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

SVETO LETO BOŽJEGA USMILJENJA
Božje usmiljenje je veliko. Tako nas nagovarja Psalm 16, 6-11. Papež Frančišek nas vabi, da
se v svetem letu Božjega usmiljenja obrnemo
k usmiljenem Očetu. Milostni čas bo trajal od
praznika Marijinega Brezmadežnega spočetja,
8. decembra 2015, do praznika Jezusa, Kristusa
Kralja vesoljstva, 20. novembra 2016.
Če bi hoteli označiti Jezusa kot nam ga predstavljajo evangeliji, bi ga lahko označili z dvema
besedama: Jezus je sočuten in usmiljen. Da postane človek usmiljen, mora živeti iz med seboj
povezane drže in sicer: razumevanje – spoštovanje – sprejemanje – odpuščanje.
Pa Božje usmiljenje? Pomislimo, kolikokrat
nam je že odpustil. Koliko dobrega se nam je v
življenju zgodilo, kako Jezus bedi nad nami in
koliko naših težav se srečno konča. Božje usmiljenje se nam razodeva predvsem
po zakramentu svete spovedi. V tem svetem letu nas Bog še posebej pričakuje v
spovednici, saj se pri spovedi Jezusovo usmiljenje razliva na grešnika. Prav tako
pa je pomembna tudi sveta maša – sv. evharistija ali po slovensko zahvala, ko se
Bogu zahvaljujemo in ga častimo.
Omeniti moram sv. Favstino Kowalsko, neutrudno glasnico Božjega usmiljenja.
Jezus ji je v drugem prikazovanju rekel takole:“Moja hči,vsemu svetu oznanjaj moje
nepojmljivo usmiljenje. Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje
vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja...
Kdor pristopi k spovedi in k svetemu obhajilu, prejme popolno odpuščanje krivde in
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kazni... Naj se mi nihče ne boji približati, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kot škrlat.
Želim, da bi bilo slovesno praznovanje prvo nedeljo po veliki noči. Želim, da bi devet
dni vodila duše k izviru mojega usmiljenja, da bi zajemale moč in olajšanje ter vse
milosti, ki jih potrebujejo v naporih življenja, posebej ob smrtni uri. Vsak dan privedi
v moje Srce drugačno skupino duš ter jih potopi v morje mojega usmiljenja. Jaz pa
bom vse te duše popeljal v hišo mojega Očeta. Vsak dan boš prosila mojega Očeta po mojem bridkem trpljenju milosti za te duše.“ Tako je nastala devetdnevnica
Božjega usmiljenja. To devetdnevnico lahko molimo ob vsakem času, še posebej
pomembno pa je, če jo molimo od velikega petka do bele nedelje kot pripravo na
praznik Božjega usmiljenja. Devet dni zapored molimo ROŽNI VENEC BOŽJEGA
USMILJENJA ter VZKLIKE BOŽJEMU USMILJENJU.
Papeži Janez Pavel II., Benedikt XVI., in sedanji papež Frančišek – vsi trije so
dali velik poudarek na moč Božjega usmiljenja, kjer nas Bog na svoj način prenavlja in preoblikuje.
Usmiljen in milostljiv je Gospod, počasen za jezo in bogat v dobroti. ( Ps.103,8 )
Sonja Dolinšek

OTROCI POTREBUJEJO MATER IN OČETA
Ko se odrasli spominjajo svojega otroštva in mladosti, se ponavadi raznežijo.
Bolj ko je bila njihova družina povezana, lepši so njihovi spomini. Od staršev so
prejeli vzgojo, nauke za kasnejše življenje. Največ dobrega pa so jim dali za življenje tisti starši, ki niso vzgajali z besedami, ampak predvsem s svojim vzgledom.
Ravnali so tako, kot so jih učili. Mnogo pesmi opeva mamico, ki je v prvih letih
življenja za otroke kakor zarja, ko se zjutraj smehlja.(Mamica je kakor zarja, zjutraj
se smehlja...) Otrok gre zanjo natrgat rožice. ( Jaz pa grem na zeleno trav‘co trgat
rož‘ce za mojo mam‘co...) Spomnimo se koroške narodne pesmi N‘mau čriez jizaro.... Pevec si tako zelo želi še enkrat videti domačo hišo, očeta in mater, potem bi
bil lahko spet vesel in bi zapel Haji, hajo!
Res da so v sedanjih časih razmere drugačne. Matere so večinoma zaposlene
in ne morejo toliko časa posvetiti svojim otrokom. Vendar otrok tudi zdaj potrebuje oba, mater in očeta. Otroci, ki odraščajo v domovih (sirotišnicah), stopijo
redkokdaj povsem enakovredno v odraslo dobo. Ves čas se počutijo odrinjene iz
družbe, zapostavljene. Med prestopniki najdemo mnogo takih, ki prihajajo iz neurejenih družin.
Po besedah papeža Frančiška je družina telovadnica odpuščanja. Pravi, da v
družinah pogosto prihaja do nesoglasij in težav, medsebojno odpuščanje pa po-
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maga premagati vse stiske. In potem počasi iz njih nastanejo trdne skupnosti očeta, matere in otrok.
Ko bomo imeli v mesecu decembru priložnost, da izrazimo svoje mnenje o predlaganem družinskem zakonu, pomislimo na vse to. Otroci si gotovo želijo in imajo pravico, da odraščajo v tradicionalnih družinah, ne pa v kakršnih koli skupnostih
dveh oseb. Če bi postali morda sirote, bi zanje najbolje poskrbeli prav njihovi stari
starši, ki so jim ponavadi blizu. To pa jim omenjeni zakon ne bi dovoljeval. Ne pozabimo! Od nas je odvisno, ali bo tak zakon sprejet ali ne.
Irena

VABILO
Vsak adventni torek, ob 19.00, bo v kapeli molitev za družine in za uspeh
referenduma. Vsi, ki želite ohraniti vrednoto družine in zagotoviti srečno prihodnost svojim otrokom, ste lepo vabljeni k tej molitvi!

DIAKONSKO POSVEČENJE
SALEZIJANSKEGA BOGOSLOVCA
MATILDA DOMIĆ,
farana župnije Ig s Pijave Gorice, ki bo v Želimljem.

Ura in datum posvečenja bosta sporočena naknadno.
Še vedno, ali vsak dan bolj, čutimo resničnost Jezusovih besed: »Žetev je
velika, delavcev pa malo. Prosite Gospoda žetve naj pošlje delavcev na svojo
žetev!«
Bog po mnogih molitvah podarja dar duhovnega poklica faranu župnije Ig. To
bo poseben milostni dar v tem adventnem času in v svetem letu Božjega usmiljenja za našo župnijo, za salezijansko družino in za vesoljno Cerkev. Priporočimo ga
Mariji Brezmadežni Pomočnici.
Zakrament svetega reda (duhovniško posvečenje) se podeljuje v treh stopnjah:
diakonsko, mašniško in škofovsko posvečenje. Gre za različne stopnje istega zakramenta. Nekdo lahko prejme samo prvo stopnjo (stalni diakoni), prvo in drugo
(duhovniki), ali vse tri (škofje). Tako bodoči duhovniki najprej prejmejo diakonsko
posvečenje. Salezijanec MATILD DOMIĆ, kandidat za salezijanca duhovnika, se
sedaj pripravlja na diakonsko posvečenje.
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Pri podelitvi diakonskega posvečenja škof vpraša kandidata:
• Ali hočeš biti s polaganjem mojih rok in z darom Svetega Duha posvečen
za službo Cerkvi?
• Ali hočeš diakonsko službo v pomoč duhovnikom in napredek krščanskega
ljudstva opravljati v ponižni ljubezni?
• Ali hočeš v čisti vesti ohraniti skrivnost vere in to vero po Evangeliju in izročilu Cerkve oznanjati z besedo in z zgledom?
• Ali hočeš v sebi ohraniti in krepiti duha molitve, ki je lasten za tvoj način življenja, in v skladu s tvojim stanom za Cerkev in tudi za ves svet v tem duhu
zavzeto opravljati molitveno bogoslužje.
• Ali se hočeš v svojem življenju vedno ravnati po Kristusovem zgledu, ker
boš pri oltarju služil Kristusovemu telesu in njegovi krvi?
• Ali obljubiš meni in mojim naslednikom spoštovanje in pokorščino?
• Bog, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni.
Ko pa škof pri diakonskem posvečenju kandidatu izroča evangeljsko knjigo zatrjuje:
»Sprejmi Kristusov evangelij. Njegov glasnik si postal: glej, da boš veroval,
kar boš bral; učil, kar boš veroval; živel, kar boš učil!«
Dragi farani župnije Ig, ko se Bogu zahvaljujemo za ponujeni dar duhovnega
poklica in salezijancu Matildu, da je ta poklic spoznal in vzljubil, vas vse vabim, da
ga spremljamo v pripravi na diakonsko, in če bo Božja volja, tudi na duhovniško
posvečenje leta 2016, še prav posebno z molitvijo.
it

ŽEGNANJE NA GORNJEM IGU
Na zahvalno nedeljo, 8.11., je bilo žegnanje na čast sv. Lenarta opata, ob lepi
udeležbi vaščanov in gostov.. Zahvalili smo se dobremu Bogu za mnoge dobrote,
duhovne in materialne, ki smo jih bili deležni v minulem letu, po priprošnji svetega
Lenarta. Zahvalili smo se tudi za svetniško življenje sv. Lenarta, zavetnika jetnikov, ki je mnogim nedolžnim jetnikom izprosil prostost. Lenartu se priporočajo
tudi živinorejci za zdravje pri živini… Voditelj bogoslužja, g. Ivan Turk, nas je spodbudil, da se svetniku priporočamo, naj nam pomaga, da se varujemo še posebej
verig greha, da bomo lahko živeli kot svobodni in veseli kristjani…
it
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ZGLEDUJMO SE PO SV. MARTINU
Začeli so praznovati Martinovo leto
Papež Frančišek je v nagovoru pri
splošni avdienci 11. novembra na Trgu
sv. Petra v Rimu, prav na god sv. Martina
poudaril, da je ta svetnik učitelj v »prisrčnosti, sprejemanju ljudi v stiski ter ljubezni do bližnjega«. K avdienci je prišlo
veliko romarjev iz Madžarske in Francije,
kajti sv. Martin se je rodil okrog leta 316
v sedanjem Sombotelu na Madžarskem,
pokopan pa je v Tuorsu v Franciji.
Papež je tudi omenil, kako ugaša čut
za družinsko življenje, pripadnost najosnovnejši življenjski skupnosti, druženje
pri jedi. »Družina, ki skoraj nikoli ne jé
skupaj oziroma se ne pogovarja pri mizi,
marveč gleda televizijo ali v pametne telefone, ima malo skupnega z družino.«
Druženje družine je papež označil za dragoceno vrlino ter »toplomer« zdravja družinskih odnosov. Povedal je, da je v sedanji družbi veliko ovir za zdravo družinsko
življenje. »Najti moramo poti, da se bomo vnovič vrnili nazaj«, je opozoril na vrednost druženja za mizo. Tudi Jezus je sedal z ljudmi za mizo, jih tam poučeval in je
božje kraljestvo primerjal z gostijo. Njegova zadnja večerja predstavlja žrtvovanje
iz ljubezni za ljudi. Skupno obhajanje evharistije varuje družino pred skušnjavo, da
bi se zapirala sama vase. Posebej v svetu vedno večjega zapiranja zidov. Sédanje
in druženje za skupno mizo pa je tudi povabilo k solidarnosti z ubogimi in ljudmi
v stiski.
1700. obletnico rojstva sv. Martina oziroma Martinovo leto so polega Madžarske in Francije začeli posebej slovesno praznovati v Železnem (Eisenstadtu) na
Gradiščanskem v Avstriji, kjer je stolnica posvečena temu svetniku, prav tako v
Buenos Airesu, kjer prva od škofijskih cerkva nosi njegovo ime. Tam so izpostavili
v češčenje svetnikove relikvije, mladi iz Šole sv. Martina iz Toursa pa so na svetnika opozorili s tekom po mestnih ulicah. Sv. Martin je bil za zavetnika Buenos
Airesa razglašen 20. oktobra 1580.
(Članek v Družini št. 47, 22. 11. 2015)
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PRAZNOVANJE FARNEGA ŽEGNANJA
Začetek praznovanja je bil v četrtek, 12.11.2015, ko so se pri maši ob 17. uri
zbrali starejši in invalidi. Mašo je daroval nekdanji kaplan gospod Vinko Cingerle.
Starejši so imeli ob srečanju možnost svete spovedi, prejeli so zakrament svetega
bolniškega maziljenja, po maši pa so se preselili v župnišče na druženje ob sladkem prigrizku.
Petkovo srečanje za mlade je vodil gospod Ivan Turk. Kljub majhni udeležbi pri
maši so srečanje nadaljevali v župnišču ob neformalnem pogovoru.
Sobota, 14.11.2015 je bil dan celodnevnega češčenja. Pred Najsvetejšim so se
zbirale različne skupine: zakonske, molitvena, pevci, šolarji in mladi. Udeležba ni
bila posebno velika, zato bi kazalo razmisliti o drugačnem pristopu. Celodnevno
češčenje se je zaključilo z litanijami, zahvalno pesmijo in blagoslovom. Ob 17. uri
je bila slovesna maša za zakonske jubilante, ki se je začela s poročno koračnico.
Zbralo se je 27 parov, ki so v tem letu slavili okroglo obletnico poroke. Gospod
župnik Jože Pozderec se je zahvalil za dolgoletno pričevanje zakonske zvestobe
in skrbi za družine. To je še posebno pomembno zdaj, ko je družina ogrožena od
nespametne, protinaravne zakonodaje. Jubilanti so prejeli plakete in simbolično
darilo. Posneli so spominsko fotografijo in se v župnišču ob klepetu in pogostitvi
veselili svojega jubileja. Iskrena zahvala Marjani in Tomažu za organizacijo.

V nedeljo, 15.11.2015, je napočil prelep sončen dan. Vse kaže,da je bila to zadnja jesenska sončna nedelja letos. Slovesno žegnanjsko mašo je daroval letošnji
zlatomašnik salezijanec gospod Peter Bogataj, ki je šest let deloval tudi v naši župniji. V svoji pridigi nam je za zgled predstavil našega zavetnika Svetega Martina.
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Znan je bil po svoji skromnosti, dobroti in zavzetemu oznanjevanju evangelija. Saj
se imamo za kristjane vendar s svojim življenjem tega ne potrjujemo.
Posebno so se na praznovanje pripravljali pevci in inštrumentalisti pod vodstvom zborovodje in organista Igorja Kovačiča. Poleg solistov Pie Brodnik in p.
Vida je v zboru pelo 20 pevcev. Na orgle je igral Žiga Glavan. V orkestru so sodelovali naslednji inštrumenti: čelo Matej Logar, flavta Maruša Mazej in Jerca Podržaj, klarinet Anka Grmek, rog Lovro Lipovšek, trobenta Blaž Pucihar, viola Tilen
Udovič in violina Matija Udovič, Urška Podržaj, Marija Šimec in Nika Florjančič.
Inštrumentacijo za naše mlade glasbenike je napisal prof. Jože Trošt.
Bogoslužje so polepšali tudi gasilci, narodne noše in skavti.
Po maši smo se slikali in se pred cerkvijo zadržali na pogostitvi, ki so jo pripravile dobre gospodinje in člani župnijske Karitas.
Tončka Jeraj

SREČANJE ČLANOV ŽPS
Jesensko srečanje članov ŽPS je bilo v Zavodu sv. Stanislava, v soboto, 7. novembra 2015. Namen srečanja je bilo poiskati primere dobrih praks za celostno
vzgojo in skrb za zakon ter družino. K udeležbi so bili poleg predstavnikov ŽPS,
ki so se že doslej udeleževali izobraževanj za pastoralno načrtovanje, vabljeni vsi
župniki in drugi člani ŽPS. Srečanje se je začelo z molitvijo in pozdravnimi besedami g. nadškofa msgr. Stanislava Zoreta. Sledila so predavanja, predvsem na
temo pomena družine. Praktično delo, ki je potekalo v skupinah, pa je temeljilo
na pomenu družine v naši župniji. Poudarek je bil na tem, kako duhovniki oz. laiki
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pomagajo pri osebni in duhovni rasti družinam ter krepitvi in rasti krščanskega
zakona in družine v župniji in v družbi. Ob zaključku srečanja smo bili povabljeni
na klepet ob skupnem kosilu.
Ana P.

BLAGOSLOVITEV NOVE CERKVE
SV. JANEZ BOSKA V MARIBORU
V nedeljo, 15. novembra 2015, ob 15. uri, je bilo v Mariboru osrednje slavje ob
sklepu don Boskovega leta v Sloveniji. Ob tej priložnosti je vrhovni predstojnik
salezijanske družbe Angel Fernandez Artime, deseti don Boskov naslednik, v Mariboru blagoslovil prvo don Boskovo svetišče v Sloveniji. Slovesnost je vodil mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl, ki pa je posvetil daritveni oltar.
Prepeval je mladinski mešani pevski zbor, bilo je čez 300 pevcev. Sodeloval je tudi
Arcus iz župnije Tomišelj. Slovesnosti so se udeležili štirje škofje in veliko duhovnikov iz številnih slovenskih župnij. Navzoči so bili tudi naši trije duhovniki, saj je bil
naš župnik, g. Jože Pozderec, ustanovitelj don Boskove župnije in njen prvi župnik.
Slovesnosti se je udeležilo tudi nekaj romarjev iz župnije Ig. Salezijanci so se vsem
dobrotnikom nove cerkve v Mariboru zahvalili in prosili Boga, naj obilno blagoslovi njihovo dobroto. Ob koncu slovesnosti smo vsi udeleženci prejeli svetinjico sv.
Janeza Boska in bili pogoščeni v župnijski dvorani in pod šotorom. Z lepimi mislimi, občutki in božjim blagoslovom smo se vrnili na svoje domove.
Ana P.
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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 ŽUPNIJSKE KARITAS IG
Župnijska Karitas Ig bo tudi letos v adventnem času v cerkvi sv. Martina na Igu
na vidno mesto postavila škatle z napisom »KARITAS« za zbiranje hrane in higienskih potrebščin za pomoč ljudem v stiski v ižanski župniji. Na voljo bodo tudi
voščilnice za božične in novoletne praznike. Dar za voščilnico je 1 EUR. Možno bo
dobiti tudi oljne slike in akvarele, ki jih je narisala članica naše karitas. Iskren Bog
plačaj za vse vaše darove.
Ana P.

TRIJE KRALJI
Tudi letos bomo koledovali. Otroci bodo obiskali družine ali domove na
praznik sv. Štefana 26.12.2015 in v dnevih do 30.12.2015. Koledniki vam bodo
zaželeli blagoslova in zdravja v novem letu 2016. Darovi bodo za misijone.

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Maša ob 8. uri:
Bernarda in Robi Selan – 6. 12.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 13. 12.
Rok in Zinka Štefančič – 20. 12.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – polnočnica
Bernarda in Robi Selan – 25. 12.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 26. 12.
Franci in Veronika Čuden – 27. 12.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 3. 1. 2016

Maša ob 10. uri:
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 6. 12.
Andreja in Roman Zdravje – 13. 12.
Anka Virant Dornik in Marija Poljanec –
20. 12.
Marija Pangrc in Jure Podržaj – 25. 12.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 26. 12.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 27. 12.
Andreja in Roma Zdravje – 3. 1. 2016
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Bralci na Pijavi Gorici:
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 6. 12.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 13. 12.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 20. 12.
Anže Globokar in Olga Urbar – polnočnica
Eva Kramar in Urška Pirc – 25. 12.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 26. 12.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 27. 12.
Anamarija Picek in Damjana Urbar –
3. 1. 2016

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
3. SKUPINA – 6. 12.
4. SKUPINA – 13. 12.
6. SKUPINA – 20. 12.
7. SKUPINA – 25. 12.
8. SKUPINA – 3. 1. 2016

ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Lea Vidic, 15.11. 2015, Matena 31, na Igu;
Nik Kramar, 22. 11. 2015, Iška vas 57, na Igu; Aljaž Kovačič, 22. 11. 2015,
Iška Loka 24 A, na Igu.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Alojzija Škulj, 10. 11. 2015, Iška vas 54, pokopana na Igu. Za svete maše in v
dober namen so darovali: sin Janez z družino, hčerka Slavka s Francijem, vnukinja
Jana z družino, vnukinja Urška z družino, brat Anton Žagar, Alojzij Levičnik, sosed
Janez Arhar z družino, sosedje Platnarjevi, sosedje Stražišarjevi, sosedje Kramarjevi in Pristavčevi.
+ Katarina Pucelj, 13. 11. 2015, Debevčeva ulica 15, Ig, pokopana na Igu.
+ Marta Vidmar, 13. 11. 2015, Na hrib 20, Pijava Gorica, pokopana na Igu. Za
svete maše in v dober namen so darovali: hčerka Marjeta z družino, za tri sv. maše
so darovali za pokojno sestro in teto: Tončka in Marijan, Damijana, Gorazd, Andraž z družinami; Ana in Marjan Lapanja, Blažonovi s Pijave Gorice, Cibrovi, Iška
Loka 1 A, vaščani s Pijave Gorice. Bog plačaj vsem darovalcem.
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NAPOVEDNIK ZA DECEMBER 2015
Nedelja 29. 11. 1. ADVENTNA NEDELJA – BLAGOSLOVITEV ADVENTNIH
VENCEV – otroška maša. Začetek devetdnevnice na čast
Brezmadežni in priprava na sveto leto Božjega usmiljenja,
ki se bo začelo na Marijin praznik. Sv. maše ob 8.00 in 10.00,
Pijava Gorica ob 9.00, Kurešček ob 15.00. - Ob 16.00 dekanijsko srečanje za ŽPS na Viču.
Začetek adventne pobožnosti: MARIJO NOSIJO – Družina ali več družin skupaj
molijo vsak večer pred Marijinim kipom rožni venec, litanije in večerne molitve.
Ponedeljek 30. 11. Sv. Andrej, apostol, sv. maša ob 18.00 uri.
Tridnevna pobožnost na Kureščku v četrtek (3.12.) in petek (4.12.)ob 15.00, v
soboto (5.12.) ob 10.00.
Četrtek 3. 12. Priprava staršev in botrov na krst otroka ob 19.00 uri.
Petek 4. 12. Prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, ob
17.30 rožni venec, ob 18.00 sv. maša in pobožnost v čast Srcu
Jezusovemu.
Sobota 5. 12. Prva sobota – ob 7.30 rožni venec, ob 8.00 sv. maša in pobožnost v čast Srcu Marijinemu. - Ob 16.00 MIKLAVŽEVANJE za
otroke naše župnije. Obdarovani bodo otroci do 3. razreda.
Prosimo, da jih čimprej prijavite. Cena paketa je 7 evrov.
Nedelja 6. 12. 2. ADVENTNA NEDELJA – god sv. Miklavža.
Torek 8. 12. BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE – sv. maše ob
8.00 in 18.00, Pijava Gorica ob 18.00 in Kurešček ob 10.00 in
15.00. Začetek sv. leta Božjega usmiljenja. G. Ivan Turk 77.
rojstni dan.
Četrtek 10. 12. Sestanek za starše prvoobhajancev ob 19.00.
Nedelja 13. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA – SPOVED OTROK – v tednu od
ponedeljka 14. do sobote 19. decembra.
Ponedeljek 14. 12. sv. Janez od Križa, duhovnik cerkveni učitelj.
Sreda 16. 12. Božična devetdnevnica: ob delavnikih vsak večer ob 18.00, v
nedeljo pri rednih nedeljskih mašah.
DUHOVNA OBNOVA ZA MLADINO – v petek 18. decembra

POSTAVLJANJE JASLIC v času božične devetdnevnice
Nedelja 20. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA – PRILOŽNOST ZA BOŽIČNO SPOVED.
Sreda 23. 12. Spoved, maziljenje in obhajilo bolnikov na domu – prosimo, da
jih prijavite
Četrtek 24. 12. SVETI VEČER – ob 18.00 BOŽIČNICA ZA OTROKE, ob 21.00
POLNOČNICA NA PIJAVI GORICI in ob 23.30 – božična zgodba, ob 24.00 POLNOČNICA na Igu in na Kureščku.

Božične počitnice: Četrtek, 24. december 2015 - ponedeljek 4. januar 2016
Petek 25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: sv. maše ob 8.00 zorna
sv. maša, ob 10.00 dnevna sv. maša, na Pijavi Gorici ob 9.00
in na Kureščku ob 15.00.
Sobota 26. 12. SV. ŠTEFAN, mučenec: sv. maše ob 8.00 in 10.00, na Pijavi
Gorici ob 9.00 in na Kureščku ob 15.00. - Blagoslov soli in
vode. Dan samostojnosti.
ZAČETEK TRIKRALJEVSKE AKCIJE – KOLEDNIKI
Nedelja 27. 12. NEDELJA SV. DRUŽINE – bogoslužje pripravijo zakonske
skupine; Sv. Janez, apostol, evangelist.
Četrtek 31. 12. Silvestrovo – staro leto: IG ob 18.00 – zahvalna sv. maša. Na
Kureščku ob 23.00 - molitvena ura za mir, pete litanije, zahvalna pesem in opolnoči sv. maša.

