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

MOLITE? POZNATE MOLITEV ROŽNEGA VENCA?
Molitev je vez z Bogom. S tem da se
obračamo nanj, pokažemo svojo vero
in zaupanje vanj, svoje prepričanje, da
v življenju vsega ne zmoremo sami.
Nad nami bdi nekdo, ki je neprimerno
sposobnejši od nas, bolj usmiljen je od
nas, njegova ljubezen prekaša našo človeško ljubezen
– je vsemogočen. Zmore
tudi za nas nerazumljive stvari – čudeže. O
njih govori Sveto pismo
Stare in Nove zaveze.
Kaj drugega je Davidova zmaga nad Goljatom
kot Božji poseg - čudež. V novi
Zavezi beremo o življenju in delovanju Božjega sina Jezusa. Spet zvemo
o mnogih čudežih. Spoznamo njegovo
ljubezen do vsakega človeka brez razlike, do grešnikov, do bolnih, ubogih.
Molitve se najlažje naučimo ob
vzgledu svojih staršev. Včasih so mnoge slovenske družine vsak večer molile rožni venec. Starši so se z majhnimi

otroci v postelji pred spanjem zahvalili
Bogu, mogoče po domače, s svojimi
besedami, in jih zaupali varstvu njihovega angela varuha. Pokrižali so jih
pred vsakim pomembnejšim dogodkom v njihovem življenju. Kako pa je
danes? Še vemo, čemu služi
tista verižica jagod, rožni
venček? Majhni otroci
si ga radi dajo na glavo
kot ogrlico.
Molitev
rožnega
venca je nastala kot
pomoč v obrambi proti
Turkom. Takrat je molitev
prinesla maloštevilni vojski
zmago nad močnejšim sovražnikom.
In tako tudi danes po molitvi rožnega
venca Bog uslišuje naše prošnje in nam
podeli mnogo milosti.
Kaj je pravzaprav rožni venec?
Potovanje skozi Jezusovo in Marijino
življenje od Jezusovega spočetja do
Marijinega kronanja v nebesih, kjer sta
se spet srečala.
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Se vam zdi ta molitev predolga? Mogoče nam misli res uidejo k vsakdanjim
skrbem in težavam, pa se hitro vrnimo
k Mariji, ki pri vsakem rožnem vencu
moli skupaj z nami. Izročimo ji svoje
stiske in jo prosimo za pomoč. Čim več
rožnih vencev boš zmolil, tem krajši se
ti bodo zdeli in ob vsaki skrivnosti ( naj
bo to veselega, svetlega, žalostnega
ali častitljivega dela) se ti bo porodila
v mislih kakšna nova misel. Kot bi ti jo
navdihnil nekdo od „zgoraj“. In zato ti
ta molitev ne bo več dolgočasna.
Morda ne veste, da nas že nekaj mesecev v naši župniji povezuje živi rožni
venec. Vsak izmed molivcev zmoli vsak
dan eno od desetk rožnega venca ( deset zdravamarij ) in tako vsak dan vsi

skupaj zmolijo vse štiri dele rožnega
venca. Za našo župnijo in njene potrebe.
Za vse, ki potrebujejo Božjo pomoč.
Ob skupinski molitvi rožnega venca je lepo, če skušamo prilagoditi svojo molitev drugim, da ne prehitevamo ali zaostajamo. Molimo glasno in
razločno. Od časa do časa poglejmo v
molitvenik, če nismo nehote pri znanih molitvah očenaša in zdravamarije
kaj spustili ali kaj dodali. Da nam to ne
bo prišlo v navado. Najvažnejše je, da
ne ponavljamo le avtomatsko besede,
ampak da molimo s srcem in se zavedamo, kako majhni smo pred vsemogočnim Bogom in kako zelo potrebujemo
njegovo pomoč.
Irena

•••

ZA VAS ŽIVIM – JUBILEJNO LETO
OB 200. OBLETNICI ROJSTVA JANEZA BOSKA
V svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku se je v soboto 16.8.2014 tudi
v Sloveniji začelo obhajanje 200. obletnice rojstva sv. Janeza Boska, očeta in
učitelja mladine.
Obeležitev začetka jubileja je imela
predvsem duhovno noto. Na 199. don
Boskov rojstni dan je odmevala molitev
večernic, rožnega venca in litanij Matere Božje. Celotno dogajanje je prenašal
Radio Ognjišče in k temu pomenljivemu dogodku in molitvi pritegnil mnoge

vernike doma in po svetu. Predstojnik
slovenskih salezijancev Janez Potočnik,
ki je vodil molitveno bogoslužje, je ob
začetku jubileja izrekel poslanico, iz katere bomo povzeli nekaj misli kot spodbudo tudi za našo župnijo.
Janez Bosko, ki se je rodil 16. avgusta 1815, torej pred 199 leti, v revni
družini majhne vasice Becchi, je postal
velikan svetosti, največji katoliški vzgojitelj, oče in učitelj mladine. Ta Božji
prerok je razširil svoje roke in svoje srce

VZGOJA
do skrajnih meja sveta. Danes njegovi
duhovni sinovi in hčere prinašajo upanje otrokom, mladim in preprostim na
vseh koncih sveta.
Njegova preventivna vzgojna metoda je temeljila na razumu, veri in ljubeznivosti. Na začetku svojega dela je
dejal svojim mladim, ki jih je zbiral, da
bi jih obvaroval pred nevarnostmi tega
sveta, da jim bo dal kruha, delo in nebesa.
V tem jubilejnem letu bi se radi
Gospodu zahvalili za don Boska, za
njegovo svetost in njegovo vzgojno karizmo; hkrati pa bi radi znova odkrili tega svetnika, ki nam
ima tudi danes še veliko povedati.
Don Bosko si je s svojimi lastnimi rokami
in trdim vsakdanjim delom služil kruh.
Zvesto je sledil Gospodovim navdihom.
Čeprav je odraščal brez očeta , saj mu je
ta umrl, ko je imel dve leti, je postal oče
številnih sirot. Svoje sanje (ali razodetja), ki so se začele že pri devetih letih,
je spreminjal v resničnost. Znal je razbirati potrebe mladih svojega časa. Imel
je veliko zaupanje v Marijo. Mladim je
znal predstaviti visok ideal svetosti in
ga skupaj z njimi živeti. Povsem se je
predal ljubezni do mladih in do Boga.
Ko je bil don Bosko star 31 let, pet let po
svojem duhovniškem posvečenju, ko je
ravno našel stalni prostor za svoje mlade, je zbolel na smrt. Po zaslugi molitev
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in žrtev mnogih mladih je ozdravel. Ko
se je po najhujši krizi vrnil med svoje
mlade, je tedaj izrekel neke vrste slovesno zaobljubo ljubezni do mladih, dejal
jim je: »Svoje življenje dolgujem vam.
Vedite pa: Odslej ga bom vsega porabljal za vas!« To 'zaobljubo' je čudovito
nadgradil oz. razložil pred natanko 150.
leti v duhovni spodbudi za l. 1864, ko je
dejal mladim: »Povsem se vam darujem: kar sem in kar imam. Za vas študiram, za vas delam, za vas živim, za vas
sem pripravljen dati tudi življenje.«
Za vas živim! Te don Boskove besede smo izbrali za vodilno misel v tem
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jubilejnem letu. Naj bodo za vse nas
navdih in spodbuda:
da bomo imeli radi mlade današnjega časa, jim prisluhnili, molili zanje in
jim dajali zgled pravega krščanskega
življenja. Bodimo jim v oporo na poti
skozi razburkano mladost.
Mladi, zavedajte se, da don Bosko
gleda na vas z enako simpatijo in predanostjo srca kot na mlade svojega
časa. On je še vedno vaš »oče, učitelj in
prijatelj!«, ki ne bo nehal pri Gospodu in
nebeški Materi Mariji prositi za vas in

bo z vami in za vas po svojih duhovnih
sinovih in hčerah.
Bratje in sestre! Jubilejno leto ob
200-letnici don Boskovega rojstva nas
vabi: odprimo se njegovi svetosti in njegovemu sporočilu vzgojne modrosti:
podoba, priprošnja in živa navzočnost
tega svetnika mladih, vzgojitelja, buditelja številnih duhovnih poklicev - je
dana tudi za naš slovenski narod.
Povzeto po sletni strani
htt://www.donbosko.si
(pripravila Marjana in Tomaž)

SVETI DOMINIK SAVIO

Pred porodom Dominikove najmlajše sestre Marije Katarine je visoko
noseča mati zbolela. Dominik, ki je bil
gojenec v Oratoriju pri don Bosku, je
prišel k njemu in ga prosil za dan počitnic.
»Kam pa hočeš iti?«gaje vprašal don
Bosko.
»Domov bi rad šel,mama je hudo
bolna!Marija jo želi ozdraviti!«
»Bolna? Kako to veš? Ti je kdo pisal?«
»Ne,vem da je bolna ,«je z drhtečim
glasom rekel Dominik.
Don Bosko mu je dal denar za pot in
Dominik je odšel. Na križišču pred vasjo
je srečal očeta,ki je šel po zdravnika.
»Ti, Dominik!?«se je začudil
oče.«Kam pa greš?«
»Domov, oče. Obiskat grem bolno

mamo.«
»Kdo pa ti je povedal,da je bolna?
Pojdi k staremu očetu! Sedaj ne moreš
k mami.«
Oče je odhitel naprej,Dominik pa
je pospešil korake proti domu. Ko ga
je mati zagledala, se je začudila: «Ti,
Dominik!«. Z utrujenim glasom mu je
rekla: «Pojdi k sosedovim. Zdaj te ne
morem sprejeti. Poklicala te bom kasneje.«
Dominik se je ovil materi okoli vratu
in rekel: «Takoj grem mama, samo objeti sem te hotel..«
Obesil je materi okoli vratu Marijin
škapulir, jo poljubil in se vrnil v Torino.
Komaj je Dominik odšel, je materi
odleglo. Bolečine so prenehale in srečno je rodila hčerko, kateri so naslednji
dan pri krstu dali ime Marija Katarina.

VZGOJA
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Kot njen boter je v krstni knjigi zapisan
Dominik.
Ko je naslednje leto Dominik ležal
na smrtni postelji, je poklical k sebi
mater in ji rekel: «Ali se še spominjaš,
mama, kako sem ti obesil Marijin škapulir okoli vratu? Marija te je tedaj ozdravila. Posodi ta škapulir še drugim
mamam,kadar bodo na porodu. Marija
jim bo rada pomagala.«
Ta škapulir je dolgo romal od matere do matere in vsem je Marija pomagala. Tudi Dominikova sestra Terezija
ga je nosila. Pozneje se je nekje izgubil.
Za svetniki,ki zmorejo poleg vseh
mikavnosti na svetu goreti in zgoreti za eno samo veliko idejo,je sled
večna,močna in svetla. Dominik je go- ka v Marijinem letu 1954,proglasila za
rel in zgorel za Marijo,zato ga je Ma- svetnika.
rija tudi okrasila z mnogimi čednostOdlomek iz življenjepisa Svetega
mi. Pustil je na zemlji neizbrisno sled
Dominika Savia: Junaški kurir iz Rive,
svetosti,ki jo je Cerkev tudi potrdila in
katerega avtor je Franc Mihelčič
postavila za vzor mladini,ko je DominiPripravila Sonja D.

KATEHISTINJA SE PREDSTAVI

Pozdravljeni,
Sem Simona Pavlič, doma iz Vrbljen, župnija Tomišelj. Verouk učim od
kar sem zaključila Katehetsko pastoralno šolo v Ljubljani. Sprva v župniji Tomišelj, letos imam tudi dva razreda (8.
in 9. razred) v vaši župniji Ig.
Prijetno presenečena sem bila, kako
dobro znajo mladi opazovati dogajanje
okoli sebe, kako so odprti za pogovor,

polni energije, sposobnosti ter talentov. Na prvih urah se je videlo, da sta
moja predhodnika (sestra Marta in kaplan Janez) opravila dobro delo, saj so
mladi občutili, da jim nekaj njihovega
manjka. Dogajanje pri verouku je živahno iz ure v uro in 45 minut kar prehitro
mine. Letos imamo vsi skupaj »nalogo«, da se dobro in vredno pripravimo
na prejem zakramenta svete birme, ki
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je potrditev v veri.
Vsi skupaj (starši, kateheti, župnijsko občestvo in animatorji) jih pripravljamo na vstop v samostojno in odgovorno krščansko življenje, zato je naša
naloga skrb za te mlade, ki so nam zaupani, jim biti zgled veselega kristjana,
ki ga srečanje z Bogom pri sveti evharistiji napolni z močjo, vero, upanjem in
ljubeznijo, da se v vsakdanjem življenju

spoprijema s težavami. Ti vaši-naši mladi imajo v sebi veliko potenciala, zato
poskrbimo, da bodo postali in ostali
»dobri kristjani in pošteni državljani«
kakor bi želel sv. Janez Bosko. Molimo
za te mlade birmance, njihove družine
in za vse, ki jih pripravljamo na prejem
sv. birme, ter jih priporočajmo varstvu
Marije Pomočnice.
Simona Pavlič, katehistinja

•••

PRVE SOBOTE - ČEŠČENJE MARIJINEGA
BREZMADEŽNEGA SRCA KOT POT DO ZVELIČANJA

Z grehi se je človeštvo oddaljilo od
Boga in je v nevarnosti večnega pogubljenja. Marija kot Mati vsega človeškega
rodu je zanj zaskrbljena, zato nas s prikazovanji v Fatimi opozarja, da smo v svoji
pretirani zagledanosti v ta svet pozabili
na poslednje reči. Hoče nam pomagati k
pravemu spoznanju in ljubezni. Kajti ljubezen je tista sila, ki edina more človeka
spremeniti in posvetiti. Prve sobote so le
ena od oblik češčenja Marijinega brezmadežnega Srca. Bolje jih bomo razumeli, če
jih bomo povezali s spoznanji, ki jih fatimski dogodki prinašajo o Marijinem brezmadežnem Srcu. Marijino Srce namreč
zavzema v fatimskem sporočilu središčno
mesto. Pri drugem prikazanju trem fatimskim pastirčkom, 13. junija 1917, je Marija
rekla, da bo Jacinto in Frančiška kmalu
vzela v nebesa. Luciji pa je napovedala:

»Ti pa ostaneš tu še nekaj časa.
Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče vpeljati pobožnost
do mojega brezmadežnega Srca. Tistemu, ki se je bo oklenil, obljubim
zveličanje. Te duše bo Bog ljubil kakor cvetlice, s katerimi krasim njegov
prestol.«
Prvo sobotna pobožnost je usmerjena predvsem v zadoščevanje za sramotenje Marijinega brezmadežnega Srca.
Naš najboljši poznavalec fatimskih dogodkov duhovnik Ludovik Ceglar, ki je
o njih napisal kar tri knjige, je v knjigi
Prošnje fatimske Gospe zapisal: »Za
Slovence, ki smo v preklinjanju Božje Matere med najbolj grešnimi, naj bi
Marijine besede bile še posebej spodbuda, da bi ji zadoščevali in skušali pre-

DUHOVNOST – ZGODILO SE JE
klinjanje zmanjšati. Vsak, ki preklinja,
kliče Božjo kazen na ves narod, zato
ga ima vsakdo pravico in dolžnost posvariti in poučiti. « Niti Marija niti Jezus
zase ne potrebujeta našega zadoščevanja, čeprav oba naši grehi prizadenejo.
Zadoščevanje in spravo potrebujemo
mi ljudje, kadar se porušijo ali zrahljajo
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naši odnosi do Jezusa in Marije, da bi se
ponovno vzpostavili ali okrepili. Katekizem katoliške Cerkve nas uči: »Greh
rani in oslabi grešnika samega, pa tudi
njegove odnose z Bogom in z bližnjim«.
Povzeto iz knjižice:
V šoli najsvetejših Src št.23.
Pripravila Robi in Bernarda

•••

STIČNA MLADIH

V soboto, 20.9.201, smo se mladi
zbrali v Stični. Nekateri smo se tja odpeljali z vlakom, drugi z avtobusom
nekateri pa z avtom. Vsakoletni »festival«, ki poteka tretji teden v septembru, združuje vse mlade.
Dogaja se pri samostanu. Letos se
nas je zbralo kar sedem tisoč. Srečali smo prijatelje iz drugih krajev ali pa
spoznali nove.
Da pa nam ni bilo dolgčas, smo se
lahko udeležili različnih delavnic: turnirja v nogometu, ali pa smo pred odrom
plesali in peli. Ob 13.00 smo se vsi skavti
zbrali na velikem travniku. Tam smo se

postavili v krog in imeli duhovno misel
ter zmolili za ta dan. Na koncu pa smo
razdrli krog po »skavtsko«. Kot vsako
leto smo si lahko kupili majice, ki so bile
letos rumene barve, na sredini pa so imele moder krog v katerem je pisalo: «Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo!« Ob dveh smo se prav
vsi udeležili sv. maše. Na koncu je sledil
»žur«. Okoli šestih smo se počasi odpravili proti vlaku. Festival nam je ostal
v lepem spominu in prepričana sem, da
vsi komaj čakamo naslednje leto, ko se
bomo ponovno odpravili proti Stični.
Skavtinja Nežka Grmek

ŽEGNANJE PRI SV. JEDRT V IŠKI
V nedeljo, 7. septembra, na angelsko nedeljo, je bilo v Iški žegnanje. V
veselem in domačem vzdušju se nas je
zbralo lepo število, tako domačinov in
kot tudi ostalih župljanov.
Mašo je daroval naš novi kaplan

gospod Primož Korošec. Bil je vesel,
da je spoznal najmanjšo podružnico v
župniji. Po maši je sledilo druženje ob
dobri kapljici in dobrotah iškarskih gospodinj.
Helena Žučko
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SVETI RUPERT NA SARSKEM
21. septembra 2014 je bilo na Sarskem spet slovesno. Praznovali so žegnanje. Žegnanjsko mašo je daroval
naš novi kaplan gospod Primož Korošec. Evangelij te nedelje mu je bil dober
navdih za pridigo. Gospodar je namreč
cel dan pošiljal delavce v svoj vinograd.
Ob plačilu pa je nagradil prav vse enako, ne glede na to, da so nekateri delali
ves dan, zadnji pa le eno uro. Človeško
gledano bi morali dobiti več tisti, ki
so delali cel dan. Gospodar-Bog pa je
dober in nagradi vse enako. Ljudje ve-

likokrat spregledamo, da smo stalno
obdarovani. Prav nič nismo hvaležni
za življenje, za zdravje, za prijatelje, za
sosede in sorodnike, ki nas podpirajo in
nam v težavah stojijo ob strani.
Pri slovesnosti je sodeloval mladinski pevski zbor pod vodstvom gospoda
Mirka Merzela.
Lep dan, eden redkih v letošnjem
letu je bil kriv, da smo se ob sladkih dobrotah in pijači še dolgo zadržali pri lepi
cerkvici sv. Ruperta.
Tončka Jeraj

ŽEGNANJE PRI SVETEM MIHAELU V IŠKI VASI

V nedeljo 28. septembra 2014 je bilo
žegnanje pri sv. Mihaelu v Iški vasi. V
zadnjem času so se trudili, da je cerkev,
ki gosti tudi veliko rimskih spomenikov,
zasijala v novi preobleki. Žegnjanjska
slovesnost je bila enkratna priložnost
za blagoslov obnovljene fasade.
Žegnanjsko slovesnost je vodil gospod župnik Jože Pozderec, ki nam je v
pridigi med drugim predstavil blaženega Antona Marina Slomška. Ta se je ves
posvetil delu za svoj narod, tako na verskem področju, kot v šolstvu in kulturi.
Zato je tudi danes naš vzornik
Pri slovesnem bogoslužju je sodelo- sodelovali pri obnovi fasade in vernike
val župnijski mešani pevski zbor.
povabil, naj se po maši zadržijo pred
Ob koncu slovesnosti se je župnik cerkvijo, kjer nas je čakala pogostitev.
zahvalil vsem, ki so bili pobudniki in so
Tončka Jeraj

ZGODILO SE JE – SPOROČILA
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SKAVTI
V nedeljo, 28. 9., ob četrti uri smo se terimi smo postavljali bivake, se urili v
na Škofljici pri župnišču zbrali vsi skavti stezosledstvu ter novinci (pa tudi nekaj
iz našega stega ter med nas povabili vse, skavtov z rutko) sledili vrvem, napeljaki bi se radi priključili skavtom. Letos nim med drevesi z zavezanimi očmi,
smo sprejeli tudi člane starejše od 8 let. razen tega je bilo še nekaj zanimivih in
Uradno smo začeli s krogom in dvi- zabavnih skavtskih preizkušenj.
Po koncu zelo zabavnega začetka
gom zastav, nato smo se po starosti
razdelili na dve skupini, na stare od 8 skavtskega leta in pridobitvi mnogo
do 11 let in od 11 do 16 let. Istočasno je novih članov, smo se z veseljem poslads starši potekal krajši sestanek. Zatem kali s pecivom, ki so ga odlično pripraviso se mlajši ločili od starejših in starej- le mame skavtov.
Erika Dolinšek
ši smo se prešteli na pet skupin, s ka•••

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE: OKTOBER
Pri maši ob 8. uri:
Nataša in Boštjan Šteblaj – 5. 10.
Rok in Zinka Štefančič – 12. 10.
Manca in Aleš Hostnik – 19. 10.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 26. 10.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 1. 11.
Bernarda in Robi Selan – 2. 11.
Pri maši ob 10. uri:
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 5. 10.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 12. 10.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 19. 10.

Andreja in Roman Zdravje – 26. 10.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 1. 11.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 2. 11.
Ob 14.00:
Anka Virant Dornik in Marija Poljanec – 1. 11.
Bralci na Pijavi Gorici:
Eva Kramar in Urška Pirc – 5. 10.
Anže Globokar in Katarina Hočevar – 12. 10.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 19. 10.
Tadeja Lunar in Ana Marija Picek – 26. 10.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 2. 11.
Andreja Lunar in Klavdija Hočevar – 9. 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 stiki: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB d.d.). Hvala
vsem darovalcem in Bog plačaj!

10 SPOROČILA
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
4. SKUPINA – 12. 10.
8. SKUPINA – 19. 10. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 26. 10. (Matena

1. SKUPINA – 2. 11.
2. SKUPINA – 9. 11.
SREDA VSE SKUPINE–16. 11.

•••
POBOŽNOSTI NA KUREŠČKU
V cerkvi na Kureščku je sv. maša vsako nedeljo, ponedeljek, sredo in petek ob 16.
uri (po premaknitvi ure na zimski čas ob 15. uri), vsak torek in četrtek pa ob 10. uri.
Vsako nedeljo je eno uro pred mašo češčenje.
Srečanja ob četrtkih:
vsak drugi četrtek v mesecu MOLITEV ZA NEROJENE OTROKE IN SPOŠTOVANJE SVETOSTI ŽIVLJENJA. Ob 17. uri slavljenje, ob 18. uri sv. maša in po maši program v Marijini hiši. Mašuje župnik bolniške župnije p. Toni Brinjevc.
vsak tretji četrtek v mesecu SREČANJE ZA MLADE IN MLADE PO SRCU. Ob 17.
uri slavljenje, ob 18. uri sv. maša in po maši program v Marijini hiši;
vsak četrti četrtek v mesecu MOLITEV ZA MIR IN SPRAVO. Ob 17. uri slavljenje,
ob 16. sv. maša in molitev za posameznike. Mašuje g. Toni Kmet.
•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Lara Leyla Trdan, 06. 09. 2014, Barjanska ul.
22, Ig, na Igu; Maj Verhovc, 14. 09. 2014, Slomškova ul. 40 a, Domžale, na Kureščku;
Lili-Liljana Germek, 20. 09. 2014, Visoko 14, Ig, na Kureščku; Anže Božič, 21. 09.
2014, Gratova ul. 27, Škofljica, na Pijavi Gorici; Pina Maučec, 21. 09. 2014, Šentvid pri
Stični, na Kureščku; Rebeka Hočevar, 28. 09. 2014, Gasilska 6, Pijava Gorica, Ig, na
Pijavi Gorici.

•••
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Janez Arhar in Ana Rupert, 06. 09.
2014, v cerkvi Sv. Križa v Iški vasi; Tomaž Strle in Jana Burger, 06. 09. 2014, v župnijski cerkvi na Igu; Matjaž Centa in Urška Gradišar, 13. 09. 2014, na Kureščku; Matej
Pobežin in Veronika Josipina Rijavec, 20. 09. 2014, na Kureščku; Luka Škrabl in Anica Škraba, 27. 09. 2014, pri Novi Štifti, župnija Sodražica.

•••
V VEČNO ŽIVLJENJE je odšla:
+ Angela Zalar, 10. 09. 2014, Kot 26. Za sv. maše in v dober namen so darovali:
hčerki Silva in Viktorija z družinami, Blatnikovi z Iga, družini Babič in Cigler, družina

SPOROČILA 11
Toneta Cimpermana, sosedje Vrenkovi, Cibrovi iz Kota, sosed Gregarjev Tone, Franci
Zalar z družino, Janez Zalar z družino, Rozmanovi, družina Platnar, družina Modic.
+ Terezija Zupančič Bosančić, 21. 09. 2014, Kočevska cesta 155, Pijava Gorica.

NAPOVEDNI KOLEDAR OKTOBER 2014
Mesec oktober, mesec rožnovenske pobožnosti – Vsak dan 20 minut pred mašo molitev
rožnega venca: za družine, za ljudi v stiski, za naše bolne in ostarele, za
mlade, za duhovne poklice in za svetost duhovnikov. Pred nedeljsko
sveto mašo nekaj otrok vodi molitev rožnega venca.
Nedelja 5.10. 27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA – sv. maše ob 8. in 10. uri,
na P. G. ob 9. uri in na Kureščku ob 16. uri. Ob 9. uri žegnanje v Tomišlju
– slovesno mašo bo daroval g. Primož Korošec SDB, letošnji novomašnik. Od 5. do 12. Oktobra: Teden za življenje.
Ponedeljek 6.10. Sestanek za ŽPS ob 19.30 uri. Goduje sv. Bruno, ustanovitelj kartuzijanov, pri nas so kartuzijani v Pleterju.
Torek 7.10. Rožnovenska Mati Božja - Sv. maša ob začetku akademskega leta v
stolnici ob 18.30. Študenti lepo vabljeni!
Nedelja 12.10. 28. NEDELJA MED LETOM – sklep tedna za življenje.
Ponedeljek 13. 10. sestanek za člane Župnijske Karitas, začetek s sveto mašo ob 19. uri.
Sreda 15. 10. Sv. Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica
Petek 17. 10. Tridnevni duhovni vikend za animatorje na Uskovnici. Goduje sv.
Ignacij Antiohijski.
Nedelja 19.10. 29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA – Škofijsko praznovanje
misijonske nedelje bo v Smledniku ob 16. uri.
Četrtek 23. 10. Festival duhovne ritmične glasbe ob 19:30 v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Moto letošnjega festivala je: »Naredimo nekaj lepega za mlade«. Na festivalu Ritem srca bodo zazvenele
nove skladbe, sledil pa bo mladosten koncert slavilne in me-

ditativne glasbe. Pevcem se bo pridružil 80 članski zbor, veliko
pesmi je na novo prevedenih in besedila bodo predvajana na platno,
skratka vse je pripravljeno, da vsa dvorana poje slavi in moli v en
glas. Mladi, pridite in se povežite v veliko skupnost ob petju in
glasbi, ki vam je blizu.
Breme priprav in izvedbe z veseljem nosi radio Ognjišče. Vstopnice
po 8.5 EUR so zgolj za pokritje stroškov. Dobite jih v vseh prodajalnah založbe Ognjišče v Ljubljani. Lahko jih naročite tudi na tel. radia
Ognjišče, 01 512 11 26.

Sobota 25. 10. Ponoči prehod na zimski čas – urne kazalce pomaknemo za eno uro
nazaj.
Nedelja 26.10. 30. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJSKA - ob 10. uri ŽEGNANJE
NA PIJAVI GORICI – ob 16. uri DIAKONSKO POSV EČENJE V STOLNICI. Na Kureščku sv. maša ob 15.00 uri. - Od danes naprej bodo
sv. maše ob delavnikih v farni cerkvi ob 18.00, na podružnicah ob
17.00, na Kureščku pa ob 15.00
Ponedeljek 27.10. začetek jesenskih počitnic
Torek 28. 10. Sv. Simon in Juda Tadej, apostola ob 18. uri sv. maša na Pijavi Gorici
Sreda 29.10. Bl. Mihael Rua, prvi don Boskov naslednik – po večerni maši molitvena
ura naše župnije za blagoslov jubilejnega leta - 200 letnici don Boskovega rojstva.
Četrtek 30.10. Ob 18. uri sv. maša na Pijavi Gorici za + Terezijo Zupančič Bosančič, 30.
dan.
Sobota 1.11. VSI SVETI – sv. maše na Igu ob 8., 10., ob 13.40 litanije vseh svetnikov
in 14. uri sv. maša. Po maši procesija na ižansko pokopališče in tam
ob 15. uri molitev za rajne, ob 17. uri v župnijski cerkvi molitev rožnih
vencev za rajne. Pijava Gorica: sv. maša ob 9.00, Kurešček: ob 14.30
uri – na pokopališču molitev za rajne, ob 15. uri – sv. maša v cerkvi.
Nedelja 2. 11. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – sv. maše na Igu ob 8. in 10. uri, na
Pijavi Gorici ob 9. uri in na Kureščku ob 14.00 češčenje in pete litanije
in ob 15. uri sv. maša in molitev za posameznike z maziljenjem.

