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S KUREŠČKA - BESEDA O VZGOJI
Tu na tem svetem kraju se uresničuje
tista podoba Cerkve, o kateri piše sveto
pismo, da so se apostoli po Jezusovem
vnebohodu zbirali v molitvi, skupaj z
Marijo, v pričakovanju Svetega Duha. To
je temeljna podoba Cerkve; biti zbran v
molitvi, skupaj z Marijo, v pričakovanju
Svetega Duha, v pričakovanju, kaj govori
Duh Cerkvam, tudi Cerkvi v naši domovini,
meni in tebi, nam, ki smo
tukaj zbrani.
Kaj govori Duh Cerkvi
v naši domovini? Odgovora ni treba daleč iskati.
Je pred vrati. To je novo
šolsko, veroučno in pastoralno leto, v katerega
vstopamo v četrtek 1.
septembra.
Bilo bi zelo narobe,
če bi mislili, da je novo veroučno, šolsko
in pastoralno leto zadeva, ki nagovarja
le otroke, mladino, starše, vzgojitelje in
še nekatere službe. Nikakor, tu gre za

temeljno poslanstvo Cerkve, ki se uresničuje v oznanjevanju, pri bogoslužju in v
dobrodelnosti, Karitasu. Oznanjevanje
evangelija namreč vodi k veri, vera se
izraža in krepi v bogoslužju, bogoslužje
pa usmerja in poživlja krščansko življenje,
še posebej krščansko ljubezen in dobroto
do preizkušanih bratov in sester, ki so
potrebni naše bratske pomoči in bližine.
Tu smo vsi nagovorjeni. Sicer pa vidim, da
ste tu mnogi otroci, mladi, starši, očetje, mamice,
dedki, babice, botri, kateheti, vzgojitelji… vsi
nosilci dogajanja novega
pastoralnega leta.
Novo pastoralno leto
sredi med nami nadaljuje in uresničuje delo
odrešenja, tisto veličastno dogajanje za
posvečenje in odrešenje vsega stvarstva, ki
se je pripravljalo že v stari zavezi in se je začelo uresničevati z Jezusovim prihodom na
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svet, ko je okrog sebe zbiral učence, med
njimi izbral 12 apostolov, ki jih je posebej
pripravljal na njihovo poslanstvo in jih po
vstajenju in prihodu Sv. Duha na binkošti
poslal z znamenitim naročilom: dana mi je
vsa oblast…pojdite… jaz sem z vami… To
naročilo se uresničuje že 2000 let.
Tudi mi smo poklicani, da smo sodelavci tega dogajanja. Vi ste izvoljen rod,
kraljevo duhovništvo, svet narod…da bi
oznanjali slavna dela njega, ki vas je poklical v svojo čudovito luč.
Katera so ta slavna dela?
Da ste odkrili lepoto in moč krščanskega življenja.
Da se v vaših domovih in družinah
vrstita delo in molitev.
Da ste odkrili lepoto in moč nedeljske
maše, obhajanja Gospodovega dne in
praznikov.
Da sodelujete v duhovnem poslanstvu
župnije: kot član molitvene skupine, ključar, ŽPS, bralec, cerkveni pevec, ministrant,
kot član pri Karitasu, v gospodinjstvu, kot
član zakonske skupine…
Da ste odkrili pomen molitve za duhovne poklice.
Oznanjevanje evangelija se uresničuje
v družini, pri verouku, pri bogoslužju…
Najbolj naravno okolje za uvajanje v krščansko življenje je družina, toda kaj, ko
danes mnogo družin iz znanih razlogov
ne more uresničevati te naloge. Kaj storiti?
Verouk po naših župnijah je sicer dobro
urejen, imamo v glavnem dobre prostore,

IG

primerne priročnike; so pa težave, ko starejši duhovniki omagujejo, mlajših moči
pa ni, tudi zaradi neurejenih razmer glede
nagrajevanja in še prej vzgoje in izobraževanja novih katehetov in katehistinj.
Tu je še veliko prostora za sodelovanje in
pomoč…
Oznanjevanje evangelija mora voditi
k veri in spreobrnjenju, kar se izpoveduje,
uresničuje in slavi pri sv. bogoslužju. Za
lepo in doživeto bogoslužje, pa naj bo
to nedeljska maša, ali druga sv. opravila,
so potrebni dobro uvedeni sodelavci in
sodelavke, zlasti pa seveda novi duhovni
poklici.
Danes želimo prav to izredno važno
nalogo Cerkve znova zaupati Božji Materi
Mariji, pa tudi vse vas prosimo, da še naprej zvesto sodelujete v raznih molitvenih združenjih in pobudah za duhovne
poklice.
+ Stanislav Lipovšek, celjski škof
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SEMINAR OČETA J. MANJACKALA
Tudi letos se je veliko ljudi, morda
7000, udeležilo duhovnega seminarja, ki
ga je od 24. do 26. junija vodil v šotoru
na Kureščku p. James Manjackal. Precej
jih je prišlo tudi iz sosednjih držav, največ
s Hrvaške. V treh dneh je bilo razdeljenih

nekaj več kot 6000 sv. obhajil. Vse tri dni je
bilo veliko spovedovanja, saj je v petek in
nedeljo spovedovalo do 20 spovednikov, v
soboto nekaj manj. Ižanski možje in fantje
so skrbeli za urejen promet in urejen potek
seminarja.

MATENA
Na žegnanju v Mateni so slavili Boga
in sv. Mohorja in Fortunata s sveto mašo
in z obredom krsta, ko je bil krščen Tim.
Pri maši so s petjem ob spremljavi kitare
sodelovali otroci, nekaj ljudskih pesmi
pa so zapeli vsi verniki. Maševal je g.

kaplan Janez Žerovnik z mislijo, ki jo je
povedal, da bi bila naša zrna rodovitna,
kajti tista najbolj obrodijo, ki obrodijo
ljubezen. Navzoči pri maši so se potem
ustavili še pod lipo in še nekaj časa
praznovali.

VISOKO
V nedeljo 21. avgusta je bila žegnanjska maša pri sv. Miklavžu na Visokem, daroval pa jo je g. župnik Jože Pozderec. Cerkev
s pomočjo občine in države obnavljajo
zaradi pomembnih fresk, upamo pa, da

bo za prihodnje žegnanje že obnovljena.
Pri obnovi posebej pomaga Lenarčičeva
družina z Visokega. Letos so pri sveti maši
sodelovali nekateri ižanski cerkveni pevci
z organistom Igorjem.

KUREŠČEK
Zadnjo nedeljo v avgustu je bilo na
Kureščku žegnanje, ki je najbolj obiskan
praznik v tem svetišču. Ob prijetnem,
lepem vremenu so travnik pod cerkvijo
prekrili romarji in tam so slovesno obhajali
sv. mašo. Ob somaševanju 20 duhovnikov
jo je daroval celjski škof dr. Stanislav Lipo-

všek. Nekaj njegovih besed je zapisanih
v uvodnem članku. Pri bogoslužju je pel
ižanski cerkveni zbor, solistka, pa tudi vsi
navzoči romarji. Sveta maša je bila samo
zaključek molitve pred Najsvetejšim, ki je
potekala od jutra do popoldneva, da se
razodene Božja slava in čast Kraljice miru.
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ŽUPNIK CIRIL ZAJEC
22. julija 2011 je v Beogradu nenadoma umrl gospod Ciril Zajec, salezijanski
duhovnik. Tri leta (1986-89) je bil ižanski
župnik in zato so se skupaj z drugimi tudi
ižanski farani poslovili od njega. Pokopan
je bil na ljubljanski Žalah ob navzočnosti

mnogih duhovnikov, obrede pa je vodil
beograjski nadškof Stanislav Hočevar.
Nekdanji župnik je bil rojen v Velikem
Gabru leta 1927. Deloval je v več župnijah,
še posebej dolgo pa v južnih republikah
nekdanje Jugoslavije.
J. Ž.

ZBORNIK ŽUPNIJE IG OB 300-LETNICI
ŽUPNIJSKE CERKVE NA IGU – 5. DEL
Prvo in drugo poglavje omenjene
znanstvene monografije sestavljajo strokovni prispevki, ki podajajo zgodovino
naše župnije in umetnost ižanskih cerkva.
Danes bomo govorili o vsebini prvega
dela. V prispevku o razvoju ižanske župnije do jožefinskih reform je predstavljena
najstarejša zgodovina ižanske župnije od
njenih začetkov do jožefinskih reform,
ko je velika župnija s 24 podružnicami,
razpadla na več manjših župnij. Zaključek
tega je logičen začetek drugega članka, ki
govori o nekaterih značilnostih delovanja
župnije Ig v 19. in na začetku 20. stoletja.
Konec 18. stoletja so bile zadnjič preoblikovane meje župnije. V 19. stoletju in v
prvih desetletjih 20. stoletja je župnija Ig
pripadala ljubljanski škofiji. Za zgodovino
kraja in župnije je bilo pomembno vprašanje izseljevanja, ki je zlasti v letih pred prvo
svetovno vojno dobilo velike razsežnosti;
iz župnije je na leto odhajalo okoli 50 ljudi.
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Zelo zanimiv je prispevek, ki ga je napisal
domačin, ki je sam doživel 2. svetovno
vojno. Predstavlja položaj duhovnikov, ki
so delovali v župniji, obdobje italijanske
okupacije in kratkotrajno osvoboditev
Iga, ter internacije. Obravnava tudi položaj
vaških straž na Ižanskem in zaključi prispevek z opisom zaključka vojne. V članku z
naslovom: Župnija Ig in njeni duhovniki
so prvič zbrani in predstavljeni vsi znani
(skupaj skoraj 300) duhovniki - župniki,
vikarji in kaplani ižanske župnije od leta
1291 naprej. Avtor posebej predstavlja
še beneficiate kaplanije sv. Katarine, ki je
delovala pri župnijski cerkvi in duhovnikedomačine, ki so bili rojeni v župniji Ig. Zelo
podroben in strokoven je prikaz grofov
Engelshausev, ki so bili najpomembnejši
ižanski graščaki od sredine 16. do konca
18. stoletja in lahko rečemo, da so bili za
zgodovino Ižanskega celo pomembnejši
od Auerspergov. Z Engelshausi sta pove-

300 letnica, Mladinska stran
zana oba ižanska gradova – tako izginuli
Iški turn kot še danes stoječi, a povsem
»negrajski« Zonek – pomemben pečat pa
so omenjeni grofje pustili tudi na ižanski
župnijski cerkvi sv. Martina, ki je postala
njihovo zadnje počivališče.
Mlada umetnostna zgodovinarka,
domačinka, je predstavila ižansko župnijo,
kakor jo je videl in opisal Valvasor v svoji
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znameniti mojstrovini Slavi vojvodine
Kranjske, kjer je poseben poudarek dal
opisu čudežev pri obeh romarskih cerkvah,
na Kureščku in v Tomišlju, arheološkim
ostalinam in komaj dobro končani turški nevarnosti. Gre za poskus historične
topografije ižanskih cerkva v 17. stoletju.
(nadaljevanje in konec)
M. H.

V TVOJO SMER! – Oratorij 2011 J
Po koncu šolskega pouka, ko šolarji
odvržejo šolske torbe v kot in se začnejo
brezskrbne počitnice, se začne tudi oratorij, ki ga vsako leto pripravimo animatorji
skupaj s kaplanom Janezom in župnikom.
Naš namen je razveseljevati otroke, poskrbeti, da jim ni dolgčas in jim dati možnost,
da svojo energijo lahko izživijo na malo
drugačen način. Letos se je oratorij začel
v ponedeljek 27.6. že navsezgodaj zjutraj,
za animatorje pa so priprave potekale že
prej, da je bilo nato res vse pripravljeno
za akcijo.
61 otrok, 27 animatorjev, kaplan, novi
in stari obrazi, rdeče majice, radovedni
pogledi, pesmi, delavnice, kateheze, igre...
To je le nekaj besed, s katerimi bi lahko
opisali letošnji oratorij. Glavna nit je bil
prerok Jona, ki je v iskanju in razmišljanju o
smislu življenja na koncu le šel v Gospodovo smer in svoja spoznanja nato prenašal
naprej. Letošnje dogajanje je z molitvijo in

besedo popestril tudi gost, gospod Janez
Potočnik, ki je bil začetnik oratorija na Igu.
Da smo se skrili pred vročim soncem so
poskrbele gozdne igre, za osvežitev pa tudi
veliko vode in gasilci. Obiskali smo tudi
samostan Stična in izvir reke Krke. Seveda
si otroci oratorija ne morejo predstavljati
brez delavnic in letos je bila izbira precej
pestra. V soboto je sledil še piknik v Iški
vasi, kamor seveda spada tudi dobra hrana, igre na prostem in namakanje v malce
izsušeni Iški. Krstili smo nove animatorje.
Nedelja pa je bila, kot vsako leto, namenjena zahvali za pretekli teden in sv. maši, ki je
bila oratorijsko obarvana. Pri maši so tokrat
krmilo dogajanja prevzeli otroci in nas vse
varno pripeljali »v Tvojo smer«.
Ajda, Amadeja, Anka, Barbara, Blaž,
Damjana, Ema, Gaja, Gregor, Irena,
Jaka, Jerca, Karmen, Katarina, Klavdija, Luka, Martina, Maruša, Nataša,
Nina, Patricija, Petra, Rok, Tina,
Vesna, Žan, Žiga in kaplan Janez
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»V Tvojo smer klic naj Tvoj me vodi,
v Tvojo smer naj stopa moj korak,
v Tvojo smer svetilnik ti mi bodi,
v Tvojo smer, Gospod, moj Bog!«
Če želite več, če želite fotografije, odklikajte na http://www.facebook.com/izanski.
oratorij

Lahko nam pišete na izanski.animatorji@gmail.com
Iskreno se zahvaljujemo vsem sponzorjem za vse finančne donacije, promocijska
darila in ostalo pomoč!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciril Podržaj s.p., strojno ključavničarstvo
Gabrijela Češek Grmek s.p., dnevni bar Petelinček
Gostilna Čot
Janez Piškur s.p., avtomehanika Janez Piškur
Kožag d.o.o.
Lekarna Ig
Lovska družina Ig
Margala d.o.o.
Marjan Bekanovič s.p., BS Ig
Matej Mohar s.p., BS Pijava Gorica
Mesnica, Boris Farkaš s. p.
Mobitel d.d.
Občina Ig in župan Janez Cimperman
Pekarna Kovačič
Pekarna Pečjak Ig
PGD Ig
Tomaž Šerjak, obdelava kovin d.o.o.
Tone Strelec s.p., izdelovanje kovinskih izdelkov
Turistično društvo Iška vas

•

Zahvalo pa si zagotovo zaslužijo tudi naši požrtvovalni animatorji. Super ste bili!
Hvala tudi kaplanu za vso pomoč in spodbudo.
Ajda, Nataša in Žiga
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SVETOVNI DAN MLADIH – MADRID 2011
Z Iga smo se svetovnega dne mladih
udeležili štirje romarji na dveh avtobusih,
vseh Slovencev je bilo okrog 900, vseh
udeležencev pa okrog dva milijona.
Nepozabno potovanje v Španijo in seveda na glavni dogodek, mašo s papežem
na letališču Cuatro Vientos v Madridu, se
je začelo v torek 9. 8. 2011. Potovala sem s
skavtsko odpravo, kar pomeni 65 nasmejanih skavtov z vse Slovenije zbranih na
enem avtobusu. Prvi dan smo potovali do
Lurda in ga obiskali.
Naslednje jutro smo vstali nadvse zgodaj in po celodnevni vožnji zvečer prispeli
v Almadén, manjši kraj v pokrajini Castilla
la Mancha. Tamkajšnji gostitelji so nas zares lepo sprejeli, najprej v cerkvi, skupaj z
mladimi iz Poljske, kasneje pa še na obilni
španski pojedini z njihovimi specialitetami.
Skavti ne bi bili to, kar smo, če ne bi že
takoj zunaj na ulici priredili pravo ‘žurko’
s kitaro, plesom in vsemi slovenskimi pesmimi. Prenočevali smo na prijetni parceli
v bližnjem kraju. V Almadénu smo preživeli
tri fantastične dni, v katerih smo spoznali,
kako gostoljubni so Španci in kako zabavni
so Poljaki. V nedeljo smo obiskali kraj Campo de Criptana, ki je prepoznaven po Don
Kihotovih mlinih na veter.
V ponedeljek smo prispeli v Madrid,
kjer smo postavili šotore v mednarodnem
skavtskem taboru. Dopoldneve smo vsi
Slovenci preživljali skupaj na slovenskih
katehezah in mašah, ki jih je vodil škof Jurij
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Bizjak, popoldneve pa smo preživeli vsak
po svoje. Večinoma smo si ogledovali znamenitosti in večino časa porabili za iskanje
lokalov, v katerih smo lahko jedli na naše
SDM bone. Zvečer so sledile skupne slovesnosti: maša, sprejem papeža in križev pot.
Napočil je velik dan, sobota, ko smo
se odpravili do letališča Cuatro Vientos v
neznosni vročini in gneči. Priborili smo si
svoj prostor pod soncem in sredi našega
»območja« postavili zasilno streho iz spalk,
pod katero smo si privoščili naš piknik
paket. Večerno vigilijo s papežem, ki je
bila v celoti v španskem jeziku, je zmotila
nevihta, ki pa ni prepodila nas mladih, ki
smo še naprej vztrajali v duhu letošnjega
gesla »ukoreninjeni in sezidani v Kristusu
ter utrjeni v veri«. Tudi naslednje dopoldne
pri maši pa je seveda po letališču odmevala
himna SDM 2011 Firmes en la fe (trdni v
veri). Popoldne smo še preživeli v Madridu,
ponedeljek pa je bil namenjen Barceloni.
Prva stvar, ki nam pade na misel ob
besedi Barcelona, je seveda veličastna
Sagrada familia, katere čar je prav v tem,
da še vedno ne vemo, kdaj bo končana, ker
je izgradnja tako zahtevna. Ogledali smo si
tudi druge Gaudíjeve stvaritve (La Pedrero
in park Güell.). Oditi pa nismo mogle, ne da
bi vrgle oko na čudovite plaže Barcelone.
Še nočna in dnevna vožnja domov in že se
je zaključilo naše popotovanje, s katerega
je vsak odnesel svoje izkušnje in spomine.
Vesna, hiperaktivna lisica

Sporočila
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
SEPTEMBER, OKTOBER
Pri maši ob 8. uri:
Tina Založnik in Jernej Smole – 11. 9.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 18. 9.
Kristina in Zinka Štefančič – 25. 9.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 2. 10.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 9. 10.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 16. 10.

Pri maši ob 10. uri:
Mojca Kus in Jure Podržaj – 11. 9.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 18. 9.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 25. 9.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 2. 10.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 9. 10.
Manca in Aleš Hostnik – 16. 10.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
8. SKUPINA – 11. 9. Staje
9. SKUPINA – 18. 9. Matena
1. SKUPINA – 25. 9.

URNIK VEROUKA
14.00
15.00
16.00

2. SKUPINA – 2. 10.
3. SKUPINA – 9. 10.
4. SKUPINA – 16. 10.

ponedeljek
torek
5. raz. – s. Marta
8. raz. – s. Marija
1. raz. – s. Marta 7. raz. – g. kaplan
6. raz. – s. Marija
3. raz. – s. Marta
4. raz. – s. Marija

četrtek

petek

2. raz. – g. župnik

9. raz. – g. kaplan

URNIK NA PIJAVI GORICI

15.00
16.00
17.00
18.00

torek
3. raz. – s. Marta
1. + 2. raz. – s. Marta

četrtek
7. + 8. raz. – g. kaplan
6. raz. – g. kaplan
4. + 5. raz. – g. kaplan
sveta maša

petek

9. raz. + mladinci

PRISPEVEK – 30 € na družino (za elektriko, ogrevanje, honorar katehistinj)
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Sporočila
ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Gašper in Miha Germek (odrasla), 11. 6. 2011, na
Kureščku; Vid Perme, 19. 6. 2011 na Igu; Anja Jakič, 26. 6. 2011, na Igu; Nuša Mazi, 2. 7.
2011, na Kureščku; Lana Zalar, 3. 7. 2011, na Kureščku (Rob); Tim Erjavec Kuhar, 10. 7. 2011
v Mateni; Jan Novak, 30. 7. 2011, na Kureščku; Ožbej Benjamin Žot, 31. 7. 2011, na Igu;
Miriam Emanuela Marolt, 31. 7. 2011 na Kureščku (Kamnik); Eva Brkovič, 14. 8. 2011,
na Igu; Nik Božič, 21. 8. 2011, na Pijavi Gorici; Filip Leban, 27, 8. 2011, na Kureščku (Kranj).
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Mark Pirc in Tanja Bratkovič, 18. 6. 2011
na Kureščku (Miren); Rok Glinšek in Mojca Zrimšek, 18. 6. 2011 na Kureščku (Golo);
Jurij Balant in Špela Skubic, 29. 6. 2011, Ljubljana-Barje; Blaž Jamnik in Sabina
Uršič, 2. 7. 2011, na Kureščku; Gregor Škulj in Maja Tegelj, 16. 7. 2011, na Igu; Klemen
Kovač in Erna Pucihar, 23. 7. 2011, na Igu; Dejan Stanojević in Mateja Čuden,
20. 8. 2011, na Kureščku.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Rajko Intihar, 10. 6. 2011, Iška vas 34, Ig, pokopan na Igu. Za sv. maše in v dober
namen so darovali: mama Marija, sin Jože z družino, sin Franc z ženo Slavko, nečakinja Urška z družino,
nečakinja Janja z Gregorjem; Kernčevi iz Iške vasi, Pavličevi iz Iške vasi, družina Maček in Huzjan, družina
Kozin iz Iške vasi, sosedje Kavčičevi, sosed Tone Cimperman, družina Zorko z Iga, Tone in Anica Usenik
iz Grosupljega, družina Završnik iz Staj, družina Toni z Iga.
+ Ivana Virant, 19. 6. 2011, Vojkova 5, Ljubljana, pokopana na Igu. Za maše in v dober
namen sta darovala: brat France z družino in nečakinja Martina Cimperman z družino.
+ Jožef Grimšič, 20. 6. 2011, Ižanska cesta 26, Ljubljana-Rakovnik, pokopan
na Igu. Za sv. maše in v dober namen so darovali: nečakinja Marica z družino, Križmanovi iz Staj, družina
Pangerc.
+ Feliks Kraljič, 10. 7. 2011, Kremenica 8, Ig, pokopan na Igu. Za svete maše in v dober
namen so darovali: družina Kraljič s Kremence, družina Žagar in Toni, Štefka Jakič, Jakičevi, Kremenca 4,
družina Modic iz Matene, Tone Zgonc mlajši z družino, Primčevi z Iga, Angela Janželj in družina Završnik,
Černičevi iz Matene, Tone Zgonc starejši, Kristanovi z Iga.
+ Franc Kavčič, 16. 7. 2011, Ilovški Štradon 49, Ljubljana-Rakovnik, pokopan
na Igu. Za sv. maše in v dober namen so darovali: žena Vida in sin Marko, sestra Pavla, družina Brancelj,
Janežičevi iz Iške vasi, Benkotovi iz Iške, Slavka Susman z družino, družina Jere, družina Antona Žagarja
iz Iške vasi, družina Ivana Žagarja iz Iške vasi, Joži Maček z Iga.
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+ Ciril Zajec, 22. 7. 2011, Beograd, nekdanji ižanski župnik, pokopan na Žalah
v Ljubljani. Za sv. maše in v dober namen so darovali: Tončka Cankar, Kristina Golob, Pavla Peček,
družina Dolinšek.
+ Alojzija Šeško, 29. 7. 2011, Kočevska cesta 146, Pijava Gorica, Ig, pokopana
na Škofljici.
+ Antonija Stražišar, 31. 7. 2011, Matena 19, Ig, pokopana na Igu. Za sv. maše in v
dober namen so darovali: sin Silvo z družino, družina Modic iz Matene, družina Škerjanc, Matena 54,
družina Modic iz Iške Loke, Franci Strle z družino, Matena 71, Ambroževi in Kozamernikovi, Zdravjevi z
Iga, sosedje Černičevi, Vera Herman in Mihela Škoda, družina Zupančič iz Novega mesta.
+ Ciril Modic, 4. 8. 2011, Matena 1, Ig. Za svete maše in v dober namen so darovali: žena
Ana, hčerka Alenka z družino, sin Tomaž z družino, družina Merzel z Iga, družina Kramar, Matena 42,
družina Primc, družina Škerjanc, Matena 54, družina Mrkun, Matena 22, Ivana Modic, Matena 20, Robert
Kramar z družino, družina Strle, Matena 14, Silvo Stražišar z družino, Prekovi iz Bresta, družina Černič
iz Matene, družina Bogša, Tone Jankovič z družino, Matena 59, Juhovi, Matena 9, družina Gorenčič,
Ambroževi in Kozamernikovi, Demšarjevi iz Matene, Štrukljevi iz Matene, Škrjančevi, Matena 53, Strle
Franci z družino, Matena 71, svak Tone in Janez Tehovnik, Križmanovi iz Staj, družina Regina, Uršičevi,
Matena 30, Grmekovi in Ugovškovi iz Matene, Lenaršičevi iz Matene, družina Platnar iz Iške vasi 19,
Strletovi iz Iške, Jože Strle z družino, Vera in Mihela Jankovič, Mavčevi iz Matene, Tanckovi iz Vrbljen,
sestrična Zalka Rotar, bratranec Ludvik Modic iz Vnanjih Goric.
Bog plačaj vsem darovalcem!
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NAPOVEDNI KOLEDAR

Nedelja 4. 9. 23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA – ob 10. uri ŽEGNANJE V IŠKI
Četrtek 8. 9. ROJSTVO DEVICE MARIJE – sv. maše: na Igu ob 8. in 19. uri; na Pijavi Gorici
ob 18. uri; na Kureščku ob 10. in 16. uri, obakrat eno uro pred sv. mašo čaščenje
Najsvetejšega
Sobota 10. 9. molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah, začetek ob 8.30 z rožnim
vencem
Nedelja 11. 9. pri maši ob 10. uri začetek veroučnega leta; priporočili se bomo Svetemu
Duhu – v tem tednu spoved otrok
Ponedeljek 12. 9. Marijino ime - ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Sobota 17. 9. STIČNA MLADIH – nagovoril jih bo Pascual Chávez, vrhovni predstojnik
salezijancev – Lepo vabljeni!
Nedelja 18. 9. 25. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE NA SARSKEM – NEDELJA
SVETNIŠKIH KANDIDATOV LJUBLJANSKE METROPOLIJE na Rakovniku
ob 15. uri; bogoslužje bo vodil ljubljanski nadškof, dr. Anton Stres,
navzoč bo pa tudi vrhovni predstojnik salezijancev; lepo vabljeni!
Ponedeljek 19. 9. sestanek za ŽPS ob 20. uri
Sreda 21. 9. sv. Matej, apostol, evangelist, ob 19. uri zaobljubljena maša za Staje
Četrtek 22. 9. priprava staršev in botrov na krst otroka ob 20. uri
Sobota 24. 9. bl. Anton Martin Slomšek, škof in sv. Rupert Salzburški, škof – ob 18. uri
sv. maša na Sarskem; spomin Marije Pomočnice
Nedelja 25. 9. 26. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE PRI SV. MIHAELU V
IŠKI VASI
Ponedeljek 26. 9. ob 18. uri sv. maša na Dobravici v čast sv. Kozma in Damijana, mučencev
Četrtek 29. 9. sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, ob 18. uri sv. maša v Iški vasi
		 Mesec OKTOBER, mesec rožnovenske pobožnosti – vsak dan, tudi ob
nedeljah, 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
Sobota 1. 10. sv. Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica – prva sobota: pobožnost v čast Marijinemu brezmadežnemu srcu in molitev za duhovne poklice
Nedelja 2. 10. 27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA NEDELJA.- žegnanje v Tomišlju
Začetek tedna za življenje
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (6.10.) in v petek
(7. 10.) ob 16. uri, v soboto (8. 10.) ob 10. uri.
Petek 7. 10. prvi petek – Rožnovenska Mati Božja - obisk in obhajilo bolnikov na domu

