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POSTNA AKCIJA
Na pepelnično sredo začenjamo
postni čas v letu vere. To naj bi bil čas,
v katerem bomo poglobili in utrdili
svojo vero, okrepili svojo voljo tudi z
odpovedjo kakšni svoji razvadi. Ste
že razmišljali, kaj bi to bilo? No, jaz
sem.
Kot vsako leto znova sem si že
pred začetkom posta postavljala
vprašanje, kaj si bom letos izbrala za
postno akcijo. Na misel so mi prihajale različne možnosti. Recimo lahko se
potrudim in se odpovem kakšni hrani, ki mi je še posebno ljuba, na primer čokoladi. Lahko bi se odpovedala gledanju televizije in raje prebrala
dobro knjigo ali pa šla prej spat. Kaj
pa če bi res vsak večer v postu zmolila rožni venec? Ali pa bi raje… Ideje
so se kar vrstile, vendar nobena se mi
letos ni zdela res tista prava, da bi si
jo izbrala. Zato sem misel na postno
akcijo za nekaj časa opustila.
Ko smo se zvečer z otroki odpravljali spat in sem se, kot že kdaj prej,

jezila nanje, me je iznenada prešinila
misel – našla sem svojo postno akcijo.
Letos se ne bom odpovedala čokoladi, televiziji, ampak svoji jezi, slabi
volji, nerganju, neprestanemu opominjanju, kritiziranju, razmišljanju,
kaj bi morali drugi narediti drugače,
v čem bi se morali drugi spremeniti (predvsem domači), da bi se bolje
razumeli, čemu bi se morali drugi odpovedati, ker mene to moti in bi bila
»za nagrado« jaz prijaznejša do njih…
Verjetno mi boste verjeli, če vam po-
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duhovna misel

vem, da bo ta postna akcija zame najtežja od vseh. Saj ne da se do sedaj
ne bi trudila, da bi sebe spremenila
na boljše, vendar je bilo to tako bolj
spotoma in sem mimogrede na dobre sklepe pozabila, ali pa sem se bolj
trudila spreminjati druge kot sebe.
Zdaj pa je pred mano postni čas, ki
je zame čas posebne milosti, ko sem
se sklepov, ki sem si jih zadala, vedno
lažje držala. Mi bo tudi letos uspelo?
Tega ne vem, se bom pa z zaupanjem
v Božjo pomoč vsekakor trudila za to.
Kaj pa poglobitev vere, se bo kdo
vprašal? Odgovor nam dá Sveto pismo, ko pravi: »Kaj pomaga, moji

bratje, če kdo pravi, da ima vero,
nima pa del? Mar ga lahko vera reši?
Če sta brat ali sestra gola in jima
manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo
izmed vas reče: 'Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!' a jima ne daste,
kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del;
sama zase je mrtva. Vendar bo kdo
rekel: 'Ti imaš vero, jaz imam pa dela.
Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti
bom pokazal vero iz svojih del.'« (Jak
2,14-18)
Kaj pa vi? Kakšno postno akcijo si
boste ali ste si že izbrali letos?
Barbara Jamnik

Ob svetovnem dnevu bolnikov
V Jezusovih čudežih, o katerih poročajo evangeliji, so se zgodila številna ozdravljenja. Tako so n.pr. slepi
spregledali, nemi spregovorili, hromi spet hodili. Pa ni šlo le za telesna
ozdravljenja. Jezus je spremenil tudi
njihovo notranjost. S tem da jim je
odpustil grehe, so prejeli notranji mir
in začeli novo življenje. Pozneje je
bilo mnogo bolnikov ozdravljenih na
nepojasnjen, čudežen način, po posredovanju njegove Matere Marije.
Zato na praznik Lurške Matere Božje
praznujemo vsako leto 11. februarja
dan bolnikov.
Morda bo bolnikom v pomoč na-

slednja molitev, povzeta po knjižici
Srečanje ( Ignacio Lorranaga )
Prošnja v bolezni
K tebi, Gospod, ki si hodil po zemlji ter zdravil vsako zlo in vsako bolezen, usmerjam svoj klic, svojo prošnjo za zdravje. Davidov sin, usmili
se me.
Strah me je, Gospod, zelo me
je strah. Kaj bo z menoj? Bo vstala
zame zarja zdravja? Bom nekega
dne pel alelujo ozdravljenja? Davidov sin, usmili se me, ti si moje edino
upanje.
Vendar vem, da je nekaj še hujše

O DON BOSKU
kakor bolezen: tesnoba. Kaj pomaga zdravje, če ni miru? Pogrešam
mir, Gospod. Tesnoba, temna senca,
stkana iz samotnosti, strahu in negotovosti, tesnoba me v presledkih
napade in me včasih popolnoma obvlada. Pogosto me prevzame žalost,
včasih smrtna žalost.
Mir potrebujem, Gospod, tisti
mir, ki ga moreš dati samo ti. Daj
mi mir, ki je tolažba, mir, ki je sad
zaupne izročitve. Potem bom izročil
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svoje zdravje v roke zdravnikov, sam
bom pa storil vse, da se mi bo povrnilo. Vse drugo izročam tebi.
S tem trenutkom puščam vesla
iz rok, čoln prepuščam božjim tokovom. Pelji me, Gospod, kamor
hočeš. Daj mi zdravja in dolgo življenje, vendar naj bo, kakor hočeš
ti. Vem, da me boš to noč potolažil.
Napolni me s svojo vedrino. To mi
zadostuje. Amen.

MATI MARJETA
Janez Lemoyne je zapisal: »Kjer
koli bo odmevalo blagoslovljeno ime
Janeza Boska, se bo omenjalo tudi
blagoslovljeno ime njegove matere.«
Marjeta Occhiena se je rodila 1.
aprila 1788 kot peti otrok v revni
kmečki družini. Živeli pa so bogato
krščansko življenje, zvesti vsakdanji družinski molitvi, nedeljski maši,
odprti do bližnjega, predani delu na
polju in v veselem pričakovanju, da
bodo polja in vinogradi jeseni poplačali njihov trud. Vse to je prenesla
tudi v svojo družino, ko se je poročila
z mladim vdovcem Francem Bosco s
triletnim sinom. Rodila je dva sinova,
Jožefa in mlajšega Janeza.
Čeprav se je vsem trem otrokom mož, saj ji je pred prezgodnjo smrtjo
enako posvečala, je kmalu opazila, naročil, naj posebno pazi nanj. Pri deda je Janez drugačen. To je opazil tudi vetindvajsetih letih je postala vdova
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s tremi sinovi in bolno taščo. Odločila se je, da bo živela smo za otroke. Poleg težkega kmečkega dela je
imela živo vero v Boga in zaupanje v
njegovo dobroto ter brezpogojno in
nežno ljubezen do svojih otrok. Imela je zgarane, raskave roke, vendar je
Janez izjavil, da je svoje otroke znala
tako nežno božati kot nobena mati.
Za duhovniški poklic, ki se je Janezu napovedal v sanjah, so potrebne
šole. V Piemontu je bila takrat obvezna dveletna osnovna šola. Šola
je trajala le od novembra do marca.
Polbrat Anton je bil velik nasprotnik
šole, zato je moral Janez za tri leta
postati pastir in hlapec. Šolo je nadaljeval v Castelnuovu. Vsak dan je prehodil 10 km. Mati se je zbala za njegovo zdravje, zato mu je našla stanovanje pri krojaškem mojstru, tako se
je spotoma naučil še krojaštva.
Po mnogih letih odpovedovanja
tako matere kot sina je Janez 5. junija
1841 v Torinu prejel duhovniško posvečenje. Prvo mašo je daroval v cerkvi sv. Frančiška Asiškega. Potem se
je napotil v domačo župnijo, da bi daroval novo mašo za svoje ljudi. Mati
ga je hotela nekaj trenutkov zase in
mu je rekla: »Zdaj si duhovnik in mašuješ, kar pomeni, da si zdaj bliže Jezusu. Dobro si zapomni, da maševati
pomeni začeti trpeti. Tega se ne boš
zavedel takoj, sčasoma pa boš uvidel,

da ti je mati povedala resnico. Prepričana sem, da se me boš vsak dan
spominjal v molitvi, pa naj bom živa
ali rajna. To mi zadostuje. Odslej misli
samo na rešitev duš, zame pa nič ne
skrbi.«
Janez je v Torinu nadaljeval teološki študij in se razdajal fantom v
Oratoriju. Hudo je zbolel in mati ga
je odpeljala na okrevanje v domači
kraj. Ko si je opomogel, se je oglasil
pri domačem župniku in mu predstavil položaj v Torinu in ga prosil za
nasvet. Župnik mu je rekel: »Saj imaš
mater. Vzemi jo v Torino. Ob sebi
boš imel angela.« Nekaj trenutkov je
molčal, potem pa ugotavljal: »Mati je
stara že oseminpetdeset let, do sedaj
ni bila v mestu. Doma sta sinova in
vnuki, ki jo obožujejo in potrebujejo.
V Valdoccu bo morala živeti v revščini
in pomanjkanju. To bi bila zanjo prevelika žrtev.« Župnik je, poln življenjske modrosti, dejal: »Žrtev? Kaj pa je
tvoja mati poznala vse življenje? En
sam čudež žrtve, odpovedi, potrpežljivosti in ponižanj samo zato, da si
ti lahko postal duhovnik. Zanjo to ne
bo nobena nova žrtev.«
Mati Marjeta se je odločila za Torino. Deset let je bila skrbna mati fantom v Oratoriju, vse do svoje smrti.
Po knjigi Toneta Ciglarja
V začetku je bila mati Marjeta Bosko
Pripravila Tončka Jeraj

ZGODILO SE JE
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28. FEBRUARJA IZPRAZNJEN SEDEŽ SV. PETRA
Papež Benedikt XVI. je na koncu konzistorija 11.2.2013 oznanil,
da se odpoveduje službi rimskega
škofa. Molimo z vesoljno Cerkvijo
v tej pomembni uri.
Predragi bratje, iz srca se vam
zahvaljujem za vso ljubezen in vaše
delo, s katerim ste z menoj nosili
težo moje službe, in vas prosim odpuščanja za vse moje napake. Zdaj
zaupamo velikemu Pastirju, našemu
Gospodu Jezusu Kristusu skrb za sveto Cerkev in prosimo njegovo sveto
Mater Marijo, naj s svojo materinsko

dobroto spremlja očete kardinale, da
bodo izbrali novega papeža. Jaz pa
želim še naprej z vsem srcem služiti
sveti Božji Cerkvi z življenjem, posvečenim molitvi.«
Benedikt XVI.

Dragi bratje,
zbral sem vas na ta konzistorij, ne samo zaradi proglasitve treh svetnikov,
marveč tudi da bi vam povedal odločitev, ki je zelo pomembna za življenje
Cerkve. Potem, ko sem ponovno v svoji vesti premislil pred Bogom, sem prišel
do gotovosti, da moje moči zaradi starosti niso več zadostne, da bi primerno
opravljal petrinsko (Peter) službo. Dobro se zavedam, da se ta služba, ki je
po svoji naravi duhovna, ne opravlja samo z dejanji in besedami, ampak nič
manj s trpljenjem in molitvijo. Vendar je v današnjem svetu, ki je tako podvržen hitrim spremembam in razburkan od vprašanj, ki so zelo pomembna za
življenje vere, potrebna za vodenje ladje svetega Petra in oznanjanje evangelija tudi moč, bodisi telesna bodisi duševna, moč, ki mi je v zadnjih mesecih
tako pošla, da moram priznati svojo nezmožnost, da bi dobro opravljal službo, ki mi je bila zaupana. Zaradi tega, povsem zavedajoč se teže tega dejanja, v popolni svobodi razglašam, da se odpovedujem službi rimskega škofa,
naslednika svetega Petra, ki mi je bila zaupana s strani kardinalov 19. aprila
2005, s tem da bo rimski sedež, sedež svetega Petra, od 28. februarja 2013 od
20. ure izpraznjen. In tisti, ki jim to pripada, bodo morali sklicati konklave za
izvolitev novega svetega očeta.
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Evharistija je vir moči

V nedeljo, 10. februarja, je minilo
23 let od prvega srečanja o. Franceta Špeliča z Marijo na Kureščku. Na
obletnico tega izrednega dogodka
je o. France vsako leto prišel na Kurešček. Tudi lansko leto je, kljub snežnemu metežu in že zelo slabemu
zdravju, prišel na svoj zadnji, poslovilni obisk. Že čez dva meseca je prestopil prag večnosti.
Življenje o. Franceta Špeliča je
spremljalo mnogo preizkušenj in trpljenja. Vsi, ki smo ga videli in vsaj
nekoliko poznali, vemo, da je bil

skromen, globoko veren mož, ki se je
znal pogovarjati z Bogom in Marijo,
tako kot tudi z vsemi ljudmi, ki so ga
obiskovali in pri njem iskali nasveta
in pomoči. Svoje trpljenje in vsakovrstne bolezni je vdano daroval Bogu.
Prepričan je bil, da verniki lahko ostanejo v življenju na pravi poti le v moči
zakramentov. Ni dovolj, da jih znamo
kristjani našteti. Zajemati moramo iz
njih kot iz studenca. Ne smemo zanemarjati zakramenta sprave. Evharistija pa je pravi vir moči.
Irena

Sv. Valentin ima ključe od korenin!
Eden od zgodnjih znanilcev pomladi je 14. februar, ko tako rekoč še
sredi zime goduje sv. Valentin. Po starem kmečkem koledarju je namreč
Valentin prinesel ključe od korenin in
so mu zato pravili prvi spomladin. Valentin ureže prvo trto, ponekod pa se
prične v tem času delo na vrtovih.
Zasneženo nedeljsko jutro se je
prebujalo, ko so 10.2. vaščani Kremenice prihajali k žegnjanjski maši v
cerkvici Sv. Valentina! Zbralo se nas
je lepo število! Župnik Jože je daroval
sv. mašo, katero smo s svojim petjem čamo tudi za prihodnje leto! Naj vas
popestrili mladi skupine Arcus iz To- blagoslov Sv. Valentina spremlja celo
mišlja! Vaščanom se zahvaljujemo za leto!
Žiga Drnovšek
povabilo ter pogostitev in se priporo-

mladinska stran
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ORATORIJSKI DAN

V soboto, 26.1.2013, smo se v župnišču zbrali mladi vseh starosti,da bi
skupaj počastili Don Boskov praznik.
Že zgodaj zjutraj je iz učilnic donel
razigran otroški smeh.
Animatorji smo pripravili razgiban program, da je sobotno druženje potekalo v zabavnem tempu, pa
organizirali veliko igro. Ob začetku
je vzdušje naelektril energičen izbor
don Boskovih pesmi, razdelili smo se
po starosti in se udeležili katehez, kjer
je pogovor tekel o lažeh in pravičnosti. Po katehezah so sledile raznovrstne delavnice: izdelki iz kamnov,
barvanje na steklo in ... Marljivo smo

sodelovali, poskrbeli, da bo izdelek na
varnem do odhoda domov, nato pa
se okrepčali z odlično malico. Napolnjeni z močmi smo tekmovali v veliki
igri in se pošteno borili za točke. Ob
koncu so zmagovalci prejeli nagrade.
Ubrano smo zapeli še nekaj pesmi, se
poslovili in odločno sklenili, da se naslednje leto ponovno udeležimo oratorijskega dne. Nekaj utrinkov Don
Boskove sobote pa smo vam predstavili tudi v nedeljo, kjer smo spremljali
mašo z glasnim petjem, prošnjami,
zahvalami,...ob koncu pa vam predvajali pisane slike prejšnjega dne.
Petra Stražišar

Ali boš sprejel sledeči postni predlog? »V postu ne bom opustil nobene
nedeljske maše.« Zavedaj se, da te vrstniki pričakujejo. Vsak dan zdravamarija za uspeh tega predloga.
kaplan
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NAŠA SPOKORNA VAJA

Postna molitev

Postni čas naj bi bil čas, ko se kristjani pripravljamo na Veliko noč.
Oblik posta je veliko, vsak se lahko
sam odloči, kakšno postno vajo bo
izvajal: npr. postni petek preživite
ob kruhu in vodi, brez televizije in
elektronskih medijev. Namesto tega
naredite dobro delo komu v bližini,
denar ki ga prihranite ob postenju pa
darujete Karitas. Sladkosnedi lahko
preživijo postne petke brez sladkarij.
Komur ustreza postni čas poglobljene molitve, lahko več moli. Marsikdo
bi dejal, da je molitev zapravljanje
časa, vendar to sploh ni res.
Vzpodbujajmo odvisnike, da bodo
našli notranjo moč za vrnitev nazaj
na pravo življenjsko pot. Sprejmimo
jih in jim pomagajmo z iskrenim pogovorom in razumevanjem njihovih
težav. Pomagajmo jim tudi z molitvijo, ne obsojajmo jih in ne potiskajmo jih ob rob družbe. Oblik postenja
je res veliko. Tudi več molimo v tem
času. Eno izmed molitev smo za vas
poiskali za našo župnijo in upam, da
jo boste večkrat molili.

Gospod Jezus,
vsak dan beremo o mnogih krivicah,
ki jih ljudje doživljajo po vsem svetu,
o otrocih,
ki umirajo zaradi lakote,
o velikem številu brezposelnih,
o ljudeh,
ki nimajo za preživetje,
ki so osamljeni,
ki trpijo zaradi posledic odvisnosti …
In na drugi strani
o bogatenju peščice ljudi,
o zlorabah položajev, vojnah …
Jezus, ti veš, kaj pomeni bolečina,
ti veš, kaj pomeni zapuščenost,
kaj pomeni krivica.
Bodi v tem postnem času z nami.
Uči nas živeti v tvoji ljubezni
in resnici,
da se bomo v svojih dejanjih
znali približati ljudem v stiski.
In pokaži nam,
kako dobrotljivo z drugimi deliti vse,
kar nam je dano.
Daj nam moč,
da ne bomo brezbrižno molčali
ob krivicah,
ki jih doživljajo ljudje,
predvsem pa spremeni naša srca,
da bodo sposobna videti sočloveka.
Ki živiš in nas ljubiš vekomaj.
Amen.
Sonja

sporočila
Slovenska karitas predlaga tradicionalno spokorno vajo 40 dni brez
alkohola. Starši in vzgojitelji, bodimo zgled otrokom in mladostnikom.

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
FEBRUAR, MAREC
Pri maši ob 8. uri:
Helena Bevc in Miha Štefančič – 24. 2.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 3. 3.
Tina Založnik in Robi Selan – 10. 3.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 17. 3.
Rok in Zinka Štefančič – 24. 3.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 30. 3. (ob 19h vel. sob.)
Manca in Aleš Hostnik – 31. 3. (vel. noč)
Pri maši ob 10. uri:
Mojca Kus in Jure Podržaj – 24. 2.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 3. 3.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 10. 3.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 17. 3.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 24. 3.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 28. 3. (vel. čet. ob 19h)
Žan Debevec in Marinka Završnik – 29. 3. (vel. pet. ob 19h)
Mojca Kus in Jure Podržaj – 30. 3. (vel. sob. ob 19h)
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 31. 3. (vel. noč)
Bralci na Pijavi Gorici:
Jelka Tavčar in Tadeja Lunar – 24. 2.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 3. 3.
Olga Urbar in Andreja Lunar – 10. 3.
Eva Kramar in Urška Pirc – 17. 3.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 24. 3.
Birmanci – 29. 3. (vel. petek)
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 31. 3.
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ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. SKUPINA – 24. 2. (Matena)
1. SKUPINA – 3. 3.
2. SKUPINA – 10. 3.
3. SKUPINA – 17. 3.
4. SKUPINA – 24. 3.
VSE SKUPINE – 31. 3.
•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA je prejela: Janja Kumše, 27. 1. 2013, Iška Loka
3, na Igu.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Alojzij Župec, 28. 1. 2013, Iška Loka 47, pokopan na Igu. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: brat Stanislav z družino, sestra Ivana Kuštrin, sosedje Švigljevi, družina Toneta Uršiča, Tanckovi iz Iške Loke.
+ Andreja Simič, 31. 1. 2013, Kot 5, pokopana na Igu. Za sv. maše in v
dober namen so darovali: mož Milorad z družino, Blatnikovi z Iga, Gregorjeva
mama in Tone, družini Janželj in Završnik, družina Toneta Cimpermana, družina Janeza Cimpermana, Franc Zalar z družino, sosed Janez Zalar z družino,
Ani Rozman iz Kota, soseda Zinka Vrenk, družina Babič z Iga, Mojca in Simon
Cigler, Vrhovnikovi z Iga, družina Ostanek z Iga, Irena in Matija Kozin z Iga,
Janez, Jože in Valentina Cimperman z družinami, družina Platnar.
+ Ivana Uršič, 9. 2. 2013, Matena 41, pokopana na Igu. Za sv. maše in v
dober namen so darovali: nečakinje Slavka Rakovec, Minka Založnik in Nina
Vidic, Žagarjevi, Iška vas 28, Uršičevi, Matena 30.
Bog povrni vsem darovalcem!

sporočila 11

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 17. 2. 1. POSTNA NEDELJA - ob 14. uri molitev križevega pota
- pripravijo birmanci
Torek 19. 2. sestanek za starše birmancev ob 19. uri
Sreda 20. 2. priprava staršev in botrov na krst otroka ob 19. uri
Četrtek 21. 2. sestanek za starše prvoobhajancev ob 19. uri
Nedelja 24. 2. 2. POSTNA NEDELJA – ob 14. uri križev pot, pripravita
zakonski skupini, ob 11. uri krst
Ponedeljek 25. 2. Zimske počitnice za Ljubljano in zahodni del Slovenije
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek
(28.2.) in v petek (1. 3.) ob 15. uri, v soboto (2. 3.) ob 10. uri.
Petek 1. 3. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu,
zvečer pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Sobota 2. 3. prva sobota – pobožnost v čast Marijinemu Srcu – pet prvih sobot kot priprava na prihod Don Boskovih relikvij in
na praznovanje 70. obletnice posvetitve slovenskega naroda Marijinemu Srcu
Nedelja 4. 3. 3. POSTNA NEDELJA – ob 14. uri molitev križevega
pota, vodi mladina
Petek 8. 3. občni zbor Župnijske Karitas ob 19. uri

Nedelja 10. 3. 4. POSTNA NEDELJA – ob 10. uri ŽEGNANJE NA DOBRAVICI - ob 14. uri molitev križevega pota pripravijo
prvoobhajanci
Ponedeljek 11. 3. sestanek za ŽPS ob 19. uri
Torek 12. 3. gregorjevo - ob 18. uri sv. maša na Dobravici; ob 19. uri
sestanek za starše birmancev
Sobota 16. 3. ob 18. uri sv. maša pri sv. Jedrt v Iški
Nedelja 17. 3. 5. POSTNA – TIHA NEDELJA – priložnost za velikonočno spoved - Izkoristimo to možnost; ob 10. uri praznovanje materinskega dne; ob 14. uri križev pot – pripravijo osnovnošolci od 4. do 7. razreda
		 Ta teden velikonočna spoved otrok.
Torek 19. 3. SV. JOŽEF, mož Device Marije – slovesni praznik – sv.
maše ob 8. in 18. uri na Igu, ob 15. uri na Kureščku in ob 18.
uri na Pijavi Gorici
Sobota 23. 3. GOSPODOVO OZNANJENJE – slovesni praznik - liturgično praznovanje (namesto v velikem tednu) - sv. maša
na Igu ob 8. uri, na Kureščku ob 10. uri
Nedelja 24. 3. 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA, blagoslov butar in oljk
– ta dan župnija roma na Kurešček - ob 14. uri molitev križevega pota na Kureščku – pripravijo pevci in člani ŽPS in
ob 15. uri sv. maša – priložnost za velikonočno spoved
V našem glasilu pišemo
o dogodkih v župniji in bi
večkrat radi objavili tudi
fotografije. Priložnostne
fotografe prosimo, da nam posredujete
svoje posnetke (zupnija.
ig@rkc.si ali USB ključek),
ki bodo objavljeni v glasilu
ali pa na spletni strani.

