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MARIJA - MILOSTNA MATI
Mesec maj je Marijin mesec. To je čas
novega življenja v naravi, čas rasti in razvoja. Marija je rodila Jezusa-Božjega izvoljenca. V njenem telesu se je razvil in
rodila ga je, je nosilka življenja. Čeprav
ni bila farizejka, bila je preprosto dekle,
je sprejela vlogo, ki ji jo je
namenil Stvarnik. Sprejela
jo je vdano in z zaupanjem
v Boga. S tem je pomagala celemu človeštvu. In še
vedno se zatekamo k nji
po pomoč, ki jo včasih vsi
nebogljeni, zelo potrebujemo. V Sloveniji je največ romarskih cerkva posvečenih
Mariji.
Romanje v današnjem času spet pridobiva pomen. Število romarjev je vsako leto večje. Nameni romanj so različni,
največ je takih s priprošnjo (za ozdravljenje od duševnih in telesnih bolezni,
za mir, za zmago v vojni, za prenehanje
naravne nesreče), veliko je tudi zaobljubljenih romanj, ko so verniki prejeli

milost in ozdravljenje in se potem odpravijo na romanje v zahvalo. Precej je
tudi spokorniških romanj, ko božjepotniki želijo spremeniti svoj dotedanji način življenja in želijo začutiti navzočnost
Boga. V Sloveniji imamo kar nekaj znanih božjepotnih svetišč in
sicer: Brezje, Blejski otok,
Sveta gora, Ptujska gora,
Svete Višarje, Marijino Celje in tudi Kurešček. Mislim,
da našo romarsko cerkev
Marije-Kraljice miru vsi naši
župljani poznate. Cerkev
Marije- Kraljice miru stoji
na eni najlepših slovenskih
razglednih točk, na 833metrov visokem Kureščku. Sedanjo cerkev
na Kureščku so zgradili v 18. stoletju, ko
je imela tu sedež za vso Kranjsko bratovščina Marije, Kraljice miru. Cerkev je
začela razpadati v desetletjih po drugi svetovni vojni, ker poškodovane od
nemške granate leta 1944, niso smeli
popraviti.
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uvodnik, molitev

K sreči je cerkev obnovljena, vernim
ljudem pa je uspelo ohraniti prvoten
Marijin kip, tako da je danes Kurešček
živo romarsko središče, ki privlači številne romarje iz Slovenije in sveta. Cerkev
je uspela ohraniti svojo preprostost,
v njej prevladuje toplina in prijaznost
majhnih slovenskih cerkvic in mislim,
da je veliko ljudi šlo pomirjenih in potolaženih nazaj domov. Veliko jih je odšlo
z novim upanjem v srcu, z vero v božjo
pomoč po Marijinem posredovanju. Veliko se jih na Kurešček vrača v zahvalo,
saj se jim je življenje obrnilo na boljše.
Sredi naraščajočega modernizma,
tehnologije in elektronike, mobilnosti,
raznih potovanj, hitrih informacij, potovanj v vesolje in globine oceanov, ljudje
iščejo stabilno in nespremenljivo ukoreninjenost v zemljo. Hitreje, ko se člo-

veštvo premika, bolj potrebuje ukoreninjenost v ta svet. Kaže, da božjepotni
kraji ustrezajo globoki potrebi človeške
duše, ki hoče biti povezana z materjo
zemljo. Več ko vemo, bolj intenzivno
išče duša zadnji smisel bivanja. Ljudje
odhajajo na romanja, ker iščejo in upajo, da bodo našli tisto, česar jim sodobni svet ne daje. Tu se stke veliko novih
poznanstev, srečujejo se ljudje, ki imajo
podobne probleme in pri romanju ne
gre samo za našo dokončno rešitev življenjskih težav in vprašanj, pač pa je
pomembno to, da nas začne razsvetljevati in osvobajati ter nam da moč za
tisto skrivnostno popotovanje po poti
našega življenja. To pa je za sodobnega
človeka, velikega, nemirnega iskalca in
večnega romarja, bistvenega pomena.
Sonja Dolinšek

Gospod Jezus, skupaj s svetim Jane-

bodo vselej priče tvojega odpuščanja. Naj
zom Marija Vianneyem ti izročamo vse bodo pravi Očetovi častilci, da nam bodo
duhovnike. Vsakega od njih si poklical vedno kazali resnično pot svetosti.
po imenu in za vsakega te slavimo. Zanje
prosimo: ohrani jih zveste tvojemu imeOče, skupaj z njimi se tudi mi darunu. Ti, ki si jih posvetil, da bi bili naši pa- jemo Kristusu za Cerkev, da bi oznanjala
stirji, daj jim moči, zaupanje in veselje, v ognju tvojega Duha. Nauči nas, da jih
da bodo lahko izpolnili svoje poslanstvo. bomo preprosto imeli radi, jih spoštovali in jih prejemali kot dar, ki prihaja iz
Naj jih sveta evharistija, ki jo obhajajo, tvojih rok. Tako bomo skupaj bolje urehrani in napolni s pogumom, da se bodo sničevali tvoje delo za odrešenje vseh
skupaj s teboj darovali za nas – svoje ovce. ljudi. Amen.
Naj se potopijo v tvoje usmiljeno srce, da

molitev iz Arsa

molitev
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MARIJI

Mariji, Božji in naši Materi, je posveče- Potem dekle sem že postala
nih mnogo znanih pesmi, ki so primer- in pot v življenju sem iskala.
ne za vsa obdobja našega življenja in Tedaj tako sem govorila:
jih lahko tudi zapojemo. Z njimi Marijo
Kjer hodim, Marija, jaz mislim na te,
počastimo in se ji priporočamo.
saj nosim te vpisano v svoje srce.
Vodi, Marija, po pravi me poti,
da me nobena skušnjava ne zmoti.
Potem sem žena, mati že postala.
Na Brezje se nekoč z otroki sem podala.
Spet, Mati, sem se nate obrnila
in prošnjo tako nate naslovila:
Božja milostna Devica,
naših src Kraljica,
Marija, le ti pomagaj nam!
Srca naša blagoslovi,
da se vžgo v ljubezni novi!
In še in še Marijo sem prosila:
Marija, skoz' življenje
voditi srečno znaš,
ti pelji skoz' trpljenje
življenja čolnič naš!
Ko kot otrok sem k šmarnicam hodila,
si mojo pot že ti vodila.
Sem v pesmi te tako častila:
Jaz sem otrok Marijin,
sam Bog me je izbral,
Devico najčistejšo
za Mater mi je dal.

In ko bo zadnja ura bila,
boš moja misel, ti, Marija.
Naj umrem v ljubezni tvoji,
končani bodo boji,
pri tebi bom doma.
Irena
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USTANOVNI SESTANEK
ŽUPNIJSKE KARITAS IG
V petek, 20. 4. 2012, smo se predstavniki in predstavnice iz različnih vasi Župnije Ig zbrali že na 2. ustanovnem sestanku Župnijske Karitas Ig, ki ga je sklical
gospod župnik Jože Pozderec. Sestanka
se je udeležila tudi ga. Marinka Platnar,
sodelavka Škofijske Karitas v Ljubljani,
ki nam je predstavila vlogo in pomen te
dobrodelne organizacije. Da bi Župnijska Karitas lahko pričela z delom, smo
morali najprej sprejeli Statut, ki opredeljuje delovanje Župnijske Karitas in izvoliti njeno vodstvo: tajnika, blagajnika,
zapisnikarja in dva člana. Predsednik ŽK
pa je vedno aktualni župnik. Predvidevamo, da bodo vse formalnosti uradne
ustanovitve v začetku maja končane, pri
čemer nam bo pomagala ga. Marinka
Platnar iz ŠKL.
Na sestanku smo se tudi dogovorili,
da čim prej pričnemo z delom. Še prej
pa bo potrebno pridobiti sredstva, ki
jih še nimamo. Zato vabimo ljudi dobre
volje, da nam pomagajo s svojimi prispevki. Jezus nas uči, da kar koli storimo
dobrega bližnjemu, storimo njemu. ŽK
bo pomagala posameznikom in družinam, ki bivajo na področju Župnije Ig
in Župnije Golo, saj je ta župnija tudi v
soupravi ižanskega župnika. Za začetek
bo pomoč predvsem v hrani, pozneje
pa tudi v drugih oblikah, odvisno od

sredstev, ki jih bomo pridobili. Vsi pomoči potrebni pa bodo morali predložiti
ustrezna potrdila o svojem materialnem
stanju, (npr. odločbo centra za socialno
delo, potrdilo o plači ali pokojnini ipd).
Pri svojem delu pa bomo sodelavci morali upoštevati in se ravnati po Kodeksu
etičnih načel za sodelavce Karitas. V
mesecu maju bomo imeli dva informativna dneva, v katerih bodo sodelavci
ŽK sprejemali prijave za pomoč, da vsaj
približno ugotovimo število potrebnih
družin ali posameznikov. Informativna
dneva bosta dva petka, 11. in 25. maja
2012, od 17. ure do 19. ure v učilnici
župnišča. Prosimo vse, ki poznate družine ali posameznike, ki bi bili pomoči
potrebni, da jih o tem obvestite.
Ana

Jezus je vse, s katerimi se je srečal,
prehiteval s svojo ljubeznijo
in pri tem ni iskal nobene koristi,
pač pa je sam želel biti koristen vsem.
Hranil je lačne, žejnim je preskrbel vina,
apostolom pripravil ribo,
ko so se vrnili praznih rok z ribolova.
Bolnikom je delil zdravje.
O tem imamo v Svetem pismu
le nekaj poročil, pravi sv. Janez.

zgodilo se je
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PRAZNIK SVETEGA JURIJA NA PUNGARTU
Na Pungartu se je v nedeljo 22.4.2012
spet zbralo veliko častilcev sv. Jurija.
Žegnanjsko mašo za prebivalce Kota in
Staj je daroval župnik Jože Pozderec, ki
je napovedal prizadevanje za obnovo
cerkvice. Praznovanja smo se udeležili
tudi pevci. Ob koncu maše smo se z za-

hvalno pesmijo spomnili papeža Benedikta XVI., ki je v preteklem tednu praznoval 85 letnico življenja in sedem let
vodenja katoliške Cerkve. Tomaž Jamnik
je ponovno pripravil lepe spominske podobice.
Tončka Jeraj

UMRL JE DUHOVNIK FRANCE ŠPELIČ

V torek, 10. aprila je v brežiški bolnišnici,
podprt z molitvijo prijateljev, umrl duhovnik o. France Špelič (1927 – 2012).
Od njega smo se poslovili 12. aprila na
pokopališču na Bizeljskem, kjer je preživel zadnja leta svojega življenja. Pokojni
je bil tesno povezan s Kraljico miru na
Kureščku in tako tudi z našo župnijo.
Njegovo življenje so zaznamovali izredni Božji posegi. Pisatelj Alojz Rebula,
je o njem zapisal: »Ni treba, da je človek
kdove kako duhovno razgledan, da v Špeličevi avtobiografiji zasluti enega tistih
primerov, ko Režiser vsega izjemoma stopi iz svoje skrivnostne diskretnosti in iz
'skritega' Boga postane 'vidni' Bog.« V
njegovem življenju je bilo takih izrednih
Božjih posegov veliko. Poseben Božji
klic je doživel meseca maja davnega leta
1954, ko je v Begunjah pri sosedu zagledal Sv.pismo. Kot učencema v Emavsu so
se mu odprle oči srca in v tem trenutku
je dojel resnico, da Bog je in da stopa v
njegovo življenje. To doživetje je popol-

noma spremenilo njegovo življenje. Mlad
mož in oče, z burno preteklostjo partizana, oficirja in miličnika, prepričanega komunista in gorečega partijca, je stopil na
pot »iskalca žive vode«. Izstop iz partije
je imel za posledico izgubo službe, mučna
zasliševanja in tudi pravo mučenje Udbe.
Nekdanji tovariši so ga zavrgli, drugi so
se ga še vedno bali, družina pa je zaradi
tega trpela hudo revščino. Vse je zdržal in
s študijem teologije poglobil svojo vero.
Da bi dar vere delil tudi drugim, je postal
stalni diakon in po smrti žene, leta 1993
pri petinšestdesetih letih tudi duhovnik.
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Izreden Božji poseg je bilo tudi duhovno doživetje 9. decembra 1989 na
romanju v Medžugorju. Takrat je prejel
naročilo in nalogo: »Obnovite molitev
na pozabljenem in zapuščenem kraju!«
Čez nekaj tednov je bilo naročilo še bolj
jasno: »Pojdite na Kurešček!« Tudi ta
klic, bil je prepričan, da gre za Marijin
poseg, je močno zaznamoval njegovo življenje in imel odmev v cerkveni in širši
javnosti. Že 10. februarja 1990 je s prijatelji obiskal ruševine cerkvice na Kureščku, kraj, kjer je imela Marija stoletja svoj
dom in delila mir. Sovraštvo jo je pregnalo iz tega kraja in France je bil poklican,
da v nevarnem in odločilnem trenutku
naše zgodovine, na tem hribu zopet zbira molivce, ki bodo priklicali Marijo ne le
na ta kraj, ampak v mnoga srca in našo
domovino. Za Franceta in vse, ki so bili
pripravljeni prisluhniti, se je začela skoraj desetletna Marijina šola, v kateri nas
je Marija učila, da boljši svet, ki si ga želimo, zraste lahko samo v zvestobi vrednotam evangelija. V teh letih je tudi Kurešček iz »pozabljenega in zapuščenega
kraja« postal kraj molitve, kjer Marija, v
lepo obnovljeni cerkvici, vsak dan sprejema svoje otroke in uresničuje svojo
obljubo, ki jo je dala po Francetu, da bo
to »milostni kraj, kraj ozdravljanja dušnih in telesnih bolezni in ran.« Pokojni
o. France je do zadnjega diha živel s tem
krajem. Rad je prihajal kot romar. Tudi
letos, ob 22 letnici prvega srečanja z Ma-

rijo, 10. februarja, je prišel na poslovilno
romanje. Kljub skrajni onemoglosti se je
pridružil mašni daritvi. Okrepčan z Božjim kruhom in Marijinim blagoslovom se
je nekaj dni pozneje vdano odzval Kristusovemu klicu in se mu pridružil na Oljski
gori in Kalvariji, 10. aprila pa tudi v zmagoslavju velikonočnega jutra.
V soboto 5. maja se bomo na Kureščku posebej spomnili pokojnega Franceta
Špeliča s sv. mašo ob 10. uri. Tudi ižanski
župljani smo lepo vabljeni na ta milostni
kraj, ki si ga je Marija po njem izbrala v
naši župniji.
A. K.
Med srečne trenutke spadajo zagotovo tudi svete maše, ki jih darujem. Če
pogledam malo nazaj, lahko ugotovim,
da sem morebiti le od nekaj maš stopal
slabe volje, od vseh drugih pa sem šel
poln veselja, radosti in notranje sreče.
Prav tako me osrečujejo vsa druga
duhovniška opravila in nikoli še nisem
obžaloval, da sem poslušal klic Boga in
se odločil postati duhovnik. Duhovništvo
me v celoti zadovoljuje, me osrečuje in
daje smisel mojemu življenju, tisti smisel, ki ga včasih nisem imel.
Zdaj vidim, kako težko je ljudem, ki
nimajo v sebi nobenega smisla, nobenega cilja, za katerega bi si prizadevali in
za katerega bi bilo vredno živeti.
Zato sem Bogu še toliko bolj hvaležen.
o. France Špelič

mladinska stran
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BIRMANSKI DUHOVNI VIKEND
20. - 21. APRIL 2012, KUREŠČEK
TEMA:

Svetovno je bilo!
V molitvi in besedi smo se zabavali!
Evharistija je bila posebna!
Tri (zjutraj) je bila ura, ko smo šli spat J
Odprli smo misli in srce!
Plesali smo!
Igrali smo igrico LEPO JE BITI MILJONAR – ŠE BOGATEJŠI PA SI Z DAROVI SV. DUHA
Smo ultra kristjanske ribe!
Molili smo in poglobili vero!
Ob polnoči smo bili pri Kraljici miru!
»Bilo je fajn!«
»Zbujanje je bilo prezgodnje!«
»Obiskal nas je voditelj duhovnih vaj iz Želimelj, Klemen. Hura!«
»Dober je bilo za jest!«
		
»Velik si Bog…«
»Živa in Manca sta imeli napade smeha, zaradi Žaninega troll face!«
»Don Bosko, don Bosko vzklikamo ti oče mladih…
ORATORIJ 2012: Grem jaz! – od 25. junija do 1. julija
– glavna junakinja: Marija Dominika Mazzerello – prijavite se v maju
ADORACIJA (molitev) ZA MLADE:
sobota 3. junija ob 19. uri v župnijski cerkvi – vsakdo je dobrodošel
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ŠMARNICE

Posebno Marijino čaščenje v maju
mesecu sega v 16. stoletje, redne pobožnosti pa so se razvile šele v 18. stoletju
v Italiji.
Katoliška cerkev je mesec maj posvetila Mariji. Ves mesec obhajamo
Mariji v čast vsakodnevno pobožnost
– šmarnice.
Prve šmarnice so na Slovenskem obhajali v Ljubljani 1851. Nato se je običaj
razširil tudi na podeželje. Najprej so jih
obhajali po cerkvah, nato po kapelicah.
Pobožnost so poimenovali po majskih
cvetlicah – šmarnicah, solzicah, s katerimi so krasili cerkve in kapelice. Vsak
večer v maju so se vaščani zbrali ob
vaškem znamenju, molili rožni venec z
litanijami, nato pa še dolgo v večer prepevali šmarnične pesmi. Prvo knjigo s
besedili v ta namen je izdal že leta 1842
Davorin Trstenjak.
Maj, ki je bil pri starih Germanih
in Slovanih posvečen boginji ljubezni,
je Cerkev razglasila za Marijin mesec,
šmarnica, njeno ljudsko ime gospejine
solzice, pa je postala ena od številnih
simbolov Marijine ljubezni in dobrote.
V srednjem veku so šmarnici rekli
tudi blagor svet, kar lahko pomeni odrešitev ali ozdravitev. Šmarnica je bila cenjena kot zdravilo zoper številne bolezni.
(po knjigi Slovenska pratika, zbrala
Marjeta Zorec, MK, Ljubljana 2006)
mjg

Na Igu vsak dan (razen nedelje)
ob 19. uri
V Iški vasi vsak dan ob 17. uri
V Mateni vsak dan ob 19. uri
Na Pijavi Gorici vsak dan
(razen nedelje) ob 18. uri
Na Dobravici po dogovoru

Knjiga šmarnic ima naslov Iskat gremo Božje kraljestvo. V zgodbah nastopajo osebe iz evangelijev, predvsem
Jezus, in te nam odkrijejo marsikakšno
zanimivo in pametno misel. Za otroke in
odrasle primerno branje! Šmarnice nas
bodo popeljale k Mariji.

velikonočna znamenja
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Velikonočna butara

Na cvetno nedeljo blagoslavljamo butare in oljčne vejice, in obred nas povezuje z Jezusom, ki so ga pozdravljali z
zelenimi vejicami, ko je pred veliko nočjo prišel v Jeruzalem. Obred sestavljata
blagoslov in odlomek evangelija. Prinese nam milost in pomoč ter nas poveže
z Jezusom, kajti vanj zaupamo.
Na Pijavi Gorici so pripravili in prine-

sli k blagoslovu tudi veliko butaro, visoko 7 metrov. Izdelovalo jo je okrog 20
ljudi pod vodstvom g. Cibra. Pri organizaciji je pomagalo tudi Kulturno društvo
Pijava Gorica. V butaro spleteno okrog
smrekove sušice so napletli bršljan, potem resje, brinje, cepiče sadnega drevja, na vrhu pa oljčne vejice v obliki križa.
Postavili so jo ob cerkvenem obzidju.

Velikonočni ogenj

Blagoslov ognja smo opravili na veliko
soboto (zjutraj), saj je to dan, ki kaže
na zmago svetlobe nad temo. Molitev
pravi:

Prosimo blagoslovi ta ogenj
in nam podeli,
da bodo letošnji velikonočni prazniki
v nas tako razvneli hrepenenje po nebesih,
da se bomo popolnoma prenovili
In po molitvi je 80 ljudi razneslo
in nekoč prišli v slavo večne velike noči.
ogenj po domovih ižanske župnije.

Vstali zveličar
Fant, ki nese vstalega zveličarja, gre prvi
v velikonočni procesiji. Letos zaradi slabega vremena procesije nismo imeli in
smo zveličarja pospremili samo po cerkvi
do daritvenega oltarja. Vstali je kip Jezusa, ki ima značilne rane in zastavo zmage
v roki, narejen pa je po kiparjevi zamisli.
Zveličar je sicer prvi v sprevodu, najpomembnejše pri tem pa je Rešnje Telo v

podobi hostije. Nese ga
duhovnik in v
njem je resnično navzoča
skrivnost velike noči, ki je
dogodek vstajenja.
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – MAJ

Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Jernej Smole – 6. 5.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 13. 5.
Kristina in Zinka Štefančič – 20. 5.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 27. 5.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 3. 6.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 10. 6.

Bralci na Pijavi Gorici:
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 6. 5.
Irena Urbar in Merlin Domič – 13. 5.
Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 20. 5.
Katarina Hočevar in Tadeja Lunar – 27. 5.
Eva Kramar in Urška Pirc – 3. 6.
Anže Globokar in Olga Urbar – 10. 6.

Pri maši ob 10. uri:
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 6. 5.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 13. 5.
Manca in Aleš Hostnik – 20. 5.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 27. 5.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 3.6.
Žan Debevec in Marinka Završnik – 10. 6.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
7. SKUPINA – 6. 5. Iška Loka
8. SKUPINA – 13. 5. Kot-Staje
9. SKUPINA – 20. 5. Matena
1. SKUPINA – 27. 5.
2. SKUPINA – 3. 6.
3. SKUPINA – 10. 6.

ZAKRAMENT SV. KRSTA je prejel: Ažbe Prelesnik Znoj, 15. 4. 2012, na Kureščku,
Zagorica 7, Ig.
V VEČNO ŽIVLJENJE je odšla:
+ Antonija Modic, 19. 4. 2012, Matena 20, Ig, pokopana na Igu. Za svete maše
in v dober namen so darovali: sestra Ivana, Ana Modic, Smoletovi z Iga, družina
Škerjanc iz Matene, družina Modic iz Kota, Merzelovi z Iga in Ludvik Modic iz Vnanjih Goric.
Bog povrni vsem darovalcem!
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NAPOVEDNI KOLEDAR
		 Prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja 2012
Nedelja, 29. 4. 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN SVETOVNI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE – Ob 10.00 žegnanje pri Sv. Križu v
Iški vasi!

		 MAJ – mesec Marijinih šmarnic – ob delavnikih ob 19. uri, v nedeljo pri
maši ob 10. uri; na podružnicah po dogovoru z voditelji šmarnic

		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (3.5. ) in v petek
(4.5.) ob 16. uri in v soboto (5.5.) ob 10. uri.
Torek, 1. 5. Sv. Jožef Delavec – praznik dela d.p. - sv. maše ob 8. in 19. uri, na Kureščku ob 10. in 16. uri, na Pijavi Gorici ob 18. uri
Petek, 4. 5. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu – ob 19. uri sv.
maša, šmarnice in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Sobota, 5. 5. prva sobota – ob 8. uri sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu srcu; ob
19. uri šmarnice
Nedelja, 6. 5. 5. VELIKONOČNA – ob 10. uri pri Sv. Križu Florijanova maša za gasilce
ob 100-letnici PGD Iška vas, po maši blagoslovitev Florjanove slike na
gasilskem domu; god sv. Dominika Savia, zavetnika ministrantov
Nedelja 13. 5. 6. VELIKONOČNA – NEDELJA TURIZMA – god sv. Marije Dominike Mazzarelo, soustanoviteljice družbe Hčera Marije Pomočnice – pri maši ob
10. uri poje mešani pevski zbor z Brezovice; začetek Križevega tedna,
poljske maše bodo:
Ponedeljek 14. 5. ob 17. uri v Iški; ob 18. uri na Dobravici; ob 19. uri na Igu za Staje in
Kot
Torek 15. 5. ob 7.30 v Mateni; ob 18. uri na Kremenici; ob 19. uri na Igu za Iško Loko

Sreda 16. 5. ob 18. uri poljska maša na Sarskem; ob 19. uri na Igu za Ig
Četrtek 17. 5. GOSPODOV VNEBOHOD – slovesni praznik - maši na Igu ob 8. in 19. uri;
na Pijavi Gorici (poljska) ob 18. uri in na Kureščku ob 16. uri
Petek 18. 5. začetek binkoštne devetdnevnice – vsak dan ob 19. uri, v nedeljo ob 10.
uri - birmanci so jo dolžni opraviti; ob 18. uri poljska maša v Iški vasi
Nedelja 20. 5. 7. VELIKONOČNA – nedelja sredstev družbenega obveščanja - ob 10. uri
sprejem novih ministrantov
Ponedeljek 21. 5. sestanek ŽPS ob 20. uri
Četrtek 24. 5. MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV - ob 20. uri priprava staršev in botrov
na krst otroka
Nedelja 27.5. BINKOŠTI – prihod Svetega Duha na Marijo in apostole; god blaženega
Alojzija Grozdeta, mučenca; ob 11. uri krst
Ponedeljek 28.5. binkoštni ponedeljek – Marija, Mati Cerkve – sv. maša ob 19. uri; na Gornjem Igu ob 17. uri
Četrtek 31.5. Obiskanje Device Marije – praznik ob 19. uri sv. maša in sklep šmarnic
		
Tridnevna pobožnost v juniju na Kureščku bo v četrtek (31. 5.) in petek (1.
6.) ob 16. uri, v soboto (2. 6.) ob 9. uri
		 junij – mesec vrtnic, posvečen Jezusovemu Srcu
Petek 1. 6. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, ob 19. uri sv.
maša, litanije Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim; pred sv. mašo
možnost za sv. spoved
Sobota 2. 6. prva sobota – ob 8. uri sv. maša, molitev za svetost duhovnikov in nove
duhovne poklice: Marijine litanije in blagoslov z Najsvetejšim
Nedelja 3. 6. NEDELJA SV. TROJICE – sv. maše po nedeljskem sporedu

