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POST IN ODPOVED
Ko danes pomislim na besedo POST,
se spomnim na dieto, na odpoved hrane.
Je pa tudi več kot to. V današnjem svetu je
predvsem odpoved hrani zaradi zdravja in
dolgega življenja, zaradi kilogramov, ki so
se nabrali čez zimo. Post je izgubil skoraj vso
notranjo moč.
A ne bi bilo potrebno. Sveto
pismo pravi, da so že Judje v Stari
zavezi in kasneje apostoli svoje
molitve podkrepili s postom. In
njihove molitve so se uresničile!
Kako pa danes molimo? Še časa za
molitev si ne moremo vzeti! Ne moremo
niti minute žrtvovati za Boga? Da pa bi zanj
žrtvovali še kaj, skoraj ne pride v poštev. Pa
ne bi bilo slabo.
Res, postni čas je čas za odpoved. Odpoved čemu? Recimo, že to bi bila velika
odpoved, če bi vsak dan pet minut posvetili
Bogu. To seveda velja za tiste, ki jim je težko
dati minuto.
In tisti, ki se vam je težko odpovedati
sladkarijam, odpovejte se sladkemu. Če že

nekaj časa govorite, da boste prenehali s
kajenjem, je postni čas idealen za to, da se
odpoveste kajenju. In če vsem okoli sebe
govorite, da zmorete brez alkohola, je post
idealen čas, da to tudi dokažete. In če je
težko oditi izpred računalnika, je postni
čas idealen, da to uresničite in
vsem dokažete, da niste odvisni
od njega.
Jezus je tudi za 40 dni šel v
puščavo in se postil. To pomeni, da
se je nečemu odpovedal. Bog se je
nečemu odpovedal! In če se je Bog odpovedal, zakaj se ne bi mi, ki smo navadni ljudje!?
Tu gre predvsem za to, da dobite nazaj
oblast nad svojimi željami, nad svojim življenjem, da boste sposobni notranje rasti. Da
se sami odločite, kam boste dali denar, ki bo
ostal, ker niste kadili, pili alkohola… Da se
sami odločite, kam boste s svojim časom, ki
ga ne boste preživeli pred računalnikom…
Da se sami odločite, da kaj dobrega storite
zase in svoje bližnje! Da se sami odločite in
rečete skušnjavcu, ki vas vztrajno vleče k
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»drobnim pregreham«: »O, to pa ne, nimaš in post, ki oblikujeta zgodovino; preprosti,
me v oblasti!«
a močni orodji, ki ju potrebujete, da boste
V branje pa priporočam knjigo, ki jo je lahko vplivali na usode ljudi in narodov.
Maja
napisal Derek Prince z naslovom: Molitev

V TRPLJENJU SE PRIBLIŽAMO BOGU
Skoraj ni človeka, ki v svojem življenju
ne bi okusil težav in trpljenja, pa najsi gre
za bolezen, za izgubo bližnjih ali za trpljenje, ki nastane zaradi slabih medsebojnih
odnosov, morda celo sovraštva. Za prvo
srečanje s trpljenjem je značilen notranji
upor, obramba, beg. Potem se začnemo
spraševati, zakaj je ta križ zadel prav mene,
kako to, da Bog to dopušča. Kako srečen
je tisti, ki ima v svojem srcu vero in se ob
svojem trpljenju spomni na Jezusa Kristusa, ki je pred nami prehodil svoj križev
pot in premagal trpljenje. Pokazal nam
je edino pravo pot, ki nam daje notranji
mir. Ta mir bomo dosegli le, če ga bomo
posnemali, in bomo, kot on, sprejeli Božjo
voljo, svoje trpljenje združevali z njegovim
in bomo znali tudi odpuščati. Pred smrtjo
je namreč rekel: „Oče, odpusti jim, saj ne
vedo, kaj delajo.“
In prav to lahko zasledimo v resnični
zgodbi katoličanke Immaculee iz Ruande, ki je v strašnem genocidu leta 1994
preživela in o tem pričuje (Preživela, da
pričujem 2010). V državljanski vojni med
pripadniki različnih plemen (Hutuji in
Tutsi), ko je bilo v 100 dneh ubitih več kot
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milijon ljudi, se je tri mesece skrivala skupaj s petimi, kasneje s sedmimi, ženskami
v majhnem prostoru, kopalnici (velikosti
120 cm x 90 cm). Ni obupala. Vedno bolj
goreče je molila k Bogu ves dan, utrujena,
stoje ali vsa sključena, in se obenem borila
z glasom, ki ji je šepetal, da njena molitev
ne bo uslišana, da jo je Bog pač zapustil.
Včasih ji je ta glas hudega duha skušal
vdihniti željo po maščevanju. Ona pa je vedela, da v vsakem očenašu molimo, da tudi
mi odpuščamo svojim dolžnikom in da nas
Jezus uči, da moramo ljubiti tudi svoje sovražnike. Ko je po svojem notranjem boju
le zmagala, je začutila Božjo bližino in objel
jo je notranji mir. Začutila je, da je Bog ni
zapustil. Po vrsti srečnih naključij je ostala
živa, izgubila pa je starše in dva brata. In ko
bi se lahko maščevala morilcem, se je temu
odrekla. V zaporu je obiskala morilca svoje
matere in brata, pa je zmogla izgovoriti
besede: „Odpuščam ti.“
Ko je izšla njena knjiga pričevanja, je
prejela več pisem oseb, ki so dolga leta
nosile v srcu željo po maščevanju. Zdaj
so po njenem vzgledu uspele odpustiti in
najti notranji mir.
Irena

Zgodilo se je, duhovnost
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ŽEGNANJE NA KREMENICI
Žegnanjska slovesnost na Kremenici je
vedno dobro obiskana. Tako je bilo tudi letos
v nedeljo 13. 2. 2011. Zbrali so se verniki iz
cele župnije, mnogi so se kot pravi romarji na
žegnanje odpravili peš. Ljudje imajo očitno
radi prvega pomladina, saj se je že podaljšal
dan, sonce ima več moči, ljudje pa si po dolgih
zimskih dneh že želijo pomladi. Tudi drugo področje njegovega delovanja, ljubezen, ni zane-

marljiva, kar je v svoji pridigi poudaril voditelj
slovesnosti župnik Jože Pozderec. Sodelovali
so pevci cerkvenega zbora. Vse udeležence
pa so domačini po končani maši pogostili.
Nič manj slovesno pa ni bilo naslednji dan, ko
se je prav na god svetega Velentina pri maši
zbralo kar precej domačinov in tudi drugih.
Prišlo je tudi nekaj pevcev, ki so s pesmijo
polepšali praznik.

INTENZIVNE VAJE PEVSKEGA ZBORA NA KUREŠČKU
V tem letu nas čaka več praznovanj. Pevci
se moramo dobro pripraviti, zato smo se 19.
2. 2011 ob 8.30 zbrali v Marijinem domu na
Kureščku. Razdelili smo se v dve skupini,
ženske je prevzela Mira Gantar, moške pa je
»maltretiral« Igor Kovačič. Zelo resno smo se
lotili latinske maše. Ob 10h smo se udeležili
maše, kjer smo prepevali ljudske pesmi. Po

maši smo se podprli s pecivom, čajem ali kavo
in se ponovno lotili petja. Kasneje smo se
napotili v Dom na Kureščku na kosilo. Po kosilu smo preizkusili, kako zveni maša skupaj.
Nekateri deli so zazveneli že prav lepo, mnoge
pa bo treba še izpiliti. Upamo, da nam bo do
praznovanj in predvsem do 300 letnice že vse
pošteno v ušesih.
Tončka Jeraj

O »POSTNIH SPOKORNIH VAJAH«, TO JE
NEKAJ NAŠIH PREDLOGOV ZA POSTNI ČAS
Karitas nadaljuje z akcijo 40 dni brez alkohola. Mogoče je ta čas primeren, da se zavemo
nevarnosti in škode, ki jo povzroča alkohol.
Ne le na cesti, tudi doma, v družini, zdravju…
Poskušajmo napraviti kaj koristnega v tem času.
Gospod župnik predlaga vsakdanjo
molitev: ali za domovino, ali družino... Postni
čas je primeren, da se verni vrnemo k molitvi.
Pogovor z Bogom nam lahko prinese nova

spoznanja in uteho. Če ob svojih besedah razmišljamo o tem, kar izgovarjajo naše ustnice, se
nam odprejo marsikatera spoznanja. Občutek
imam, da ob molitvi za kratek čas postanemo
boljši ljudje. Ljudje, ki pozabijo na nevoščljivost,
zahrbtnost, grde besede, neolikanost, hitrost
današnjega časa…
Kaj post sploh je?
V cerkvenem letu je to čas odpovedovanja
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in večjega poglabljanja vase. Seveda naj bi se
odpovedovali stvarem, ki za nas niso dobre oz.
nam škodujejo: drogam, alkoholu, cigareti, grdi
besedi, pretiranem uživanju npr. čokolade…
Vsak izmed nas dobro ve, čemu se bi v postnem
času lahko odpovedal ali vsaj zmanjšal uporabo
le tega.
Človeška bitja smo zelo ranljiva. Slabosti
nas kaj hitro premagajo. Ne gre toliko za to,
da moramo to početi, zato ker vsi to delajo
in je ravno pravi čas. Gre bolj za preizkušanje
samega sebe in svoje volje, trdnosti. Ali se
lahko upremo skušnjavam? Postni čas je čas,
ko se bolj poglabljamo v svojo »notranjost«,
svojo duhovnost, ko se sprašujemo, če svojo
»notranjost« sploh še imamo. Včasih srečam
toliko nezadovoljnih ljudi, da se sprašujem, kam
je šla vsa olika, lepo vedenje, lepa beseda… Kaj
res šteje samo materialni svet?
Kot otroka so me učili, kdaj grem lahko
k obhajilu, kako naj se pripravim nanj… Vedno sem pazila, da sem redno opravila sveto
spoved, da uro pred obhajilom nisem jedla. S
spoštovanjem sem pristopala k Rešnjemu telesu. Te nauke upoštevam še danes kot odrasla
oseba. Ko danes opazujem ljudi, nisem čisto
prepričana, da vsi pristopajo k obhajilu pripravljeni. Opazujem mlade, ki se za vsako stvar, ki
jim ni po godu, zmrdujejo in tarnajo. »Če ne bo
tako, pa ne grem…«. Resno se sprašujem, kako
je v družinah, kjer so otroci tisti, ki narekujejo
način življenja družine. Otroci in mladostniki
še niso odrasli, nimajo dovolj izkušen, zato
potrebujejo naše usmeritve. Nič ni narobe, če
jim vedno ne ustrežemo. Lahko pogledamo v
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prihodnost in se kot odrasli vprašamo, kaj bo z
njimi, kaj bodo počeli, če pa jim vse nudimo že
danes. Verjetno jim bo na svetu zelo dolgčas.
Menim, da si zato nekateri poiščejo bolj vznemirljivo, adrenalinsko zabavo, ki lahko vodi na
neprava pota. Mogoče je pa ta tema koristna
za postno akcijo.
Predvsem se moramo zavedati, da so otroci
naše ogledalo, posnemajo nas. Mogoče bi
starši prvoobhajencev in birmancev skupaj
prihajali k sveti maši. Pametno bi se bilo vprašati, zakaj kot starši želimo, da gredo naši otroci
k obhajilu in birmi. In kaj mi kot starši naredimo
v njihovih pripravah za to. To, da jih pripeljemo
pred cerkev in jih pridemo po končani maši
iskat, ni dovolj. Da nam župnik tečnari in želi,
da hodimo na sestanke in k maši, tudi ne. Mogoče pa ni potrebno, da otroka silimo k tem
zakramentom, če nam je odveč in se nam zdi,
da zahtevajo preveč. Mogoče pa bi dali otroka
k birmi in obhajilu v drugi župniji, kjer župnik
vsega tega ne zahteva?
Če gremo k obhajilu in birmi, naj bi bili
notranje in versko dobro pripravljeni, to naj bo
naš cilj. Ne pa, da je vzrok v tem, da gredo vsi
in kaj bodo rekli sosedje. Verjetno ni naš cilj, da
otroci prejmejo zakrament birme, potem pa se
ne približamo več cerkvi.
Za birmance, prvoobhajance in starše je
dober predlog za post reden obisk svete maše!
Postimo se tudi v dneh, ko uživamo hrano
brez mesa, ponavadi verniki to počnejo ob
petkih in ob strogem postu na pepelnico in
veliki petek, ko odrasli ne uživamo mesa in se
mjg
le enkrat na dan do sitega najemo.

Mladinska stran
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99 Birmanci so predlagali: v postnem času bom vsak dan zmolil očenaš za prijatelje in
birmance. Predlagamo tudi animatorjem in vsem mladim. Potem pa še sam kaj izberi.
99 Na Pijavi Gorici bo v soboto 19. 3. ob 10. uri delavnica za materinski dan.

POT K SPREOBRNJENJU

Papež Benedikt XVI je za letošnji postni
čas napisal posebno poslanico, v kateri nas
želi poučiti, kako naj se notranje pripravimo
na praznovanje Velike noči.
S prejemom zakramenta svetega krsta
smo postali Božji otroci, kristjani. Zato si
moramo v življenju prizadevati, da živimo
po evangeliju. Morda smo to nekako pozabili. Boga moramo spet postaviti v središče
svojega življenja. Na poti spreobrnjenja
uporabljajmo tri smernice: post ( odrekanje
svoji sebičnosti, svojim užitkom ), miloščino
( delimo svoje dobrine, svoj čas z drugimi, ki
to potrebujejo), molitev ( častimo in zahvaljujmo se Bogu).
Prvi dve postni nedelji bomo med mašo
poslušali odlomke iz evangelija po sv. Mateju,
zadnje tri pa po sv.Janezu. Sveti oče med temi
branji najde povezovalno vez, ki nas naravnost kliče na pot k spreobrnjenju.
1. Prvi odlomek opisuje, kako se je Jezus
pred svojim javnim delovanjem uprl vsem
hudičevim skušnjavam. Tudi nam ni prihranjen boj zoper skušnjave in greh. Odzovimo
se nanj tako kot Jezus in zmagali bomo. ( Mt
4, 1 – 11 )
2. Na drugo postno nedeljo srečamo
Jezusa na gori v družbi treh apostolov. V nji-

hovi prisotnosti zažari in je ves spremenjen,
glas z neba pa potrdi, da je Božji sin. To je
povabilo, da bi se tudi mi oddaljili od hrupa
vsakodnevnega življenja in se potopili v
Božjo navzočnost. ( Mt 17, 1-9 )
3. Jezus obljubi Samarijanki živo vodo,
vodo, ki ji bo dala večno življenje. In ta voda
lahko poteši tudi našo žejo po dobrem, po
resnici in po lepoti. ( Jn 4, 5- 42 )
4. Pogosto smo podobni sleporojenemu.
Kljub temu, da vemo, da je Jezus Kristus luč
sveta in da trdimo, da verujemo vanj, hodimo
po svoje ( v temi ). Prosimo Gospoda, naj tudi
mi doživimo čudež ozdravljenja, da bomo
poglobili svojo vero in sprejeli Jezusa za
svojega Odrešenika. ( Jn 9, 1- 41 )
5. Na peto postno nedeljo smo priče
Lazarjevega obujenja od mrtvih. Jezus nas
opominja, naj ne pozabimo, da tudi nas
čaka vstajenje in večno življenje, saj bi bilo
sicer naše bivanje na svetu brez smisla. ( Jn
11, 1 – 45 )
Irena
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ZBORNIK ŽUPNIJE IG
OB 300-LETNICI ŽUPNIJSKE CERKVE
Ideja o izidu zbornika o župniji Ig je zorela
že več let, dokler ni Župnijski pastoralni svet v
marcu 2007 sprejel sklep o pripravi na izdajo
prve celovite monografije o ižanski župniji.
Najbolj primeren čas bo leto 2011, ko župnija
praznuje 300-letnico sedanje cerkve sv. Martina. V razdobju treh človeških generacij velika
večina dogodkov izgine iz spomina ljudi. Že v
času dveh generacij se je podoba ižanske soseske in način življenja v njej toliko spremenila,
da si jo je vredno priklicati v spomin. Ena od
oblik trajnejšega spomina je knjiga.
V februarju 2010 so priprave dejansko
stekle. Ustanovljen je bil ožji odbor z dvema
urednikoma, ki je določili delovni naslov knjige: Sv. Martin, prosi Boga za nas!
V osnovi je vsebina knjige razdeljena na
tri poglavja: zgodovina ižanske župnije, umetnost ižanskih cerkva in duhovno življenje
župnije. Odbor je uspel pridobiti 31 avtorjev
prispevkov, od katerih so štirje doktorji znanosti, dva imata magistrski naslov in eden je
profesor. Zelo zadovoljni smo, da imamo 22
domačih piscev.
V prvem delu bo prikazan razvoj ižanske
župnije, obdelane grobnice plemiških »ižanskih« družin, prikazana naša fara v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske, predstavljen čas
druge svetovne vojne in neposredno po njej
ter matične knjige in drugo arhivsko gradivo
zanimivo za Ig.
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Drugi del knjige podaja nastanek današnje
župnijske cerkve, predstavi pozabljeno cerkev
sv. Uršule na Igu, umetnostnozgodovinski pregled cerkva in srednjeveških fresk ter kapelice
in znamenja po naši župniji.
V tretjem delu, kjer je kar 17 prispevkov, se
predstavimo mi; naše življenje in delo. Prikazana
je župnijska pastoralna dejavnost, molitvene
in zakonske skupine, ministranti, oratoriji, dobrodelna dejavnost, skrb za cerkev in medijska
aktivnost preko župnijskega glasila in spleta.
Opisani so dnevi župnije in skavtska dejavnost. Obsežno poglavje predstavlja glasbeno
področje, zlasti zborovsko petje, pritrkovalce,
zvonove in ure. Zelo zanimivo bo poglavje o
običajih v cerkvenem letu. Ker bomo v letu 2011
praznovali tudi 40-letnico prihoda salezijancev
na Ig, bo o tem govoril tudi prispevek. Seveda
mimo romarske cerkvice na Kureščku tudi ne
moremo. Prav na koncu bo podana statistika
župnije od 1970 do 2010. Kot vidite bo vsebina
pestra, kvalitetna in, verjemite, zanimiva.
Želimo si, da bi bila knjiga plod sodelovanja vseh župljanov. Vsak izmed nas nosi v sebi
vedenja o življenju, delu in dogodkih v župniji.
Nekateri hranijo v spominu tudi pričevanja
svojih staršev, starih staršev... Zakaj bi te spomine obdržali le zase? Lepo bi bilo, da se vaše
zgodbe zapišejo, slike objavijo in tako postanejo trajne. Zato vas vabimo k sodelovanju.
M. H.

Sporočila
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – MAREC, APRIL
Pri maši ob 8. uri:
Pri maši ob 10. uri:
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 13. 3.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 13. 3.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 20. 3.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 20. 3.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 27. 3.
Andrej Zgonc in Vlasta Mrzel – 27. 3.
Tina Založnik in Jernej Smole – 3. 4.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 3. 4.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 10. 4.
Manca in Aleš Hostnik – 10. 4.
Kristina in Zinka Štefančič – 17. 4.
Andreja Zdravje in Marija Šteblaj – 17. 4.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 23. 4. (vel. sob.) (veliki četrtek – starši prvoobhajancev)
Helena Bevc in Miha Štefančič – 24. 4. (vel. noč) (veliki petek – birmanci)
(velika sobota – birmanci in redni bralci)
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 24. 4. (10.30)
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. SKUPINA – 13. 3. Matena
1. SKUPINA – 20. 3.
2. SKUPINA – 27. 3.
3. SKUPINA – 3. 4.
4. SKUPINA – 10. 4.
6. SKUPINA – 17. 4.
7. SKUPINA – 24. 4. Iška Loka

Mislim, da drugim lahko najbolje pomagate, če si čim manj belite glavo s tem, kako
to storiti, in ste čim bolj sproščeni in veseli.
Edith Stein
V tem svetem času si z molitvijo med
seboj pomagajmo, da bi se vedno bolj naučili
vsak dan in vsako uro vzidavati v večnost.
Etith Stein

ZAKRAMENT KRSTA je prejel: Jaka Tozon, 27. 2. 2011
V VEČNO ŽIVLJENJE sta odšla:
+ Marija Rupert, 2. 2. 2011, Iška vas 73, Ig. Za sv. maše in v dober namen so darovali:
nečakinje, družina Žagar z Iga, Tina in Franci z družino, Tone Žagar z družino iz Iške vasi, Ivan Žagar z
družino iz Iške vasi 84.
+ Franc Kramar, 1. 3. 2011, Matena 42, Ig. Za svete maše in v dober namen so darovali:
žena Angela, hčerka Joži, sin Franci z družino, sin Robert z družino, sin Janez z družino, družina Škerjanc,
Matena 54, družina Pahor iz Matene, Škrjančevi, Matena 53, sosedje Grmekovi, Uršičevi iz Matene, Franc
Strle z družino, Matena 71, Černičevi iz Matene, družina Modic, Matena 1, družina Bokša, Matena 48,
Tanckovi iz Iške Loke.
Bog plačaj vsem darovalcem!
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NAPOVEDNI KOLEDAR

Sreda 9. 3. pepelnica – strogi post – začetek 40 dnevnega postnega časa, v katerem naj bi se
lepo pripravili na velikonočne praznike, ob 18.00 sv. maša s spokornim bogoslužjem
– pepeljenjem
Nedelja 13. 3. 1. POSTNA NEDELJA – ob 10. uri ŽEGNANJE NA DOBRAVICI, ob 14. uri križev
pot – zakonska skupina
		 Križev pot bo vsako nedeljo ob 14. uri na Igu in vsak petek ob 17. uri v Iški vasi;
na Pijavi Gorici vsak četrtek ob 18. uri in v nedeljo med sv. mašo.
Četrtek 17. 3. sv. Jedrt (Jerica) - ob 17. uri sv. maša v Iški; ob 20. uri sestanek za starše prvoobhajacev
Sobota 19. 3. sv. JOŽEF, mož Device Marije, slovesni praznik, sv. maše ob 8. in
		 10. uri, na Pijavi Gorici ob 18. uri in na Kureščku ob 10. uri; kvatre
od 19. - 25. 3. teden družine
Nedelja 20. 3. 2. POSTNA NEDELJA - ob 14. uri križev pot – mlajša zakonska skupina
Ponedeljek, 21. 3. sestanek za ŽPS ob 19. uri
Četrtek 24. 3. priprava staršev in botrov na krst otroka ob 19. uri
Petek 25. 3. GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI, slovesni praznik, sv. maše ob 8. in 18. uri, na
Pijavi Gorici ob 18. uri; na Kureščku ob 15. uri; birmanci na Kureščku v petek in soboto
		 prehod na poletni čas - urne kazalce pomaknemo za eno uro naprej
Nedelja 27. 3. 3. POSTNA NEDELJA – pri maši ob 10. uri praznovanje materinskega dne;
praznovanje tudi na Pijavi Gorici ob 9. uri; ob 14. uri križev pot – birmanci iz 9.
razreda; na Kureščku ob 15. uri križev pot, ob 16. uri sv. maša za osvoboditev od
raznih zasvojenosti
Ponedeljek 28. 3. ob 18. uri sv. maša na Sarskem v čast sv. Rupertu Salzburškemu, škofu
		 Tridnevna mesečna pobožnost bo v četrtek (31. 3.) in v petek ob 16. uri, v soboto ob 10. uri.
Petek 1. 4. prvi petek – pri maši pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, dopoldne obisk in
obhajilo bolnikov in starejših na domu
Sobota 2. 4. prva sobota – pobožnost v čast Srcu Marijinemu in molitev za svetost duhovnikov
in nove duhovne poklice
Nedelja 3. 4. 4. POSTNA NEDELJA - ob 14. uri križev pot – birmanci iz 8. razreda; na Kureščku ob
15. uri čaščenje, ob 16. uri sv. maša za družine v stiski
		 ++ V TEM TEDNU SPOVEDOVANJE VEROUČENCEV ++
Nedelja 10. 4. 5. POSTNA – TIHA NEDELJA - ob 14. uri križev pot – učenci 2. razreda; pri mašah
priložnost za velikonočno spoved
		 od 10. do 16. aprila 2011 radijski misijon na Radio Ognjišče na temo: spreobrni se
in veruj evangeliju
Sreda 13. 4. sestanek za starše birmancev in prvoobhajancev ob 20. uri – predavanje bo
imel znani psihoterapevt dr. Bogdan Žorž
Nedelja 17. 4. CVETNA NEDELJA – blagoslov butar in oljk pri obeh mašah, ob 10. uri blagoslov
pred cerkvijo pri križu in procesija v cerkev, kjer bo sv. maša; blagoslov na Pijavi
Gorici ob 9. uri pred cerkvijo

