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

SVETOST IN GREŠNOST
Čaščenje svetega Martina je prišlo
k nam pod frankovskim vplivom in je
najbrž najbolj cvetelo med 7. in 10.
stoletjem. Njegovo čaščenje so zelo
pospeševali benediktinski menihi. Iz
tega časa so naše najstarejše cerkve
svetega Martina. Na Slovenskem mu
je posvečeno čez 121 cerkva.
Precej kasnejša je legenda o goseh, ki naj bi izdale svetega Martina,
ko se je skril pred sli, ki so mu prišli
povedat, da je izvoljen za škofa. Ker
so ga izdale, morajo za kazen, na dan
njegove smrti umreti. Od tu navada,
da je treba na Martinovo nedeljo jesti
pečeno gos. Gos kot simbol je od svetega Martina precej starejša in je bila
nekoč po vsej verjetnosti poganska
daritvena žival, povezana z jesenskimi obredji. To dokazuje tudi prerokovanje s pomočjo gosje prsne kosti: če
je prsna kost Martinove gosi rjava, bo
baje zelo mrzla zima, če je bela, bo
veliko snega. V vinskih deželah se je
goski za Martinovo pridružilo vino, ki
prav ta čas dozori. Povezava z Mar-

tinovim je rodila legendo, da je sveti
Martin spremenil vodo v vino. Pri nas
pravimo tudi: »Vino pije svet Martin,
voda naj pa žene mlin!«
Do smrti je bil škof Martin znan
zlasti po svojem zavzemanju za reveže in po nasprotovanju pomehkuženi
duhovščini, ki se je v tistem času vedno bolj oddaljevala od Kristusovega
zgleda skromnosti.
Kako naj danes Cerkev posnema
svetega Martina? Ali je danes Cerkev
v krizi? Ali Cerkev greši? Cerkev smo
občestvo vseh vernih, bratje in sestre
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UVODNIK, o papežu

po veri; vernih in grešnih. Kdo lahko
prvi vrže kamen - tisti, ki ne greši. Ali
je kdo, ki ne greši? Če pa vsi grešimo,
potem je pa vseeno!
Kaj pa Cerkev kot ustanova? Ustanova, ki je sveta in grešna. Ko gremo
k spovedi in priznamo svoje grehe,
se jih pokesamo, nam Bog da novo
priložnost. Ali ima tudi Cerkev kot
ustanova novo priložnost? Ustanova
– Cerkev se v današnjem času zaveda
svojih grehov in jih priznava, si ne zatiska oči pred težavami. Ali to pomeni, naj ne zaupamo Cerkvi?
Bog nam je poslal papeža Frančiška, ki je kot sv. Martin, skromen in
ponižen. V tem lahko vidimo novo
priložnost za nas vernike, za Cerkev
kot občestvo in Cerkev kot ustanovo. Da je cerkev postala grešna, smo
krivi tudi verniki, ker smo dopustili
grešnost. V svojem egoizmu nismo
bili pozorni in nismo spremljali dogajanja okoli nas. Mogoče naša vera ni

bila dovolj globoka, mogoče premalo
molimo, mogoče se preveč ukvarjamo sami s seboj, manj pa s sočlovekom, mogoče smo gluhi za Božji
nauk…Za greh je seveda odgovoren
tisti, ki kaj zagreši, ne bežimo pred
tem.
Ali lahko danes vsak izmed nas posnema sv. Martina? Ali znamo živeti
skromno in ponižno, v naši moderni
družbi, ki ima vse! Pa imamo res vse?
Ali je materialno več vredno kot duhovno? Odgovore pozna vsak izmed
nas, ampak vsak samo za sebe. Tudi
vsak sam se bo odločil ali bo vsaj kanček posnemal sv. Martina ali ne. Če
hočemo živeti boljše, če se hočemo
rešiti vseh mogočih kriz, ne bo pomagalo kazanje s prstom na druge in
iskati krivce. Če se bomo pokesali in
prosili Boga za pomoč ter se kaj naučili na napakah, bomo dobili novo
priložnost.
mjg

KAJ NAM PRAVI PAPEŽ FRANČIŠEK
V OKTOBRU?
Komaj so prenehale novice o grozodejstvih v Siriji, že smo skoraj vsak
dan poslušali novice o prebežnikih iz
Afrike v čolnih, ki so potonili v bližini
italijanske obale. Veliko ljudi je utonilo, papež je pozval nas vernike k molitvi zanje. Dejal je še, da je svetovna

ekonomska kriza čas, v katerem je
veliko pomanjkanja spoštovanja človekovega osebnega dostojanstva.
4. oktobra je papež obiskal Assisi,
saj goduje Frančišek Asiški. Pričakala
ga je množica vernih, katere je nagovoril z besedami: Mir svetega Franči-

ZGODILO SE JE
ška je Kristusov mir in ga najde tisti,
ki vzame nase svoj jarem oziroma
izpolnjuje zapoved: Ljubite drug drugega kakor sem vas jaz ljubil! Jezusovo sporočilo apostolom je bilo zelo
neposredno. V današnjem času, ko je
obdobje poudarjanja posameznika,
poudarja se jaz, je Jezusov evangelij
še posebej pomemben. Jasno nam
pove, da smo med seboj odvisni drug
od drugega in mnogo boljše je, če se
spoštujemo med seboj, če se razumemo, če se pogovarjamo, kot da
vidimo samo sami sebe.
V soboto 26. oktobra pa so se zgrnile množice družin iz celega sveta v
Rim na romanje k sv. Petru ob zaključku leta vere. Papež je v nedeljo 27.10.
daroval sveto mašo in nagovoril množico družin, ki je napolnila celoten trg
Svetega Petra v Vatikanu. Srečal se je
z otroci in s starejšimi, saj so večgeneracijske družine pravo bogastvo
naše družbe. Ker je današnja družba
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nenaklonjena tradicionalni družini,
ki trpi pomanjkanje skupnega prostega časa, ko praktično nismo več
istočasno prosti ob praznikih, je papež določil oktober 2014 za izredno
škofovsko sinodo o družini. Poudaril
je, da je družina temelj zdrave družbe in s tem tudi zdravih in odgovornih prihodnjih rodov. Tudi tu je treba
povedati, da moški in ženska skupaj
lahko skrbita in vzgajata svoje otroke,
se ljubita in skupaj v družini smo MI in
ne samo JAZ, ki ga današnja družba
tako poudarja. Marsikateri odgovoren starš pozabi na svoj jaz, ko skrbi
za zakonca in otroke. In takšno je bilo
tudi Jezusovo sporočilo apostolom.
Papež Frančišek je v sedmih mesecih svojega delovanja kot papež
pridobil ves svet. Tako verujočim kot
neverujočim je približal evangelij,
da razmišljajo o njem. Oznanjevanje
evangelija pa je poslanstvo Cerkve.
Sonja

SVETOPISEMSKI MARATON
V duhovnem središču sv. Jožefa v
Ljubljani se vsako leto v začetku oktobra odvija Svetopisemski maraton.
To pomeni izmenično, nepretrgano
branje Svetega pisma, ki traja 7 dni,
dan in noč.
Prvič se je naša molitvena skupina maratona udeležila že leta 2009
in potem vsako leto. Večkrat smo bili

tam ob zelo eksotičnih urah. Letos pa
smo imeli idealni čas, saj smo sodelovali v ponedeljek 7. oktobra od 14.
do 16. ure. Pridružilo se nam je nekaj
dodatnih bralcev. Brali smo iz Prve
Mojzesove knjige in dve uri sta se
presenetljivo hitro iztekli.
Tončka Jeraj
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zgodilo se je

SVETA BIRMA NA IGU

V nedeljo dne 20.10.2013, na misijonsko nedeljo, je bil za našo župnijo
velik in poseben praznik, saj je sedemnajst mladih (7 deklet in 10 fantov) devetošolcev prejelo zakrament
svete birme.
Birmovalec je bil stiški opat g. Janez NOVAK.
Poleg verouka, ki sta ga vodila
sestra Marija Imperl na Igu in kaplan
Janez Žerovnik na Pijavi gorici, so birmansko skupino obiskovali vsak petek na Igu pod vodstvom Mirka Merzela in na Pijavi gorici pod vodstvom
Stanke Štrukelj.
Pred cerkvijo smo se zbrali v nedeljo 20.10.2013. Ko so zazvonili zvonovi in se oglasile orgle, smo vstopili v
cerkev.

Sledila je slovesnost, v katero smo
vključili sodelovanje birmancev, staršev in botrov.
Stiškega opata Janeza Novaka je
pozdravil g. Stojan Košti, ki je s somaševalcema župnikom Jožetom
Pozdercem in kaplanom Janezom
Žerovnikom začel slovesno sv. mašo,
največji vrhunec pa je bil obred birme, obnovitev krstnih zaobljub in
molitev k Svetemu Duhu, polaganje
rok in maziljenje s krizmo.
Podeljevanje zakramenta sv. birme je spremljalo pritrkavanje.
Po obhajilu so se birmanci zahvalili Bogu za ta praznik. Zahvala je veljala tudi župniku in kaplanu, staršem,
botrom, sorodnikom in animatorjem.
Pred blagoslovom so birmanci

ZGODILO SE JE

prejeli knjižico Besede za mlade iz sv.
pisma s posvetilom, da jim bo vodilo
v krščanskem življenju.
Od birme naprej se bodo dekleta in
fantje samostojno odločali, na kakšen
način bodo sprejemali Boga. Mi starši
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in botri pa jim bomo stali ob strani, da
bi v življenju delali pošteno in živeli iz
prepričanja, delali s srcem in bili v svojem ravnanju veseli in ponosni.
Naj se na koncu slovesnosti zahvalim organistu g. Mirku Merzelu in
čudovitemu mladinskemu zboru, ki
je s petjem popestril dan sv. birme.
Iskrena hvala vsem, ki so kakor
koli pomagali, da bo ostal dan sv.
birme na misijonsko nedeljo za naše
birmance nepozaben dogodek in del
mozaika v nadaljnjem življenju.
Vesna Novak

PO ŽEGNANJU
Dragi, sveti Juda, znan si kot priprošnjik v brezupnih zadevah. Ena
takih se je pojavila prav v kraju, kjer
stoji tebi posvečena cerkvica, priznan
kulturni spomenik. Vsa je obnovljena
in se ponaša s svojo lepoto. Za žegnanje je bila prekrasno okrašena. Posvečena je še enemu svetniku, svetemu Simonu, katerega ime nosijo tudi
nekateri tamkajšnji krajani. Skupaj
torej oba svetnika gledata z oltarja
proti častilcem, ki se zberejo v svetišču za vajin skupni god.
Tako je bilo tudi letos. Napolnili so
cerkev in preddverje. Ampak – letos
so se cerkveni pevci razdelili v dve
skupini. V nedeljo so zapeli le nekateri ob pomoči drugih pevcev, ki so

jim priskočili na pomoč. Sami bi namreč po dveh vajah pred žegnanjem
ne mogli samostojno zapeti brez sopranskih glasov. Naslednji dan, v ponedeljek, na pravi godovni dan obeh
zavetnikov cerkve, je nastopil ostali
del pevskega zbora in zapel isto Troštovo mašo.
Draga zavetnika prelepe podružnične cerkvice, potrebujemo vajino
pomoč! Zedinita oba dela zbora, saj
v cerkvi petje ni dokaz naše pevske
sposobnosti, ampak pojemo Bogu
v čast. In Bog gotovo ceni petje, ki
pevce povezuje in mu je všeč, da
med njimi vlada razumevanje in spoštovanje.
Dolgoletna cerkvena pevka
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STARŠI, NE ZAMUDITE
V nedeljo 1. decembra, na začetku
adventa, bomo v naši cerkvi posebej
praznovali z otroki. Predšolski otroci
in otroci prve in druge triade osnovne šole bodo posebej doživeli sveto
mašo. Ob 10. uri bo sveta maša, ki bo
namenjena predvsem otrokom, tisti
korak, da se jim približa, pa bodo naredili animatorji.
Otrokom, ki obiskujejo verouk, ne
vsem, ampak mnogim, da ne govorimo o starših, je muka obiskovati sv.

mašo. Prvi del svete maše, ki je Božja
beseda, bo to nedeljo predstavljena
otrokom s pristopom, ki bo njim bližji; za starše bo ostala sveta maša, kot
je bila doslej.
Za enkrat bomo poizkusili, potem
pa bomo razmišljali tudi o neki stalni
obliki te svete maše v bodočnosti.
Starši, vsi veroučenci in predšolski
otroci, lepo povabljeni k tej maši za
otroke. Ne opustite je.
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tatom 4:0. Čaka nas še 13 tekem, ki se
jih zelo veselimo, zato tudi vsak torek
V letošnji sezoni nastopa 9 moštev.
vadimo s kaplanom Janezom.
Najboljše 4 ekipe se bomo pomerile
Matic Planinc
11. maja 2014 na zaključnem turnirju.
Prvi krog lige je bil 13.10.2013. Prvo
V ligi igra tudi starejša ekipa fantekmo smo ekipa župnije Ig, ki ga se- tov, ki je lani zasedla tretje mesto, lestavljamo dečki od petega do devete- tos pa so začeli nekoliko slabše. Ekiga razreda, izgubili proti ekipi Rakov- pe so precej enakovredne, tako da bo
nik 1 z rezultatom
1:2. Drugo tekmo z
ekipo Rakovnik 2 pa
smo dobili z rezultatom 7:3. Na tretjo
tekmo smo čakali
dve uri, vendar se
je izplačalo, saj smo
tekmo proti ekipi Sv.
Petra dobili z rezul-

MLADINSKA STRAN, karitas
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razplet še zelo zanimiv. Fotografija je
Poleg nogometa se v ligi igra tudi
iz dvorane na Škofljici.
košarka za fante in odbojka za dekleta.

SV. MARTIN ZA MLADE
V petek 8. novembra ob 18. uri bo maša za mlade. Prepevali bomo skupaj z
zborom Magnificat in prisluhnili gostu. Večer bomo nadaljevali s pogovorom
in druženjem. Vabljeni prav vsi mladi.

ADVENTNI VENCI
Delavnica bo potekala v župnišču v soboto 30. 11. od 9. do 12. ure. Otroci
in starši z animatorji si boste spletli adventni okras.

MIKLAVŽ
Obiskal nas bo v cerkvi v četrtek 5. 12. zvečer ob 17. uri. Za darila sicer lahko prispevate, vendar je obdaritev brezplačna, obvezno pa je prijaviti otroke,
ki jih Miklavž pokliče po imenu do 30. novembra.
Na Pijavo Gorico bo prišel Miklavž v gasilni dom v petek 6. 12. ob 17. uri.


KARITAS

PREVOZ STAREJŠIH

V četrtek 7. novembra ob 16.30 bo sv. maša za ostarele, bolne in invalide.
Če imate v svoji okolici le te, jim, prosimo, ponudite prevoz v cerkev. Hvala.

Vabilo

Škofijska Karitas Ljubljana vabi sodelavke in sodelavce k sv. maši za vse
pokojne sodelavce in dobrotnike Karitas, ki bo v ponedeljek, 4. novembra
2013, ob 18. uri, v župnijski cerkvi na Žalah.

Zahvala

Župnijska Karitas Ig se najlepše zahvaljuje vsem dobrotnikom, ki darujete
hrano, higienske ali druge artikle, v trgovini Blatnik-Mercator na Igu za pomoč ljudem v stiski v ižanski okolici.

8 karitas
Iskren Bog, plačaj tudi za nakup sveč. Del sredstev od prodanih sveč je namenjenih za programe Škofijske Karitas, drugi del pa bo naša Župnijska Karitas namenila tukajšnjim ljudem.

Namenitev dela dohodnine
za pomoč ljudem v stiski v ŽK Ig

Slovenska Karitas nas je pozvala, da bi del dohodnine namenili za pomoč
ljudem v stiski v naših Župnijskih Karitas. Prepričani smo, da bodo številni ljudje z veseljem podprli naše delo z odločitvijo za namenitev dela dohodnine za
našo Župnijsko Karitas. Obrazce in dodatne informacije lahko dobite v času
informacij, ki so vsak drugi petek v mesecu od 17. do 18. ure v župnišču na Igu.
Rok za oddajo zbranih obrazcev je 10. december 2013. Vsem dobrotnikom, ki
se boste odločili za to dobro delo, se že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Tečaj domače nege

Škofijska Karitas Ljubljana vabi k udeležbi na tečaju za nego bolnikov in
onemoglih na domu. Posebej so vabljeni člani Župnijskih Karitas, pa tudi drugi
župljani, ki jih omenjena problematika zanima. Tečaj je namenjen osebam, ki
že koga negujejo ali se nahajajo v situaciji, kjer bo to slej ali prej potrebno. Tečaj na strokovni in prijazni način izvajajo ga. Anica Sečnik, ga. Pjerina Moha in
ga. Alojzija Fink, ki so predavateljice tudi na srednji medicinski šoli v Ljubljani.
Tečaj obsega 5 srečanj po 4 ure, navadno je eno srečanje na teden. brezplačno.
Kontaktna oseba na ŠKL za informacije tečaja je: Jože Kern, tel. 051/69-44-67.

Seminar na temo: Svetovalna pomoč
prosilcem Karitas

Škofijska Karitas Ljubljana je že drugo leto posvetila januarska srečanja nematerialnemu svetovanju. Želja in potreba po pridobitvi več znanja za tovrstno
pomoč, pa je pri nas prisotna že nekaj časa. O temi Svetovalna pomoč prosilcem Karitas za sodelavce Karitas so pripravili vikend seminar v Portorožu, in
sicer od petka 25. do nedelje 27. kotobra. Seminar je vodil dr. Stanko Gerjolj
(psiholog in teolog). Vse več prosilcem v psihičnih stiskah, ki se obračajo na Karitas po pomoč, se večkrat dogaja, da odreagirajo na način, ki mu nismo kos.
Kako jim pristopiti, da bo zadovoljstvo obojestransko, smo se seznanili na tem
seminarju. Iz naše Župnijske Karitas sta se seminarja udeležili dve sodelavki.
Ana Podržaj, tajnica ŽK
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17. do
18. ure v učilnici župnišča.

sporočila
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Spoštovani župljani, tudi vas obveščamo, da ima Župnijska Karitas Ig odprt 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!

Čestitki
24. septembra je praznoval petdeset let svojega življenja gospod Stane Uršič iz Iške Loke. Kot članu župnijskega pastoralnega sveta in župnijskemu sodelavcu mu čestitamo in izražamo najboljše želje. Naj ga Bog
blagoslavlja in naj ga spremlja Mati Marija. Želimo mu še mnogo let.
V tem mesecu(26.11.2013) bo g. ANDREJ CIBER s Pijave Gorice dopolnil sedem desetletij svojega življenja. Ob tem jubileju mu želimo, da bi mu
dobri Bog obilno povrnil za vse dobro, ki ga je storil za pijavško cerkev, ki je
tako lepo obnovljena, da kar sije v vsej svoji lepoti.
Dragi Andrej, Vsemogočni naj ti tudi vnaprej nakloni zdravja in dobre
volje, da boš še mnogo let med nami in boš na koru lahko pel v njegovo slavo in - tako kot do sedaj - vedno rad priskočil na pomoč, kjer bo potrebno.


SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
NOVEMBER
Pri maši ob 8. uri:
Rok in Zinka Štefančič – 3. 11.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 10. 11.
Manca in Aleš Hostnik – 17. 11.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 24. 11.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 1. 12.
Tina Založnik in Robi Selan – 8. 12.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 15. 12.

Pri maši ob 10. uri:
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 3. 11.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 10. 11.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 17. 11.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 24. 11.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 1. 12.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 8. 12.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 15. 12.

10 sporočila
Bralci na Pijavi Gorici:
Eva Kramar in Urška Pirc – 3. 11.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 10. 11.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 17. 11.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 24. 11.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 1. 12.
Andreja Lunar in Amadeja Vidmar – 8. 12.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. SKUPINA – 3. 11.
4. SKUPINA – 10. 11.
6. SKUPINA – 17. 11.
7. SKUPINA – 24. 11. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 1. 12. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 8. 12. (Matena)

•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Leon Kuzma, 13. 10. 2013, Pri mostiščarjih 10, Ig, na Igu; Aljaž Kukovica, 19. 10. 2013, Banija 1, Ig, na Igu; Jaka
Hojnik, 19. 10. 2013, Pred Savljami 4, župnija Ljubljana-Ježica, na Kureščku;
Patrik Pristavec, 26. 10. 2013, iz župnije Dobrova, na Kureščku.
•••
ZAKRAMENT SV. BIRME so prejeli: Miha Bolha, Domen Cimperman, Erika Dolinšek, Miran Gindiciosi, Anja Janežič, Kristian Košti, Žan Krese, Zala
Kušar, Tom Legen, Luka Markovčič, Klara Mazi, Manca Milar, Jan Novak, Nina
Stražišar, Anja Tegelj, Nejc Zavrl, Matevž Žagar.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Feliks Gungl, 30. 9. 2013, Rastuka 26, Ig, pokopan Ljubljana-Žale. Za sv.
maše in v dober namen so darovali: žena Helena, hčerka Eva in sin Peter, brat
Ernest z družino, brat Matija z družino, brat Franček z družino, sestra Mimika
z družino, nečakinja Benedikta, vsi iz župnije Sv. Trojica v Slovenskih Goricah,
nečak Izidor z družino iz sv. Beneditka, nečak Vojteh z družino iz Sv. Benedikta, družina Čižman iz župnije Ljubljana-Črnuče.
Bog plačaj vsem darovalcem!
+ Olga Mohorko, 21. 10. 2013, Draga 7, Ig. Pokopana na Škofljici.

NAPOVEDNI KOLEDAR
Petek 1. 11. VSI SVETI – sv maše na Igu ob 8., 10., 13.40 litanije vseh
svetnikov in evharistični blagoslov, ob 14. uri sv. maša in
procesija na ižansko pokopališče, ob 15. uri tam molitev
za rajne, ob 17. uri v cerkvi molitev rožnega venca za raj-

sporočila 11
ne; na Pijavi Gorici sv. maša ob 9. uri, na Kureščku ob 14.30
uri molitev za rajne na pokopališču in ob 15. uri sv. maša v
cerkvi
Sobota 2. 11. VERNE DUŠE – prva sobota - sv. maše: ob 7. uri na pokopališču, ob 8. uri v župnijski cerkvi, ob 10. uri na Kureščku in ob
18. uri na Pijavi Gorici
Nedelja 3. 11. 31. MED LETOM – ZAHVALNA – ob 14. uri ŽEGNANJE PRI
SV. LENARTU NA GORNJEM IGU; ob 17. uri na Viču srečanje ŽPS naše dekanije
Tridnevna priprava na praznovanje župnijskega zavetnika
Četrtek 7. 11. SREČANJE ZA BOLNIKE IN OSTARELE: ob 16.30 priložnost za spoved, ob 17. uri sv. maša in podelitev zakramenta bolniškega maziljenja, po maši pogostitev in družabno srečanje v veroučni učilnici
Petek 8. 11. ob 18. uri SV. MAŠA ZA MLADE IN SREČANJE ZANJE
Sobota 9. 11. DAN CELODNEVNEGA ČAŠČENJA NAJSVETEJŠEGA: ob
8. uri sv. maša z nagovorom in izpostavitev Najsvetejšega;
čaščenje od 9. do 16.30, za sklep litanije, zahvalna pesem in
blagoslov; ob 17. uri sv. maša za ZAKONCE JUBILANTE in
družabno srečanje v učilnici
Nedelja 10. 11. SLOVESNO PRAZNOVANJE ŽUPNIJSKEGA ZAVETNIKA
SV. MARTINA, škofa – slovesne svete maše ob 8. in 10. uri
- slovesno mašo ob 10. uri bo vodil g. Metod Ogorevc, nekdanji ižanski kaplan in sedaj voditelj mladinskega centra v
Celju; po maši pogostitev pred cerkvijo; popoldne, ob 15. uri
blagoslov obnovljene Marijine kapelice pri pokopališču
Torek 12. 11. blagoslovitev in odprtje novega vrtca ob 14.30
Četrtek 14. 11. sestanek za starše bodočih prvoobhajancev ob 19. uri
Nedelja 17. 11. 33. MED LETOM - ob 15. uri blagoslovitev obnovljene Juhove kapelice sv. Križa
Četrtek 21. 11. Darovanje Device Marije – vaje za pevce in potem pogostitev
pred praznikom sv. Cecilije
Petek 22. 11. sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe - sv. maša za pevce ob
18. uri
Sobota 23. 11. sv. Klemen I., papež, mučenec – ob 16. uri sv. maša v Iški

Nedelja 24. 11. NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA – sklep
leta vere in cerkvenega leta
Ponedeljek 25. 11. sestanek ŽPS ob 19. uri
Petek 29. 11. začetek devetdnevnice v čast Brezmadežni
Sobota 30. 11. sv. Andrej, apostol - otroci pletejo adventne venčke od 9.
do 12. ure
Nedelja 1. 12. 1. ADVENTNA – pri maši blagoslovitev adventnih venčkov, ob 10. uri otroška sv. maša; začetek že ustaljene adventne pobožnosti: MARIJO NOSIJO v Stajah, na Igu, v
Iški vasi, Mateni, Iški Loki, na Sarskem, Dobravici in Pijavi
Gorici. Vsak večer se zberejo k molitvi rožnega venca pri
družini, kjer je Marijin kip ali nekaj večerov pri eni družini,
potem se Marija odnese k drugi družini.
Četrtek 5. 12. bl. Filip Rinaldi, duhovnik, salezijanec - ob 17. uri obisk Miklavža – otroke prijavite do 30. novembra
Petek 6. 12. sv. Nikolaj (Miklavž) - prvi petek: dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu. sv. maša ob 18. uri in pobožnost v
čast Jezusovemu Srcu; ob 17. uri Miklavžev obisk na Pijavi Gorici
Sobota 7. 12. prva sobota: ob 8. uri sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu Srcu za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice; na Kureščku ob 9. uri čaščenje Najsvetejšega, ob 10. uri
sv. maša in pete litanije
Nedelja 8. 12. 2. ADVENTNA - BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE
MARIJE, slovesni praznik - sv. maše ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri in na Kureščku ob 10. in 15. uri - uro pred
vsako mašo čaščenje Najsvetejšega
___________________________________________________________
Spored celodnevnega čaščenja Najsvetejšega: ob 9.00 – 1. molitvena
skupina; ob 10.00 – veroučenci: 5., 6., 7., 8. in 9. razred; ob 11.00 – 1., 2., 3. in
4. razred; ob 12.00 – zakonska skupina, ob 14.00 – druga molitvena skupina,
ob 15.00 mladinci in 16.00 vsi drugi, ob 16.30 – litanije in sklep čaščenja
Ob 17.00 sv. maša za zakonske jubilante: Vabljeni vsi, ki letos praznujete zakonske obletnice. Pri sv. maši boste obnovili svojo ljubezen in zvestobo
in prejeli majhen spominček. Po maši pa ste povabljeni na kozarček novega
vinca.

