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Dragi farani iupnije sv. Martina na
lgu!
(ez 14. dni bomo praznovali
300 let iupnijske cerkve. Na njeno
praznovanje se ielimo tudi duhovno pripraviti s svetim misijonom.
Blaieni papei Janez Pavel II. je pred ~---'""""'..:;:;
leti o misijonu povedal, da so ljudski
~~
misijoni za prenovitev krscanskega
iivljenja nenadomescljivi. Odkrito in
z boleCim oblutkom opai amo, da je bomo seveda prisluhnili in v tem casu
danes velik del kristjanov izgubljen, cudi okrepili molitev in se spokorili; ce
zbegan in celo razocaran. Zasajene smo samo verniki iz navade, nos bo
so bile zgreseneideje, nasprotne razo- poklical k popolnejsemu i ivljenju;
deti resnici, ki jo uCi Cerkev. Nastala je razvnel bo duse in prebudil nove
zmeda.Kristjani, ki so zasli v mocvirje, duhovne poklice.
Nihce ni cako popoln, da bi mu
so izpostavljeni ateizmu in liberalizmu.Resitev sicer obstaja za vse, razen misijon ne bil potreben in nihce taka
za tiste, ki ponujeno milosczavestno slab, da Kristus ne bi hotel priti k njemu, ce ga je le voljan sprejeti.NosBog
odklanjajo in objestno zavracajo.
Misijon nam lahko razsvec/i razum je Bog ljubezni in usmiljenja. Jezus, ki
in srce, nas vodi k spreobrnjenju, k je pot, resnica in iivljenjepa nas vodi
resnici in prijaceljstvu zBogom, ce mu k Ocetu, kjer je nas koncni dam.
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UVO ONI K, DU H OVNA MI SEL -

Misijonorji nom bodo oznonjoli
resnico, ki resuje; uponje, ki roloii;
trdnost, ki doje veselje, provilnost v
ljubezni do Boga in bliinjego.
Zoto vas, dragi farani, vobim, do si
vzomete l as za maso, za molitev, za
udeleibo pri nagovorih misijonorjev
Ves program je v zgibanki, ki ste jo
dobili no dam.
Vsklopu misijono bomo v torek 8.
novembra s posebnim programom
predstavili tudi knjigo (monogrolijo)
o zupniji lg, ki je sad velike ljubezni in
trdega de/a mnogih nosih foronov. ls·
kreno sem jim hvaleien za to, posebej
seveda urednikoma Tinetu Hosrniku
in Maji Zupancic.
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V nedeljo I 3. novembra pa bomo
s/ovesno proznovali 300 letnico i u·
pnijske cerkve, 720 letnico i upnije in
40 letnico delovanja salezijancev. Za·
hva/no SV. mOSO bo darovafJjubljanski
nodskofmetropolit, dr. AntonStres, somaseval bo tudi murskosoboski skof,
dr. Peter Stumpf in drugi duhovniki.
K tej slovesnosti vabim gosi/ce iz
vseh nasih vasi, narodne nose, skovte
in vse Farone!
Vsem faranom ob tem ve/ikem ju·
bileju iskreno cestitam in i elim, do bi
nom praznovonje bilo v blogoslov in
v spodbudo za bolj dosledno in veselo
krscansko iivljenje!
Joie Pozderec. i upnik

VSI SVETI- NASI VZORN IKI IN PRIPROSNJIKI
To je praznik majhnih, neznanih in
preprostih svetnikov. ki na koledarju nimajo svojega mesta. Milijoni mater, ki so
skrbele za svoje otroke. druzine. Mnoiice
moi. ki so si svetost zasluzili z zvestim
opravljanjem dela v tovarnah, pisarnah,
za pulti, na polju. Stevilni mladi ljudje, ki
jih je Bog poklical sredi zivljenjske poti in
dela. Mnozice starih, zapuscenih, bolnih,
hromih, nag lusnih, slepih, zapostavlje·
nih, ki so v svojih preizkusnjah dozoreli
za nebesa. To je praznik tistih z mnogimi

slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan.
od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi
se poboljsali, popravili svoj znacaj. To je
praznik tistih preprostih kmeckih dus, ki so
zivele povezane zBog om. Naiih prijateljev,
naiih sorodnikov, naiih dragih. Praznik
vseh. k.i so iiveli v istem svetu, prostoru,
okoliscinah in casu kot mi pa so znali v
vsem iskati in najti Boga. Vsi nasi rajni, ki
pocivajo v narocju zemlje so bili ustvarjeni
in kriceni zato, da bi postali svetniki.
Ker je stevilo svetnikov tako naraslo,

-

0 U HOVN A M ISEL, P RAZN UJEM O

da se ni mogoce vseh spominjati pri bo·
gosluiju, je Cerkev uvedla praznik vseh
svetnikov. Na praznik naj bi popravili vse,
kar med letom, ko svetniki goduj ejo, po
nemarnosti opustimo. To je praznik vere,
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upanja in ljubezni, na~ skupni praznik. To
ni praznik mrtvih. To je praznik iivih. saj
verujemo v Bozjo obljubo: • Kdor v me
veruje. bo zivel, tudi, ~e umrje.«
mjg

SVETI M ART IN TOU RSKI
Na$farni zavetnik Sveti Martin Tourski
je zivel v cetrtem stoletju. Rodil se je v
Savariji, danes Szombethely na MadZar·
skem, ocetu rimskemu castniku. Kmalu
po sinovem roj stvu so se preselil i v Pavio
v danasnji ltaliji. Starsa sta bila pogana,
vendar se je decek kmalu spoznal s kr·
scanstvom in postal katehumen. :Lelel je
postati puscavnik. vendar ga jeoce usmeril
v vojasko sluzbo. Kmalu je napredoval in z
vojskoodpotoval vdanainjoFrancijo. Pred
vrati Amlensa se je zgodilo znano srecanje
spremrzlim berai'em. Mladi castnik Martin
mu je podaril pol svojega plasca. To sre·
(anje je spremenilo Martinovo zivljenjc.
Kmalu potem je bil krscen in zapustil je
vojsko. Postal je ucenec Sv. Hilarija in po
nekaj letih odsel misijonarit v rod no Pano·
nijo, kjer se je ~irilo arijanstvo. Po vrnitvi v
Francijo je postal skof v Toursu.
Svetega Martina castijo predvsem v
delu Evrope, kjer ga je vodila njegova zi·
vljenjska pot. Hodil je tudi po nasih krajih
in pri nas ima kar 82 cerkva. od tega 43
i upnijskih. Svet Evrope ga je razglasil za
osebnost Evrope.
Priljubljenost pri ljudeh ne izhaja iz

njegovih vojaskih juna~tev, ljudje so
predvsem cenili njegovo skromnost in
dobrotljivost. Tudi danes je med nami
precej ljudi, ki potrebujejo pomoc in ra·
zumevanje. Posnemajmo svoje farnega
zavetnika in v letu dobrodelnosti storimo
kaj za svojega bliznjega.
Toncka Jeraj
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DRAG/ STAREJSIIN BOLNI BRATJE IN
SESTRE!
Pred Bogom ni nihce star. lahko ima
levee ali manj let. je bolj ali manj zdrav.
Cerkev vas potrebuje.Vasa bolezen. stiska
in preizkusnja je, ce jo posvetite skupaj z
Jezusom. naj vecja molitev za blagoslov
misijona.Vcasu misijona, <e ne baste mo·
gli v cerkev, vas basta misijonarja obiskala
na domu, prinesla boijo tola7bo in mot v
zakramentih.
SPO~TOVANI STARS/IN ZAKONCI!
Vsi se zavedomo, koko teiko je dones
vzgajoti za vrednote, se posebno za verske.
Skupaj zvami ielimoodkrivati pota do vase
osebne in dwiinske srece. Badite svetifke
kr5canskega i ivljenja v druiini. dose naprej
ostanejo svetisca ljubezni in zvestabe, tope!

Benedikt XVI. po je no srecanju mlodih
na Dunaju se vzklikn/1: »Miadi sprejmite
Kristusa. Kristus vse daje, nic nejemlje od
tistega, kar bi zmanjsalo vasa resnicno
sreco!« Zato drogr mladi, bodUe pogumni
in pridruiite se misijonskemu dogajanju. Povabite svoje prijotelje, tudi riste nekoliko bolj
dom,privlacnadomaenos~lcjermore}orasri oddofjene, Jezus ima rod tudi njih. Sreeonjo
zdrave osebnosti.
zo mladino so nomenjena vsem mladim, ne
le tis rim, ki se redno srecujejona mlodinskih
ORAGA MLADINA!
sreconjih.
Vsl govorijo: »Vi ste nasa prihodnost!«
Res je taka. Pokaiite, danei elite kokdneko/i
DRAG/ OTROC/1
Vse veliko raste iz majhnega. Gotovo
prihodnosti, ompok prihodnost, ki bo zoznamovona z Jezusavo ljubeznijo, ki boosrele· je v vasih srcih veliko dobrega. Misijon
vola vas in vse okoli vas. Duhovni pisotelj vam bo pomagal da se boste v dobrem
je zopisal: •Celo iivljenj esi baf grel rake ob bolj utrdili in okrepili svoje prijateljstvo z
ognju svoje mladosti. Mladost je izredno Jezusom in Marijo, kakor tudi med seboj.
/epa, rodo sele tokrot, ko sipoln ognjo za vse Bodite tudi vi misijonarji in k svetemu
resnicno in /epo.«PokojnipapeiJonez Pavel misijonu spodbudite svoje starse, brate in
II. je pogosto govoril mladim: »Miadi, ne sestre ter prijatelje. Veselimo se srecanja
bojte se Kristusa! Dovolite mu, do vstopi zva mi.
i upnik joie
v vase i ivljenje in vas osrelujel« Papei

se
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BOG NAM JE SPREGOVORIL PO SVETEM PISMU
Tudi letos je bil v ljubljani prvi teden
oktobra v Marijini ka peli pri cerkvi sv. Joiefa
organi7iran Svetopisemski maraton - to je
: neprekinjeno branje Svetega pisma. Letos
smo pri!li izanski bralei na vrsto v ponede·
ljek. 3. oktobra od 22. do 24. ure. Skupaj z
gospodom zupnikom se je branja udelezilo
11 bralcev.Zaceli smos 34. poglavjem Prve
Mojzesove knjige, to prebrali do konca
in zaceli z branjem prvih poglavij Druge
Mojzesove knjige. Vsak i:<med bralcev si je

prizadeval,da je braI razlo~no In glasno. Ko
si navrsti sam, se zato ne more! taka dobra
vziveti v vsebino. Lep!e in bolj prijetno je
prisluhniti Boiji besedi ob branju drugih
udelezencev. Najbolj nas je pritegnila zna·
nasvetopisemska zgodba oJozefu, ki so ga
bratje iz zavisti prodali za sui:nja v Egipt.
Bog pa je njegovo usodo uporabil zato, da
je posegel v i:<raelsko zgodovino in izkazal
izvoljenemuljudstvusvojeusmiljenjeinga
resillakote in gotove smnl.

NOVOMASNIK, BO D' POZDRAVLJEN
Casnovihmasjesicedeminil,naspa je
v nedeljo, 13. oktobra, obiskal letoinji sale
zijanski novomainik Tone Grm, ki smo mu
v pozdrav zapeli zgoraj omenjeno pesem.
GospodaToneta poznamo iz casa, ko je bil
med pedagosko prakso pri nas vodja mini
strantov. Namesto pridige mu je g.1upni k
zastavil nckaj vprasanj. Poodgovorih srno
lahko spoznali njegovo dosedanje zivlje·

nje. lzhaja iz vasi Cesta v Dobrepolju. V
drui:ini je prejel krscansko vzojo. Zgodaj je
postal ministrant. Zanimivo je to, da je bil
nekaj let laiski misionar v Braziliji in se sele
kasnej e odlocil da studira in postane du·
hovnik • salezija nec. Hvale!ni smo mu za
nJegov obisk in mu zelimo, da bi bil zvest
Kristusov ucenec in goree oznanjevalec
evangelija.
Irena

ZEGNANJE NA PIJAVI GORICI
V nedeljo 23. 10. 2011 smo na Pijavi
Gorki praznovali iegnanje. Resda ni billep
soncen dan, a kljub temu je svecano okra·
sene cerkvico Sv. Simona in Jude Tadeja
napolnila mnoiica vascanov in njihovih
sorodnikov. Sprednje klopi so bile polne
otrok in mladine.
Sveto malo je daroval gospod zupnik

Joie Pozderec. Ker je blla to tudi misi·
jonska nedelja, nas je nagovoril k smislu
kr!canskega i ivljenja, in sicer, da bozjo
besedo i ivimo vsak dan, j o posredujemo
naprej, kot to pocnejo misijonarji, ter s
tem vnesemo v dana!nji malodusni cas
nov zagon, radost, novo upanje. •Kokor
jc Oce mene poslal, rudi jaz vas po$iljam•
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je v poslanici za misijonsko nedeljo zapisal zahvalil se posebej pa Balamovemu atu, ki
Papi!i Benedikr XVI.
vsakomur, ki le ho~e vstopiti v nasocerkev,
Smo bratje in sestre, zato imejmo srce nasmejan odklene vrata ter Vrbincevemu
odprto za dobro, za mir, porno~ ter sodelo· lvanu za urejeno okol ico nasega bisera
vanje. ln ravnovtem duhu so pri sveti masi sredi vasi.
z veseljem sodelovali tako otroci z branjem
Po masi so nas pijavske gospodinje
prosenj, mladi sprebiranjem modrih misli. razveselile s sladkimi dobrotam i in tudi
kat tudi bralca beril in pevci na koru.
domace kapljice ni ma njkalo.
Gospod iupnik se jevsem sodclujo(im
Andreja lunar
K dobremu roinem u vencu
los rna duhovniska izkusnja mi govori, do ima vsako dvso svojo pot. Vendor ri
bom, drogi brolec. dol prokticni nosver, ki nebo ovirol delovonjo Svetega Duha v rebi,
te bos remv nasvetu sledil: preden zotnd moliri ocenas in zdravamorijeposamezne
desetke, seza nekaj sekund tri ali stiri - zausrovi v tihi meditaciji in premisljuj ustrezno skrivnost roinega venca. Prepriton sem, do se bodo toko tvoja zbranosr in sodovi
rvoje molirvepomnoiifl.
In ne pozobi moliti tudi zome.
Joi efmarija E:skrivi

FILM »VAREN PROTI POZARU<<
V nedeljo 6. 11 . 2011 ob 17.00 v resiti tudi zakon. Ali je clovek pripravljen
dvorani Center lg (nad knjitnlco). Arne· sprejeti pomoc? Kaksne so medgeneracij·
riski film.
ske teiave? Videli bomo.
Zajema zakonsko in drui insko problematiko. Med glavnima junakoma se odvija
globoka kriza, ki pelje proti lotitvi. Moi je
gasilec. spostovan, sposoben. u~inkovit,
v .!eninih oceh pa ni tak. In .!ena cuti, da
moiu ne pomeni veliko. Krizo pomagajo
re$evati sta r!i, posebej oce. Stvar gre nav·
zdol. dokler gasilec zavestno ne sprejme
vere v Jezusa Kristusa, kar mu pomaga
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NEDELJA 300 LETNICE CERKVE

Celo nedeljo 13. novembra 201 1
bomo praznova li, najprej zakljucek
misijona, potem Martinovo nedeljo, ki
je nedelja naJega glavnega zavetnika in
300 letnico i upnijskecerkve.Ta nedelja
bo tudi 'Dan i upnije' v letosnjem letu.
Spominjamo pa se v jubilejnem letu
tudi 720 letnice zupnije in 40 let od pri·
hod a salezijancev na .iupnijo.
Slovesnost bosta z nami praznovala
ljubljanski nadskof metropolit dr. Anton
Stres in murskosoboski skof. nas nekdanji
iupnik. dr. Peter Stumpf.
Sveto maso ob8. uri bo daroval g.skof
Peter Stumpf.

Sveto malo ob 10. uri bo daroval g.
nadskof rnetropolit Anton Sues. Somase·
valo bo vee duhovnikov. Na slovesnost so
povabljeni gasilci, narodne nose in skavti.
Med sveto malo bo gospod nadskof bla·
goslovil obnovljeno cerkev.
Po masi smo vsi navzoci vabljeni v l o·
tor na kosilo. Sotor bo stal na iupnijskem
dvoriscu. Po okrepcilu bo sledil program,
ki ga bomo v zgodnjih popoldanskih urah
zaldjucili z molitvijo.
Vsi iupljani in gostje ste lepo vabljeni
na slovesno praznovanje. se posebej ob
10. uri.

'----ci:t
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KDO SEM, KJE SEM IN KAM GREM?
M ISIJON ZA MLADE- PRILOZNOST IN IZZIV ZA SRCE IN ZA DUSO
Ob vseh letosnjih pomembnih obletnicah, kijih prazn uje nasa zupnija, jeverjetno
najbolj pomemben del praznovanja misijon. 2e od nekdaj so mladi v nasi zupniji
pomemben del mozaika kat animatarji,
ministranti, pevci ali zgolj kat udeleznci pri
masah ali verouku. Zato je bila ad laci tev,
da del misijona pripravimo tudi za izansko
mladina, pravzaprav zelo lah ka.
Odvili se bada trij e pamembni dagodki:
koncert skupine Svetnik, mladinska masa
in molitev na malodrugacen nacin. Skupni
imenovalec zadnjih dveh dogodkov pa je
g. Peter Pucnik. Clovek z mocno prezenco,
ki iuareva energijo povsod, kjer ga srecas
in ze ob prvem srecanju opazis, da je njegovo srce paina agnja, ki gari za Gaspoda.
Postavili smo mu nekaj kratkih vprasanj.

Zakaj misfire, da bi se morali mladi v
nasi iupniji ude/eiiti misijona? Kaj jim
misijon /ohko do?
Rad bi, da bi vi mladi sprej eli misijon
ne kot obveznost. ampak kot priloznost
in izziv. Ce baste v tern casu uspeli vsaj za
trenutek ustaviti svoj divji tempo iivljenja,
si privosciti nekaj trenutkov zase- za srce
in duso -, si priznati svoj o nemoc in svoj e
bogastvo. bo misijon dosegel svoj namen.
Rad bi, da bi vsaj za trenutek zacutili, kako
Kristusne »tezi«,ampakosvobaj a. ( aka te,
ker ti privosci, da bi zivel svoje i ivljenje
kvalitetno in ne zivotaril'

Bi se kaj sporocili nasi mladini?

Mladi. veselite se zivlj enja. rad i se
imejte. spostujte sebe in bliinje ter si odpusi:ajte! Pridite, ker verjamem, da borno
Verjetno je ie vsak izmed nos kdaj s skupnimi moi:mi nasli kaj dobrega,nekaj
slisali za besedo misijon, ampak to ne kar pomirja in osrecuje! Se vidimo! ©

pomeni, do vemo, kaj natanko pomeni.
Tudi mi se pridruzujemo vabilu in se
Nom /ahko najprej na krarko povesre kaj
naj bi misijon bil?Za kaj pravzoprav gre? enkra t navajamo, kaj vse pripravlj amo
Misijon, ki poteka v kantekstu i upni- za vas:
v petek, 4. I I. 201 1 ob 19h - koncert
je. ima namen spodbuditi vernike k bolj
skupine Svetnik (vstop prost!)
zavzetemu krsca nskemu zivljenju. Zame
v
petek, 11. 11. 2011 ob 18h - mladinosebno je to povabilo, da bi se sleherni
ska masa (pevska vaja ob 17h)
izmed nas nekoliko ustavil in pomislil, kdo
sem, kje sem in kam grem. Da bi se vprasal,
vsoboto, 12. 11.2011 ob 15h - molitev
kaj je dejansko zame pomembno, od kod
na drugacen naCin za mlade (v cerkvi)
Vabljeni!
prihaja moja resnicna sreca, notranji mir,
Ajda
veselje. Ali resnicno zivim svoje zivljenje?
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NOVEMBER, DECEMBER

Pri masi ob 8. uri:
Kristina in Zinka Stefancic - 1. 11.
Toncka Cankar in Nastja Strelec - 6. 11.
Helena Bevc in Miha Stefa ncic - 13. 11.
Franci Orhini in Veronika Cuden - 20. 11.
Tina Zaloinik in Jernej Smole - 27. 11.
Natasa in Bostjan 'iteblaj - 4. 12.

CISCENJE ZUPNIJSKE CERKVE
8. SKUPINA - 6. 11. Staje
VSE SKUPINE- sreda 9. 11.
9. SKUPINA - 20. 11. Matena
1. SKUPINA - 27. 11.
2. SKUPINA - 4. 12.
3. SKUPINA- 11. 12.

Pri masi ob 1o. uri:
!an Debevec in Marinka Zavr$nik - 1. 11 .
Mojca Kus in Jure Podri aj - 1. 11. ob 14h
Irena Ursie in Blaz Jamnik - 6. 11.
Marjana Jamnik in Tine Hostnik - 13. 11.
Barbara Jamnik in Marija Kozin- 20. 11.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel - 27. 11.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj - 4. 12.

Bra lei na Pijavi Gorici:
Olga Urbar in Tone Trope- 1. 11.
Anamarija Picek in Oamjana Urbar - 6. 11.
Klavd ij a Hoi'evar in Jelka Tavcar - 13. 11.
Irena Urbar in Merlin Domic - 20. 11.
Katarina Hocevar in Andrejal unar - 27. 11.
Tadeja Lunar in Urska Pirc - 4. 12.

ZAKRAMENT SV. KRSTA staprejela: Ruby Halic, 23. 10.2011,nalgu; Mark Ciber, 13. 10.1011,
naKuresiku.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA sosi podelili: Matjaz Lavric in Karmen Skodlar, 8. 10.201 1n1
Kureli!u (Golo); Robert Rauh in Mojca Kus, nalansprelu,Mima; Franc Lenarcic in Brigita
Gregorcic, naKureiiku.
V VECNO ZIVLJENJE soodili:
+ Franc Mohorko, 10. 10. 2011, Drag a 7, lg, pokopan naSkofljici.
+ Slavka Zorec, 18. 10. 2011, Zagorica 9, lg, pokopana na$kofljici.
+Milena Roter, 21. 10.2011, Cesta na Kurescek 26, 1g, pokopana nalgu.Zalv.maiein•t dober
namenso darovali: mol Joie insinova ter prijatelji.
+ Angela Orhi ni, 21 . 10.201 1, Kramarjeva 5, lg, pokopanana lgu.Zaw.male in•tdobernamen
so darovali:sinJanez zdrulino, sinfranci zdruiino, scmaMinl:a zdruiino, Mimi inTonika Cankar, ToneBalant z
druiino, Tinka Golob, SabinaRautek, ZdravkoCiber zdruiino, Pavliie1·i izlik~ vasi, AlbinJuhazdruiino, Kozinovi
zlga, Slavko Zupec zdruiino, ljubljanska c. 78, MajdaAnzelc, PaviaPeiek, drulinaBukovec, Cecilija Juh, francin
VidaDebe1·e<, Janez Oehme zdrui ino, druiinaZagar, ISka vas 28, Primievi z lga, drui ina/.!a-tee, Platnarjevi iz
llkevasi, druiinaVrabec iz Sentruperta naDolenjskemindruzina8olha,ljubljans~a c. 35, lg.

Bog povrni vsem darova/cem!

~ SPORO CI LA - - - -- - -- - - - - -- -- -- - -

NAPOVEDN IKOLEDAR
Nedelja 30. 10. 31 . MED LETOM - ZEGNANJSKA NEDELJA- od danes naprej bodo sv.
maseob delavnikih ob 18. uri, na podruzn icah ob 17.00 uri, naKurescku
pa ob 15. uri.
Ponedeljek 31. 10. dan reformacijed.p.d.,zacetekjesenskih pocitnic
Torek I. 11. VSI SVETI sv. mase na lgu: ob8. in 10. uri,ob 13.40 litanije vseh svetnikov,
ob 14. uri sv. masa - nato procesija na pokopalisce in tamob 15. uri molitev
za rajne; ob 17. uri v zupnijski cerkvi molitev roznih vencev za rajne; Pijava
Gorica: sv. masa ob 9. uri; Kurescek: ob 14.30 na pokopa1iscu molitev za
rajne. ob 15. uri sv. mala v cerkvi
Sreda 2. 11. SPOMIN VSEHVERNIH RAJNIH- sv. male:ob 7. uri na pokopaliscu, ob 8. in
18. uri v zupnijski cerkvi, ob 18. uri na Pijavi Gorici inob 15. uri na Kurescku
Tridnevna poboznost naKurescku bo v cetrtek (3. 11.) in petek (4. 11.) ob 15.
uri. v soboto (6. 11.) paob 10. uri.
Petek 4. 11. prvi petek - ZAtETEK M1SIJONA- ob 17.30 molitev pred izpostavljenim
Najsvetejiim, ob 18. uri sv. masa z nagovorom za vse in molitev k Svetemu
Duhu - ob 19. uri koncert skupine Svetnik
Sobota 5. II. celodnevno cascenjeNajsvetej sega - molitevza misijon- ob 18.uri sprejem
misijonarjev in sv. ma!az govororn zavse
Nedelja 6. 11. ZAHVALNANEDELJA - Sv.Lenart,opat. zavetnikcerkve na Gornjem lgu; ob
14. uri iEGNANJENAGORNJEM IGU
PROGRAM MISIJONA JE NA POSEBNI ZGIBANKI, Kl STE JO DOB1LI NA
DOM - SV. MASE SO VSAK DAN OB 8.1N 18. URI; pol ure pred maso molitev pred izpostavljenim Najsvetejsim. Vabljenil
Ponedeljek 7. 11 . pri rednem verouku- srecanje verou(encev z misijonarji in spoved
Torek8. 11. ob 19. uri predstavitev knjige: Zupnija sv. Martina na lgu
Sreda 9. 11. obisk bolnikov nadomu
Cetrtek 10. I I. SRECANJE ZA BOLNIKE INOSTARELE:ob 16.30 priloznost za spoved, ob
17. uri slovesna sv. masa in podelitev zakramenta bolniskega maziljenja,
ob 19.00 sreca nje za za konce v dvorani centra lg (Vilma in Danilo Siter)
Petek 11. 11. sv. Martin, skof, farni zavetnik - ob 18. uri masa in govor za mlade; po·
vabljeni vsi
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Sobota 12. 11. ob 8. uri sv. masa in govor u vse; ob 9. uri oratorij za otroke, sklep z
maso ob 11. uri, ob 17. uri SV. MASA ZA ZAKONCE JUBILANTE- nato
druiabno sre(anje v ucilnici
f\edeiJa 13. 11. 33. NEDEUA MED LETOM: SLOVESNO PRAZNOVANJE iUPNIJSKEGA
ZAVETNIKA SV. MARTINA, BLAGOSLOVITEV OBNOVITVENIH DEL· ob 8.
uri ma!a in govodkofa Petra ~tumpfa, ob 10. uri boglavno slovesnost
vodll nadskof metropolit dr. Anton Stres; ob 9. uri bo masa na Pijavi
Gorici in ob 15. uri na Kurescku
Torek 15. 11 . ob 19. uri sestanek za starse veroucencev 8. razreda
Nedelja 20. 11. KRISTUS, KRALJ VESOUSTVA
Torek 22. 11. sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe in pevcev - u PEVCE: ob 18. uri
sv. mala, potem praznovanje sv. Cedlijev zgornji ucilnici
Sobota 26. 11. pletenje adventnih venckov vveroucni ucilnici od 9.00do 12.00 ure
Nedelja 27. 11. 1. ADVENTNA NEDEU A- BLAGOSLOV1TEV adventnih vencev pri obeh
ma!ah; ob 16. uri - DEKANIJSKO SRECANJE 2PS NA BREZOV1CI
Zacetekze ustaijeneadvenrne poboinosti: MARIJO NOSIJO, na lgu, v Stajch,
1iki vasl, Mateni, 1Ski Loki, na Dobravic~ Sarskem in Pijavi Gorici. Vsak \oeC€1'
se zberejo k molitvi roinega venca pri eni drutini, kjer je Marijin kip; Marija
potuje od druiine do druzine.
Torek 29. 11. Zacetek devetdnevnice k Brezmadeini Devici Mariji pri mali ob 18. uri
CELODNEVNOCASCENJENAJSVETEJSEGA:
ob 9. uri- prva molitvena skupina
ob 10. uri - l!ka Loka. Malena, Sarsko, Dobravica. Kremenca
ob 11. uri - veroucenci vseh razredov
ob 12. uri {poroka)
ob 13. uri - zakonski skupini
ob 14. uri - lg. Pijava Gorica
ob 15. uri- druga molitvena skupina in ZPS
ob 16.uri· Kot, Slaje,1!ka vas, ISlea
~osienje ni /uksus, ompok prioriteto.
papez Benedikt XVI.

Zupnija Ig
vas vljudno vabi na prcdsta\·itev knjige
v Iorek, 8. novembra 201 1, ob 19. uri
v zupnijski ccrkvi na Igu.
Predstavitev bodo
s kulturn im programom sooblikovali:
organistka Polona Gantar,
solistka Pija Brod nik,
Trio Inst rumcntalis
inpovezovalcc lllaz Lcsnik

\'csdimo .'<' l'll.icga obiska!
Spostovani!
Z vcscljem \'as ob\'eS(ava, da smo
\' ponedcljek 17. oktobra 2011 zakljuCili
redakcijo na5ega skupnega projektaknjige ZCP~IJA S\'. ~IARTI~A ~A IGC.
Trenutno je ,. tisku in jo pri(akujemo konec
meseca oktobra ali v zaO:etku novembra.
Vsekakor pa do
8. novembra 20 II,
kobo predstavitcv knjige s krajsim
kulturnim programom.
Kot urednika bi sc rada iskreno zahvalila
\'Sem avtoricam in avtorjem,

ki ste sousl\'arjali
Ia knjiini pn·encc i7.anske 7.upnije,
nama zaupali in wrjcli ,. to, kar smo sl;upaj
delali. Strokovnost, korektnost
in cstctika dajejo knjigi pe(at unikatnosti in
prepoznamosti.
Vseskozi S\'3 se trudila, da a\1orji ohranite
ustvarjalno samostojnost znotraj dljev,
ki si jih je zadal uredniSki odbor pri
snovanju knjigc.
Verjela S\'a v vase kvalitcte in vsi skupaj smo
lahko ponosni , da nam jc uspelo.

Na lgu ne i.zide prav veliko knjig.
Monografija Zupnija sv. Martina
na lgu je do sedaj
najobseinej~i projel;t iianske
knjiine produkcije.
V njej se prepletajo
zgodovina, umetnost
in duhovno i ivljenje
lianskega.

Knjigo boste vse do Miklavza
lal1ko kupili po zr1izaui ceui 40£
(red11a cerra 49 €).
Kujign bo unprodaj v i up11iscu 1111
lgu in pri zaloibi Salve v Ljubljaui
(RnkovuiSka ul. 6).

Najlcpsa hvala vscm!
Urcdnika
Marli n Hoslnik
in Maja Zupancic
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