajo, kako bodo
rasle … in glej, to so sadovi popolne
svobode: sam plevel.«
Dragi starši in drugi vzgojitelji, to je
poučen primer za vse nas. Vsi otroci so
kakor cvetlični vrt. Vidimo, da je cve-
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tlični vrt potreben skrbne nege, če ga pa prepustimo samemu sebi in ga ne negujemo, postane zanemarjen, poln plevela … Nekaj podobnega se zgodi z otroci, ki
potrebujejo nego in vzgojo, če hočemo, da bodo v njih rasle lepe cvetlice: resnica,
lepota, dobrota, vera, poštenost… Če pa otrokom daste namesto vzgoje, popolno svobodo, da se pod vplivom slabe družbe sami znajdejo, potem se bo otroški
cvetlični vrt spremenil v vrt, kjer bo rasel plevel in kjer bo veliko neurejenosti. Če
otroci nimajo skrbne nege, skrbne vzgoje, skrbne materine in očetove roke, ki iz
cvetličnega vrta otrok izruje ničvredne pleveli in če skrbno ne zaliva lepih cvetlic
resnice, lepote, dobrote, vere, poštenosti itd., potem tak cvetlični vrt ne more
sijati v urejenosti in lepoti, ki osrečuje.
Prepričanje in spodbuda velikega vzgojitelja mladine, sv. Janeza Boska, katerega 200 – letnico rojstva obhajamo letos, velja tudi danes: »Hočete narediti
kaj dobrega? Vzgajajte mladino! Hočete narediti kaj svetega? Vzgajajte mladino!
Hočete narediti kaj Božjega? Vzgajajte mladino. Vzgoja mladega rodu je najbolj
božje od vsega Božjega!«
Dragi starši! K lepo urejenemu cvetličnemu vrtu vaših otrok želijo vsaj nekoliko prispevati tudi veroučna srečanja. Hvala za zaupanje, da nam dovolite, da
prispevamo vsaj majhen delež k urejanju cvetličnega vrta vaših otrok, v katerem
naj cvetijo čudovite cvetlice kot so: resnica, lepota, dobrota, vera, upanje in ljubezen. Tako bomo vsi skupaj prispevali svoj delež, da mladi rod dozoreva v »poštene državljane in dobre kristjane«, za kar si je tako močno prizadeval sv. Janez
Bosko in si bomo prizadevali tudi vaši kateheti in katehistinje. Računamo pa na
vaše sodelovanje… Še vedno velja rek: »Kadar se slabotne sile združijo, postanejo
močne!!!«(sv. Janez Bosko)
Ivan Turk
Naj gornje lepe spodbude podprem še s kašno mislijo. Koliko družin danes
daje otrokom vse, samo Boga jim ne dajo. Papež Frančišek vedno znova vabi in
spodbuja starše in vzgojitelje, da bi dali, približali otrokom Boga in njih Božji ljubezni. Če bodo imeli ljubezen do Boga, bodo imeli ljubezen do staršev, do brata,
do sočloveka. Umetnost vseh umetnosti je, kako to storiti. Staro pravilo sleherne
uspešne vzgoje je, da starši in učitelji vzgajajo najprej in predvsem s tem, kar so.
Z osebnim pričevanjem, ko se trudijo biti uresničevalci besede. Mnoga pričevanja
to potrjujejo.
Da bi staršem pomagali pri njihovi verski vzgoji otrok, smo v župniji pripra-
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vili zgibanko z različnimi dejavnostmi, ki bodo potekale znotraj naše župnijske
skupnosti ob rednem verouku. Vabimo vas, da vanje vključite svoje otroke in tudi
sebe. To bo pomagalo pri rasti njihove vere. Vesel sem, da imamo veliko dobrih in
zavzetih animatorjev - staršev, ki imajo več otrok in se kljub temu prostovoljno žrtvujejo za to delo. Vse je odvisno od tega, čemu dajemo prednost, katere so tiste
vrednote, ki jih živimo sami, v svoji družini in v župnijski skupnosti.
Dobri Bog naj bogato blagoslavlja starševsko vzgojo, otroke, delo animatorjev
in tudi prizadevanja učiteljev in katehetov za dobro naših otrok.
Jože Pozderec, župnik
Zahvala g. Primožu Korošcu za njegovo delo v naši župniji, posebej na Pijavi Gorici in pri pripravi birmancev na prejem zakramenta sv. birme in za vodenje oratorija. Na novem mestu mu želimo veliko Božjega blagoslova in veselega darovanja za dobro tamkajšnjih vernikov, posebej mladih.
Župnik Jože
Spoštovani!
Letos me je Božja previdnost povabila, da postanem katehistinja v vaši župniji. Sem s. Lucija Nastran,
hčerka Marije Pomočnice (HMP) dobrih 18 let.
Prihajam iz majhne vasice izpod Krvavca v župniji
Cerklje na Gorenjskem, kjer sem prejela zakramente
uvajanja. V domači družini, ki je Cerkev v malem, sem
dihala in živela krščanske vrednote, ki sta mi jih starša z besedo in zgledom »vcepila« v mlado srce. Že v
osnovni šoli sem zaslišala Božji klic v redovništvo in
mu sledila najprej v Ljubljani in Rimu, kjer sem se pripravljala na izpoved zaobljub.
Kot sestra HMP sem delovala najprej kot katehistinja na Bledu, nato v Ljubljani-Rakovnik, ko sem poučevala verouk v župniji Ljubljana-Rudnik in se zraven pripravljala na vzgojno poslanstvo v vrtcu. Iz Rakovnika sem odšla v Mursko Soboto,
kjer sem večino časa delovala v župnijskem vrtcu Lavra. Sedaj sem se zopet vrnila
na Rakovnik in se veselim srečanj z vami in vašimi otroki, da bi s skupnimi močmi
in z Božjo pomočjo ter Marijino priprošnjo vzgajali v veri vaše otroke.
s. Lucija Nastran, HMP
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OBHAJANJE DEVETIH PRVIH PETKOV
(od septembra 2015 do maja 2016)
Otroci, mladi , zakonci, družine in starejši.
Vse povabimo, da se tudi vi pridružite skupni
pobožnosti devetih prvih petkov, katero začnemo 4. septembra ob 18:30 uri z molitvijo rožnega
venca in nato bo sledila še sveta maša.
Obljube, ki jih je dal Jezus častilcem njegovega srca
Po redovnici Marjeti Mariji Alacoque (Alakok)
Jezus razodeva kako velike milosti in darove bo podelil vsem, ki častijo Njegovo
Srce in obhajajo prve petke:
1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu (poklicu).
2. Dal bom mir njihovim družinam.
3. Tolažil jih bom v njihovem trpljenju.
4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri.
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.
7. Mlačni bodo postali goreči.
8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti.
9. Blagoslovil bom kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo
mojega presvetega Srca in ga bodo ljubili in častili.
10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo ganili tudi najbolj zakrknjena srca.
11. Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov pobožno prejeli sveto obhajilo,
bom podelil milost stanovitnosti in srečno smrt.
Kako naj obhajamo pobožnost prvih petkov?
V bližini prvega petka v mesecu ali na sam prvi petek naj bi prejeli zakrament
svete spovedi. Sveta spoved je začetek notranje prenove. V zakramentu spovedi
smo po Božjem usmiljenju deležni odpuščanja vseh grehov. Ko smo očiščeni greha
nam Bog podeli svetost. V novo posvečenem stanju želi Jezus, da se združimo z Njim
pri svetem obhajilu. To združenje naj bo z naše strani v čim večji možni ljubezni in
hvaležnosti. Po svetem obhajilu so v nas nebesa, saj je v nas Bog. Ob tem svetem
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trenutku je priložnost, da Jezusa počastimo, se mu zahvalimo, ga prosimo v svojem
imenu in v imenu drugih za usmiljenje in potrpežljivost z nami, skratka je priložnost
za zadoščevanje. Na prvi petek se udeležimo svete maše in pri njej čim bolj dejavno
sodelujemo. Nekateri opuščajo sveto mašo, spoved in obhajilo. Na prvi petek več
molimo ter z dobrimi deli in premagovanji zadoščujemo za žalitve Srcu Jezusovemu.
Tudi po makadamski cesti se da voziti. Tudi po slabi cesti človek lahko pride
na cilj, vendar težje kot po avtocesti. Podobno lahko človek pride v nebesa po
običajni poti. Jezus pa nam je razodel, kako lahko pridemo prej do večje svetosti,
če poživimo ljubezen do Njegovega Srca s tem, da opravljamo pobožnosti prvih
petkov in se Njemu posvetimo.
Bernarda in Robi

OTROŠKE MAŠE NA IGU
Otroške maše v župniji Ig potekajo že drugo leto od začetka septembra do konca junija naslednjega leta, vsako drugo nedeljo v mesecu. Pred vsako otroško mašo
smo se Martinovi animatorji zbrali vsaj dvakrat. Na prvem srečanju nam je župnik
Jože Pozderec razložil evangelij, tako da smo ga animatorji znali pravilno podati
otrokom, glede na njihovo starost. Otroci so glede na starost in razrede, razdeljeni v
tri skupine. Po pričetku sv. maše in pozdravu duhovnika, animatorji in otroci odidejo
v zakristijo. V cerkev se skupaj vrnemo po prošnjah. Otroci so po skupinah prevzeli
posamezne mašne dele, kot so: uvod v mir, uvod v očenaš in zahvale. Po koncu maše,
pa se je predstavila ena od skupin. Kratko so povzeli, kaj so se pogovarjali v skupini in
predstavili izdelek, ki so ga naredili. Vedno pa nas je spremljal tudi simbol, ki je spadal
v kontekst evangelija in katerega smo izdelali in položili pred oltar. Animatorji smo
se na podlagi evangelija odločili tudi, katero molitev bomo zmolili pred začetkom
dela po skupinah. Pri zadnji otroški maši so se na koncu predstavile vse tri skupine
otrok. Kot zaključek smo se po maši otroci, animatorji in starši zbrali na župnijskem
igrišču. Tam smo malo poklepetali, si privoščili kavo in sladko-slane priboljške. Otroci
so izbrali »naj pesem« otroških maš. S seboj so imeli tudi zvezke, v katere so lepili
sličice, ki so jih dobili med letom pri nedeljskih mašah. Skupaj smo prešteli sličice
vsakega otroka in izbrali »naj obiskovalca svetih maš«. Prvih pet otrok, ki je zbralo
največ sličic, je dobilo nogometno žogo. Za zaključek smo se igrali tudi med dvema
ognjema. Borili smo se otroci proti animatorjem. Po težki borbi smo animatorji za
malo zmagali in se že bojimo, da nas bodo drugo leto otroci premagali.
Katja Krnc
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Oratorij 2015 - „HOČEM BITI SVET“
Letošnji oratorij je imel naslov Hočem biti svet. Oratorij je potekal prvi
teden počitnic in se ga je udeležilo 65
otrok. Otroci so bili različnih starosti,
tako predšolski kot šolski otroci, vse
do 7. razreda OŠ. Otroci so med oratorijem spoznavali življenje Dominika
Savia. Vsak oratorijski dan smo pričeli
z jutranjo molitvijo in himno oratorija.
Sledili sta dramska igra in kateheze po
razredih. Nato so otroci odšli po različnih delavnicah, ki so jih pripravili animatorji. Lahko so izbirali med delavnicami:
padalom, skavtsko delavnico, zapestnicami, kuharsko delavnico, risanje tatoojev in frizersko delavnico, košarami iz
slamic in žličnimi hroščki. Po ustvarjanju
v delavnicah so si otroci privoščili malico. Enkrat je otroke med malico obiskal
skriti gost, Tilen Mlakar, ki je otrokom
predstavil svojega kužka Maksa. Sledile
so vodne igre, med katerimi so otroci še
posebej uživali. V sredo smo imeli izlet.
Med pohodom smo poskušali poiskati
Don Boska, katerega smo na koncu našli v Iški Loki. Sledila je dramska predstava, kateheze in igra. Nato smo se odpravili nazaj v župnišče na Igu. Za otroke
je med oratorijem skrbelo in poučevalo
23 animatorjev s kaplanom Primožem
Korošcem na čelu. Za uspešno izvedbo
oratorija se najlepše zahvaljujem vsem
sponzorjem, gasilcem Iške loke za od-
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stopitev prostora za izlet ter piknik, vsem animatorjem in kaplanu Primožu Korošcu za povezovanje in duhovno vodenje oratorija.
Gregor Rotar, voditelj oratorija
SPONZORJI ZA ORATORIJ 2015:
. BEKANOVIČ LUKA, Zabrv 87, IG
. MEHANIKA PIŠKUR JANEZ S.P., Zabrv 43, IG
. GRO-GRAD D.O.O., Hrastje pri Grosupljem 6, Grosuplje
. MARETINA D.O.O., Iška vas 91, IG
. MARTINA ŽUPEVEC S.P., Banija 87, IG
. MIRKO MERZEL, Zagorica 10, IG
. OBČINA IG/g. župan Janez Cimperman
. TONE STRELEC S.P., Čolnarska ulica 31, IG
. ŠERJAK D.O.O., Zagoriška ulica 24, PIJAVA GORICA
. PODRŽAJ CIRIL, Pri mostiščarjih 4, IG
. PEKARNA PEČJAK
. GOSTILNA ČOT, P. G.
. LEKARNA IG
. TURISTIČNO DRUŠTVO IŠKA VAS
. GASILSKO DRUŠTVO IŠKA LOKA
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ŽEGNANJE V MATENI
Tako kot vsako leto smo se tudi letos verniki zbrali na žegnanjski maši v čast
Sv. Mohorja in Fortunata, ki sta zavetnika Matenske cerkve. Praznovanje naših
dveh zavetnikov je potekalo v nedeljo 12. julija. Slavnost je potekala v znamenju
lepih misli g. župnika Jožeta Pozderca. Gospod župnik nas je ponovno spomnil,
kako poguma, hrabra in milostna sta bila naša svetnika. Mučenca sveta Mohor in
Fortunat sta bila zavetnika oglejskega patriarhata. Oglej je bil žarišče misijonskega delovanja med Slovenci južno od reke Drave. Sv. Mohor in Fortunat sta bila od
leta 1461 do 1961 torej natanko petsto let prva zavetnika ljubljanske škofije, odtlej
pa sta njena drugotna patrona.
V Sloveniji sta dve cerkvi sv. Mohorja in 16 cerkva sv. Mohorja in Fortunata. Po
njih se imenuje več naselij Sv. Mohor, Šmohor ali Mohor, kar sta Čehom in Slovakom Ciril in Metod, to je nam Slovencem sveti Mohor.
Na koncu maše se je gospod župnik zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali, da
je praznovanje potekalo tako lepo.
Po končani slovesnosti smo se ustavili pod matensko lipo, kjer smo se sladkali
z dobrotami, ki so jih napekle matenske gospodinje in si grla ohladili s pijačo.
farani Matene

VISOKO POD KUREŠČKOM
V nedeljo 23. avgusta smo obhajali žegnanje v cerkvi na Visokem, katere zavetnik je sv. Miklavž, dobrotnik otrok, ki goduje 6. decembra. Ker pa je takrat zima
in zaradi snega ni mogoče priti do cerkve, ki je od vasi oddaljena okrog tristo metrov, praznujemo njegov god predzadnjo nedeljo v mesecu avgustu.
V lepo urejeni in s cvetjem okrašeni cerkvi, ki je bogata s čudovitimi freskami
Janeza Ljubljanskega iz leta 1444 in s poslikanim lesenim stropom, ki je redkost v
Sloveniji, so se letos k praznovanju zbrali domačini, otroci in lepo število vernikov
od drugod. Sv. mašo je daroval ižanski župnik Jože Pozderec, petje pa vodil g. Igor
Kovačič, ižanski organist in pevovodja. Ljudje so lepo in veselo prepevali in glasno
odgovarjali mašniku. Strežnika sta bila g. Jože Matjaž z Iga in g. Ivan Lenarčič, ki
je ključar te cerkve. Na priprošnjo sv. Miklavža naj dobri Bog bogato blagoslavlja
njega in vse člane družine, ki z veliko ljubeznijo in popolnoma prostovoljno skrbijo
za cerkev.
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Po maši smo pred cerkvijo nadaljevali z bratskim druženjem, ki nam ga je pripravila s sladkimi dobrotami in pijačo družina Šteblaj z Visokega, ki je tam postavila tudi mizo in nekaj klopi. Tako okrepljeni in dobro razpoloženi smo pred cerkvijo zapeli še nekaj lepih narodnih pesmi in se potem z lepimi spomini veseli razšli.
ce

MAŠA ZA POBITE MED VOJNO
IN PO VOJNI V OBČINI IG.
Letos praznujemo 70-letnico konca druge svetovne vojne. Številni ljudje so bili
njene žrtve. O nekaterih smo že slišali, veliko pa jih je bilo tudi zamolčanih. Tudi v
naši občini je več grobišč, tudi še neodkritih. Vseh teh smo se spomnili pri sv. maši
na Kureščku dne 26.7.2015.
Po maši je bila krajša slovesnost pri križu, ki stoji na senožeti pri Starih žagah.
Po pričevanjih naj bi se prav na god sv. Ane 1945 na tem prostoru zgodil poboj
predvsem domačinov, ki so jih pobrali kar z njiv, čeprav med vojno niso nikjer
sodelovali. O številu žrtev se samo ugiba, tisti, ki imajo podatke pa molčijo. Prebrana je bila Balantičeva pesem in krajši govor. Spregovoril pa nam je g. Roman
Leljak, predsednik Društva za ureditev zamolčanih grobov. Glavna misel njegovega nagovora je bila, da je naša civilizacijska in krščanska dolžnost, da vse mrtve
dostojno pokopljemo. Sledil je blagoslov tega nesrečnega kraja in vseh pobitih, ki
ležijo tam. Blagoslov je opravil župnik Jože Pozderec, prišla sta tudi Anton Košir in
Ivan Turk ter skoraj sto ljudi. Nekateri od njih že sedemdeset let čakajo na resnico
o smrti svojih sorodnikov. Mnogi pa so umrli v veri, da se bodo njihovi dragi vrnili.
Tončka Jeraj

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Pri maši ob 8. uri:
Franci Orhini in Veronika Čuden-6.9.
Bernarda in Robi Selan – 13. 9.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 20. 9.
Rok in Zinka Štefančič – 27. 9.
Tina Založnik in Nastja Strelec-4. 10.

Pri maši ob 10. uri:
Mojca Kus in Jure Podržaj-6. 9.
Barbara Jamnik in Marija Kozin-13. 9.
Andreja in Roman Zdravje-20. 9.
Anka Virant Dornik in Marija
Poljanec-27. 9.
Cvetka Mihelič in Bojan Bučar-4. 10.
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Bralci na Pijavi Gorici:
Anamarija Picek in Damjana Urbar-6. 9.
Anže Globokar in Olga Urbar-13. 9.
Eva Kramar in Urška Pirc-20. 9.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar-27. 9.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar-4. 10.

Urnik verouka

IG:
razred
1.
1.
2.
3.
3.
4.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
8. SKUPINA – 6. 9. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 13. 9. (Matena)
1. SKUPINA – 20. 9.
2. SKUPINA – 27. 9.
3. SKUPINA – 4. 10.

dan
PON
PON
PON
TOR
TOR
PON

ura razred dan ura
14.00
5.
PON 14.00
15.00
6.
PON 16.00
16.00
6.
PON 17.00
14.00
7.
PON 17.00
15.00
8.
TOR 16.00
15.00
9.
TOR 17.00

PIJAVA GORICA:
razred
1.
2.
3.
4., 5.
6., 7.
8., 9.

dan
TOR
TOR
TOR
ČET
ČET
ČET

ura
16.00
17.00
18.00
15.00
16.00
17.00

ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Viktorija Susman, 14. 6. 2015, Strahomer
21, Tomišelj, na Kureščku; Anže Černič, 21. 6. 2015, Ziherlova 6, Lj.-Trnovo, na Igu;
Lija Štamcar, 25. 6. 2015, Kalinova 4, Ig, na Kureščku; Matej Martinc, 28. 6. 2015,
Selska ulica 29, Lavrica, Škofljica, na Igu; Nace Krnc, 11. 7. 2015, Sarsko 1 A, na
Sarskem, Ig; Timotej Špelak, 18. 7. 2015, Čolnarska 17, Ig, na Kureščku; Bor Škulj,
9. 8. 2015, Iška vas 4, na Igu.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so sklenili: Jure Bornšek in Karmen Zajc, 20. 6.
2015, na Kureščku, Ig; Miha Verdenik in Maja Cimperman, 25. 7. 2015, v Iški, Ig.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Angela Gačnik, 10. 6. 2015, Iška vas 3, pokopana na Igu. Za svete maše in v
dober namen so darovali: sinova z družinama, sestra Francka Žagar, sestra Marija
Rupert z družino, sestrična Pavla Peček, sestrična Ivanka Pajsar Maček, sosedje
Zajčevi, družina Kozin iz Iške vasi, družina Toneta in Marije Švigelj, sosedje Štembalovi, Gačnikovi iz Gorenje Brezovice, družina Krašovec iz Podkraja, Urška iz Iške.
+ Marija Rovanšek, 1. 7. 2015, Dom Lipa – Toronto, Kanada. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: Milena Pečjak, Lidija Bučar z družino, Toni Pečjak z
družino, Bernarda in Robi Selan, Štrukljevi iz Staj in Janez Kastelic.
Bog povrni vsem darovalcem!

NAPOVEDNIK 11

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!

Molitev staršev
Sveti Janez Bosko,
ki si tolikerim mladim izkazal močno očetovsko ljubezen
in rahločutno materinsko nežnost,
varuj vse naše otroke.
Naj v tebi odkrivamo navdihnjene besede in drže,
ki spreminjajo srca naših otrok.
Pomagaj nam jih vzgajati v duhu vere,
da bodo razumeli, kako naj pred vsem drugim
spoštujejo Božje zapovedi.
Vodi jih v njihovih težkih življenjskih odločitvah
in razlij nanje svoje očetovsko varstvo. Amen.

NAPOVEDNI KOLEDAR – september 2015
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek(3. 9.) in petek (4. 9.)
ob 16.00, v soboto (5. 9.) pa ob 10.00.
Četrtek 3. 9. Sv. Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj, zavetnik cerkve na
Dobravici.
Petek 4. 9. Prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu.
Ob 19.00 sv. maša in pobožnost na čast srcu Jezusovemu.
Sobota 5. 9. Prva sobota – ob 7.30 rožni venec, ob 8.00 sv. maša in pobožnost na
čast Marijinemu Srcu.
Nedelja 6. 9. 23. nedelja med letom – angelska - ob 10.00 - ŽEGNANJE PRI
SV. JEDRT V IŠKI.

Ponedeljek 7. 9. ZAČETEK VEROUČNEGA LETA.
Torek 8. 9. Marijino rojstvo – mali šmaren, sv. maše v župnijski cerkvi ob 8.00
in 19.00, na Pijavi Gorici ob 18.00 in na Kureščku ob 10.00 in 16.00
Sobota 12. 9. Molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah, ob 8.30 molitev
rožnega venca in animacija, ob 10.30 sv. maša.
Nedelja 13. 9. 24. navadna nedelja - KATEHETSKA NEDELJA – ob 10.00 sv. maša
- pripravijo veroučenci
Ponedeljek 14. 9. Povišanje sv. Križa, praznik, sv. maša ob 19.00
Sobota 19. 9. Stična mladih – srečanje mladih v Stični
Nedelja 20. 9. 25. navadna nedelja – nedelja svetniških kandidatov – ob 10.00 ŽEGNANJE PRI SV. RUPERTU NA SARSKEM- ob 11.30 zlata poroka
Janeza in Cirile Kastelic.
Sreda 23. 9. Sv. Pij iz Pietralcine, redovnik, spovednik; sv. Lin, papež, mučenec
Četrtek 24. 9. Bl. Anton Martin Slomšek, praznik – spomin Marije Pomočnice;
sv. Rupert Salzburški, škof, ob 18.00 sv. maša na Sarskem – ob 20.00
priprava staršev in botrov na krst otroka.
Sobota 26. 9. Sv. Kozma in Damijan, mučenca, ob 15.00 – poroka na Igu;
ob 18.00 sv. maša na Dobravici za + Antona Mrkuna.
Nedelja 27. 9. 26. nedelja med letom, SLOMŠKOVA NEDELJA – ekumenski dan;
ob 10.00 - ŽEGNANJE PRI SVETEM MIHAELU V IŠKI VASI.
Torek 29. 9. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli – 18.00 sv. maša v Iški vasi.
Sreda 30. 9. Sv. Hieronim, duhovnik, cerkveni uč.; b. sl. Andrej Majcen, misijonar
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (1.10.) in petek (2.10.)
ob 16.00, v soboto (3. 10.) pa ob 10.00 uri.
Četrtek 1. 10. Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena uč. in zavetnica
misijonov.
Petek 2. 10. Angeli varuhi – prvi petek – k maši so posebej povabljeni otroci, da
se priporočijo in zahvalijo svojim angelom varuhom. Dopoldne obisk
in obhajilo bolnikov na domu. Ob 19.00 sv. maša in pobožnost na čast
Srcu Jezusovemu.
Sobota 3. 10. Prva sobota – Ob 7.30 rožni venec, ob 8.00 sv. maša in pobožnost na
čast Marijinemu srcu.
Nedelja 4. 10. 27. navadna nedelja – ROŽNOVENSKA NEDELJA – ŽEGNANJE V
TOMIŠLJU – sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj - god papeža
Frančiška.

