oktober 2011, LETO XXI, ŠT. 7

MISIJONU NAPROTI
V ižanski župniji bomo ob praznovanju tristoletnice farne cerkve obhajali
ljudski misijon, od 4. do 13. novembra
2011; danes ga moremo imenovati seminar za novo evangelizacijo.
Pred štiristo leti je v Franciji živel Vincencij Pavelski. Pozneje je bil razglašen za
svetnika in goduje 27. septembra. Nekega
dne je šel skozi vasico Gannes. Vincencija
so poklicali k bolnemu kmetu, ki je umiral
a se zaradi sramu ni upal spovedati svojih grehov domačemu župniku. Tedaj je
gospod Vincencij začel pridigati ljudem
o sreči, ki jo prinaša dobra spoved, in o
drugih življenjskih smernicah, ki izvirajo
iz evangelija in katekizma, pravzaprav iz
vere v Jezusa, ki je naš odrešenik. To je bil
prvi ljudski misijon.
Vincencij je za potrebe nove evangelizacije ustanovil družbo misijonarjev, ki
so jih ljudje zaradi samostana, v katerem
so živeli, začeli klicati lazaristi. Tej družbi
pripada naš Božji služabnik Frančišek Gnidovec, pa tudi sedanji ljubljanski nadškof

Anton Stres. Misijon prihaja iz latinske
besede missio, ki jo poznamo tudi v sodobnem družbenem življenju; misijon
pomeni poslanstvo. Jezus je Božji poslanec, ki prinaša ljudem odrešenje. Danes
so misijonarji tisti, ki oznanjajo to veselo
novico ljudem v sedanjem času in prostoru. K misijonu pa smo povabljeni vsi, da na
svoj način in v svojem okolju nadaljujemo
to blagodejno poslanstvo.
Sveti Janez Bosko, ki ga v župniji dobro
poznamo po njegovih duhovnih sinovih

Uvodnik, Duhovna misel
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salezijancih, je prav tako rad pridigal na
ljudskih misijonih. Cenil jih je kot sredstvo
za poglobitev vere v srcih ljudi, danes
bi rekli: sredstvo za novo evangelizacijo.
In zdaj je pred nami ta bogata duhovna
ponudba: otrokom in mladim, odraslim
in starejšim; vsem ljudem dobre volje. In
kaj je poglavitni cilj misijona? Polnost
življenja in ljubezni! Želite znova najti
pristno srečo in pobeglo upanje? Pridite
in poglejte! Povabite še druge! »Bog ni
grožnja za vašo srečo; nasprotno, nihče si
ne želi bolj kot on vaše polnosti življenja in
ljubezni«, nam je pred kratkim dejal deveti
don Boskov naslednik Pascual Chávez, na
obisku v Sloveniji.

Pravičnost v ljubezni - do Boga in do
bližnjega je geslo misijona, v prvem delu
povezano s tekočim pastoralnim letom, ki
je v Cerkvi na Slovenskem posvečeno poglabljanju socialne pravičnosti. Posuroveli
čas nas drami iz naših pernic blaginje in tako
mamljivega pa tudi minljivega potrošništva.
Ko bomo znova prisluhnili Jezusovi veseli
novici, naj nas prevzame tudi nova izkušnja
resnične duhovne svobode in sreče, ki jo
prinaša prenovljena vera, poživljeno upanje
in dejavna ljubezen. Za vašo srečo gre!
Da bi jo našli in pomnožili, vam iz srca
želi in vas vabi
dr. Alojzij Slavko Snoj,
v imenu misijonarjev

MOLITEV Z MARIJO
Mesec oktober je posvečen Materi
Božji, ki je vse svoje življenje preživela v
premišljevanju Božje besede in je spremljala svojega Božjega Sina v njegovem
prekratkem življenju. Njeno življenje je
bilo torej neprestana molitev.
Kako pa je z nami? Sploh še potrebujemo molitev? V tem modernem času se
nam zdi, da za molitev ni več časa, niti je
ne potrebujemo. Rožni venec, pri katerem
podoživljamo Marijino in Jezusovo življenje, pa je za nas izredno dolga in težka
molitev. Če pa premislimo, pravzaprav ime
rožni venec pomeni nekaj lepega. Venec,
spleten iz rož. Rože – no, te tudi danes
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cenimo in jih podarjamo ob različnih prilikah v znamenje spoštovanja, hvaležnosti
in ljubezni. Tudi vence še poznamo in z
njimi krasimo ali jih darujemo v spomin
na ljubljene pokojnike.
V naši župnijski cerkvi molimo rožni
venec pred sveto mašo in ob sredah pri
češčenju Najsvetejšega. Pred delovniško
mašo je več let vodila to molitev gospa
Francka Kozin. V zadnjem času ji zdravje
več ne dopušča vsakodnevnega obiska
svete maše. Pred kratkim sem jo obiskala
na njenem domu in sva se pogovarjali prav
o molitvi rožnega venca. Gospa Francka
je imela globoko verne starše, ki so vsak

Duhovna misel, Zgodilo se je
večer skupaj z otroki molili rožni venec
in tako se je že kot otrok privajala na to
molitev. Takrat je včasih vmes tudi zaspala,
saj ni razumela pomena in vrednosti te
molitve. Kasneje pa je spoznala, kakšno
moč človeku daje molitev rožnega venca
in še danes ji lajša težave in daje življenjskega poguma. Zjutraj ga moli skupaj z
radiom Ognjišče ob 5 uri, čez dan pa ga
moli sama. In med drugim mi pove: „Bolj
kot zdravnikom zaupam tistemu zgoraj –
Božjemu zdravniku.“
Na koncu razmišljanja o molitvi nasploh
in o molitvi rožnega venca se lahko vprašamo. Kje bodo naši zanamci črpali moč za
ŽEGNANJE V IŠKI
Prvo septembrsko-angelsko nedeljo v
Iški praznujemo žegnanje. Topla in sončna
nedelja nas je v lepem številu zbrala od
blizu in daleč. Sveto mašo je daroval gospod prof.Anton Košir. Lepa in sporočilna
beseda vsem generacijam navzočih v času
duhovne krize posameznikov in družin in
ubrano ljudsko petje je sveto mašo naredilo zelo domačo , družinsko in s tem še
bolj slovesno in praznično. Po maši smo
se še dolgo zadržali pod lipo in uživali ob
klepetu in dobrotah iškarskih gospodinj.
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premagovanje življenjskih težav? Se bodo
v težavah in bolezni še spomnili na Boga?
Naj se vsaj tedaj obrnejo na Marijo in skupaj
z njo poprosijo za Božjo pomoč!
Irena

imeli žegnanje. Kar težko si je predstavljati,
da smo se lani zaradi poplav komaj prebili
do njih. Letos se jim je vreme oddolžilo.
Pa ne le vreme, tudi Sarčani so bili zopet
pridni pri obnovi cerkve in smo se pevci
prvič oglasili s kora.
Žegnanjsko slovesnost je vodil gospod
župnik Jože Pozderec, ki nas je spomnil, da
božja dobrota presega človeški pogled,
saj je delavce v svojem vinogradu enako
nagradil, ne glede kako dolgo so delali.
Vaščani so nas po maši tudi tokrat
pogostili.

Helena Žučko

ŽEGNANJE PRI SVETEM MIHAELU
ŽEGNANJE NA SARSKEM
V IŠKI VASI
Nedelja 18.9.2011 je bila lepa, sončna,
smo praznovali 25.9.2011. Obenem
kot nalašč za praznovanje. Na Sarskem so je bila to Slomškova nedelja. Gospod žu-
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Zgodilo se je, 300 letnica
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pnik Jože Pozderec nam je našega prvega
blaženega postavil za vzged krščanskega
življenja. Tudi nadangel Mihael nam je pri
tem lahko dobrodošel priprošnjik. Pri bogoslužju so sodelovali pevci župnijskega
pevskega zbora, berila in prošnje pa so
pripravili domačini in mladi.

SIT-HIC

V soboto, 17. 9. 2011, se je pri samostanu belih menihov v Stični odvijalo že 30.
srečanje mladih – Stična.
Letos je bilo srečanje prav posebno,
saj je bila okrogla obletnica. V Stično so
na srečanje mladih hodili že naši starši.
Prvo srečanje mladih na tem dogodku je
bilo leta 1981.
Ob poti, ki smo jo prehodili od železniške postaje v Ivančni Gorici do samostana
v Stični, so bile po vrsti postavljene table
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Ob koncu slovesnosti se je gospod župnik s šopkom zahvalil gospe Milki za dolgoletno vestno čiščenje in krašenje cerkve.
Seveda tudi tokrat nismo mogli takoj
domov, saj so nas pred cerkvijo počakale
bogato obložene mize.
Tončka Jeraj

od 1 do 30 z vsakoletnim geslom oz. motom srečanja. Poleg gesla je bila na voljo
posebna majica. Letošnja je bila modra z
rumenim križem in napisom.
V Stično prihaja veliko mladih, letošnji
obisk naj bi štel okoli 8.000 udeležencev.
Vsako leto, hodim že nekaj let, je v
Stični zanimivo, lepo in poučno. Tudi letos
me organizatorji niso razočarali. Pa še visok
jubilej smo praznovali.
Anka Grmek

Mladinska stran
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KONCERT skupine Svetnik

Za mladino v času misijona
4. 11. 2011 ob 19.00 na župnijskem dvorišču ( Martinov gaj )
SV. MAŠA za mladino: 11. 11. 2011 ob 18.00 v cerkvi
mladinske pesmi ob spremljavi kitar,
gost Peter Pučnik
Sobota 12. 11. 2011 molitev na drugačen način
za mlade, ki si želijo molitve
v cerkvi ob 15.00, vodi g. Peter Pučnik
MAVRICA – verska revija za otroke - prinaša zgodbe, zanimivosti in delavnice; za
malo starejše križanko, kvize, dnevnik in še kaj.
Celoletna naročnina 29 €

PASCUAL CHAVEZ
V Sloveniji se je od 16. do 18. septembra na svojem drugem obisku mudil
vrhovni predstojnik Pascual Chavez,
9. naslednik sv. Janeza Boska v vodstvu
salezijanske družbe. Obiskal je več krajev
po Sloveniji.
Želimlje - Mnoge izrečene besede in
spodbude o mladih in mladim v dnevih
obiska vrhovnega predstojnika Pascuala
Chaveza v Sloveniji so se strnjeno udejanjile v veličastnem praznovanju 20-letnice

prenovljene ustanove v Želimljem pod
naslovom Čutim življenje.
V svojem nagovoru je poudaril tri stvari, zaradi katerih je želimeljska ustanova
poznana in za katere se ne sme nehati
truditi: vzgoja mladih do zrele in polne
osebnosti, strokovno podajanje znanja
za vključitev v visoko razvito družbo in
vzgoja za družbeno odgovorno življenje.
Ob koncu se je zahvalil najprej mladim in
jih spodbudil k velikim sanjam in iskanjem
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priložnosti, staršem za zaupanje svojih
Stična - Delavnico o novih generacijah
otrok v skupno vzgojo po krščanskih na- pastoralnih delavcev je vodil vrhovni predčelih, ki je temeljna prvina preventivnega stojnik Pascual Chavez. V polni dvorani
kulturnega doma je spregovoril o novi
sistema.
evangelizaciji.
Prenos vrednot iz družine v šolo in
Rakovnik - Ljubljanska metropolija
je letošnje praznovanje svetniških kandi- naprej v družbo se je porušil. Zato je že
datov pripravila v Marijinem svetišču na papež Janez Pavel II. začel govoriti o novi
Rakovniku in to ne brez razloga: tu je v letih evangelizaciji. Tragedija mladih danes je
od 1979 do 1999 spovedoval dolgoletni življenje v osamljenosti. Mladi se danes
salezijanski misijonar in vietnamski don sprašujejo, kdo so, iščejo okolja, kjer se
Bosko, Božji služabnik Andrej Majcen. Vr- čutijo sprejete. Občutljivi so za sodobne
hovni predstojnik don Pascual Chavez pa probleme ekologije, človekovih pravic,
je spregovoril o salezijanski vključenosti socialne pravičnosti. In to je vstopna točka
v krajevno Cerkev, saj bomo le tako ob- našega oznanjevanja. Nova evangelizacija
rodili sadove in v tem nam je vzor Andrej ni goreča metoda, temveč predstavitev
Majcen.
dobre novice, evangelija, ljudem dana-
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šnjega časa. Krščanstvo ni vera prepovedi,
skupek obredov in naukov. Dobra novica
je pozitivna, je oseba Jezus Kristus. Mlade,
ki so zapustili krščanstvo ali ga poznajo le
iz vidika prepovedi, pripeljimo k Jezusu
Kristusu.

Boskovega Valdocca v Turinu. Kot nadškof je tudi Chavez poudaril smiselnost
gradnje v salezijanskem delu za mlade
po don Boskovem vzoru. Nanizal je
zglede salezijanskih sobratov, ki po svetu
delujejo med obrobnimi mladimi, med
Romi, med spolno izkoriščenimi otroci
Maribor – gradbena dela za cerkev in jim pomagajo razvijati sposobnosti,
posvečeno don Bosku. Pascual Chavez talente, ki jim jih je Bog položil v telo,
je v svojem nagovoru začetek te gra- razum in srce.
Povzeto po www.donbosko.si
dnje primerjal z začetkom gradnje don

Apostol, ki trpi,
lahko vendarle mirno daruje samega sebe za druge,
čeprav ne pridiga ali izvršuje velikih del.
Medtem ko je Jezus umiral na križu,
je Marija tiho trpela ob njegovem vznožju.
Skrivnost apostolata naših dni je laiški apostol!
Kakor je za duhovnika pomembna vzgoja v semenišču,
tako je za vsakega laiškega apostola
absolutno potrebno začetno vzgojno obdobje.
Župnija, ki bi vlagala v izoblikovanje
vsaj petih pristnih laiških apostolov,
bi vsaj za trideset ali štirideset let
imela zagotovljeno zvesto služenje.
						

Van Thuan
IG
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SESTANEK ŽPS 19. 9. 2011

Dnevni red: molitev, pastoralno leto
socialne pravičnosti: Pravičnost v ljubezni,
predstavitev knjige, misijon, dan župnije.
Geslo letošnjega pastoralnega leta je
nadaljevanje lanskoletnega gesla Nosite
bremena drug drugega. Pregledali smo
knjižico 'Pravičnost v ljubezni', to je, smernice za delo ŽPS-ta v pastoralnem letu
socialne pravičnosti.
Knjiga o ižanski župniji z naslovom
Sv. Martin prosi Boga za nas, bo izšla ob
farnem žegnanju, predstavitev pa bo v
cerkvi na Igu 8. 11. 2011 ob 19. uri. Lepo
povabljeni.
Misijon bo od 4. do 12. novembra 2011
na temo Zakramenti. Misijonarji bodo: dr.
Alojzij Slavko Snoj, dr. Franc Maršič, ga.
Vilma in g. Dani Siter za zakonsko problematiko, Peter Pučnik, ki bo imel misijon
predvsem za mlade.
V petek 4. 11. bo DRG večer – koncert

Svetnik. 11. 11. mladinska sveta maša.
12. 11. bo Peter Pučnik imel molitev za
mladino. Vabljeni mladi!
Na Pijavi Gorici bo enkrat v tednu misijona sveta maša z govorom in spoved.
Sicer so vsi ižanski farani v času misijona
povabljeni na dogodke in prireditve na
Igu.
Letošnji dan župnije bo na Igu ob
farnem žegnanju, 13. 11. 2011. Šotor bo na
župnijskem dvorišču. Po maši bodo v zabavnem programu sodelovali pevski zbori,
instrumentalisti in posebej harmonikarji,
zato ste lepo povabljeni k sodelovanju
vsi, ki znate igrati in peti. Veseli vas
bomo. Prijavite se lahko pri g. župniku. K
sodelovanju vabimo ižanske in loške gospodinje, da po svojih močeh prispevajo
sladke dobrote. Prinesete jih kar v župnišče
v zadnjih dneh pred praznovanjem.
mjg

Dekanijsko romanje

z muzejskim vlakom od Jesenic do 22. oktobra. V treh dneh se lahko prijavite
Gorice – področje I. svetovne vojne, ter v župnišču. Cena romanja je 50 € - ( prevoz
nato maša v Logu pri Vipavi bo v soboto z avtobusom in vlakom ter kosilo )

ZAKAJ PRISPEVEK 30 € ?
V zadnjih letih smo v župniji uvedli
prispevek 30 € na vsako družino, ki ima
otroka (ali več) pri verouku. S tem delno
krijemo stroške ogrevanja, elektrike za
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župnišče in plačila sestram, ki poučujejo.
Družinam, ki so v materialni stiski, tega ni
potrebno plačati. Prispevek vseh družin
pokrije 20 % omenjenih stroškov.
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – OKTOBER, NOVEMBER
Pri maši ob 8. uri:
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 2. 10.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 9. 10.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 16. 10.
Tina Založnik in Jernej Smole – 23. 10.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 30. 10.
Kristina in Zinka Štefančič – 1. 11.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 6. 11.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 13. 11.
Pri maši ob 10. uri:
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 2. 10.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj – 9. 10.
Manca in Aleš Hostnik – 16. 10.
Andreja Zdravje in Marija Šteblaj – 23. 10.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 30. 10.
Damjan Dolinšek in Marinka Završnik – 1. 11.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 1. 11. ob 14h
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 6. 11.
Marjana Jamnik in Tine Hostnik – 13. 11.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. SKUPINA – 9. 10.
4. SKUPINA – 16. 10.
6. SKUPINA – 23. 10.
7. SKUPINA – 30. 10. Iška Loka
8. SKUPINA – 6. 11. Staje
VSE SKUPINE – sreda 9. 11.
Bralci na Pijavi Gorici:
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 9. 10
Klavdija Hočevar in Jelka Tavčar – 16. 10.
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Irena Urbar in Merlin Domič – 23. 10.
Katarina Hočevar in Andreja Lunar – 30. 10.
Olga Urbar in Tone Trope – 1. 11.
Anamarija Picek in Damjana Urbar – 6. 11.
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Lara Kavčnik, 11. 9. 2011, na Igu; Lovro Doplihar, 11. 9. 2011, na Igu; Gregor Štrukelj, 18. 9. 2011, na Kureščku; Tinkara Sever, 25.
9. 2011, na Igu.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA so si podelili: Jože Godec in Duška Žefran, 27. 8. 2011
na Kureščku (Lj.-Rakovnik); Aleš Gorjup in Katja Dragar, 10. 9. 2011, na Kureščku (Golo);
Robert Mlakar in Vesna Vilčnik, 24. 9. 2011, na Kureščku (Zreče); Dejan Zarnec in
Sonja Krebs, 24. 9. 2011, na Sarskem.
V VEČNO ŽIVLJENJE je odšla:
+ Alojzija Slavka Kocjan, 26. 9. 2011, Staje 13, pokopana na Igu. Za sv. maše in v dober
namen so darovali: mož France, sin Jože z družino, sin Frenk z družino, sestra Vera z družino, nečakinja
Maja z družino, nečak Gašper z družino, sestrična Ivanka Hočevar z družino, Križmanovi iz Staj, Sabina
Rautek, Kovačevi iz Staj, Lojzka Leskovec iz Staj, Kovačičevi iz Staj, Jamnikovi, Štrukljevi, Hostnikovi z
Iga, Janežičevi iz Staj, Angela Janželj in družina Završnik, družina Janželj – Strle, Janez Kastelic z ženo,
Martin Čuden iz Iške Loke, družina Mrkun iz Matene, Ana Podržaj z Iga, Ponikvarjevi iz Staj, Pečjakovi
iz Staj, Bernarda in Robi Selan, družina Švigelj, Banija 25 in družina Bevc z Iga.
Bog povrni vsem darovalcem!

NAPOVEDNI KOLEDAR
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.
Gospod živi v svoji materi in ona v njem, dve življenji, ki sta eno samo.
Ne zapusti rožnega venca, ki ti ga je dala Marija s priporočilom,
da živiš kakor ona, z njo, po njej in v njej. Van Thuan

IG

Sporočila

11

Pri sv. Jožefu v Ljubljani se bo začel svetopisemski maraton »Le pri Bogu se umiri, moja duša,
kajti od njega je moje upanje« (Ps 62,6). Gre za izmenično, nepretrgano branje Svetega pisma,
ki traja 24-ur na dan, cel teden. Prav ta krizni čas daje priliko, da se vrnemo k Bogu in slišimo, kaj
nam hoče povedati po svoji Besedi. S svetopisemskim maratonom nam je dana prilika slišati Boga
– ne površno, ampak v samem bistvu. Božja Beseda je duh in ne samo črka. In ta spreminja tvoje
in moje življenje, zato vabljen prav vsak na branje in poslušanje. Da bo pa branje lažje potekalo,
vas vabimo, da se vpišete na seznam, ki je v našem župnišču. Za Ig so določene ure branja v
PONEDELJEK 3. 10. od 22.00 do 24.00 ure.
Nedelja 2.10. ROŽNOVENSKA NEDELJA – žegnanje v Tomišlju – slovesno mašo ob 9. uri
bo daroval g. Gregor Rogelj, letošnji novomašnik z Jezera.
od 2. do 9. oktobra Teden za življenje
Ponedeljek 3.10. svetopisemski maraton - za Ig od 22. do 24. ure v Duhovnem središču sv.
Jožefa na Poljanah v Ljubljani
Petek 7.10. Rožnovenska Mati Božja – prvi petek - dopoldne obisk in obhajilo bolnikov
in ostarelih na domu - tokratna molitev rožnega venca 20 minut pred mašo
v zadoščenje za premnoge žalitve in za spreobrnjenje grešnikov, po maši
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
Nedelja 9.10. 28. NEDELJA MED LETOM – maševal in pridigal bo misijonar
Ponedeljek 10.10. sestanek za ŽPS ob 20. uri
Torek 11.10. maša ob začetku akademskega leta ob 18.30 v ljubljanski stolnici
Nedelja 16.10. 29. NEDELJA MED LETOM – ob 10.00 bo maševal in pridigal g. Anton
Grm, letošnji salezijanski novomašnik, ki je bil na praksi v naši župniji
- sv. Marjeta Marija Alakok, redovnica, častilka Srca Jezusovega
		 Misijonska vas bo v petek (21.10.) in soboto (22.10.) v škofovih zavodih v
Šentvidu.
Sobota 22.10. dekanijsko romanje z vlakom v Marijino cerkev Log pri Vipavi - Ritem duha
v Mariboru
Nedelja 23.10. 30. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA - ob 10. uri žegnanje na Pijavi
Gorici; v soboto prehod na zimski čas - uro pomaknemo nazaj (-1)
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Četrtek 27.10. ob 19. uri priprava staršev in botrov na krst otroka
Petek 28. 10. sv. Simon in Juda Tadej, apostola, ob 18. uri sv. maša na Pijavi Gorici
Nedelja 30.10. 31. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJSKA NEDELJA - od danes naprej
bodo sv. maše ob delavnikih ob 18. uri, na podružnicah ob 17. uri, na
Kureščku pa ob 15. uri
Ponedeljek 31.10. dan reformacije d.p.d., začetek jesenskih počitnic
Torek 1.11. VSI SVETI – sv. maše na Igu: ob 8. in 10. uri, ob 13.40 litanije vseh svetnikov,
ob 14. uri sv. maša – nato 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. uri, Kurešček: ob 14.30 na pokopališču molitev
za rajne, ob 15. uri sv. maša
Sreda 2. 11. SPOMIN VSEH VERNIH DUŠ – sv. maše: ob 7. uri na pokopališču, ob 8. in 18.
uri v farni cerkvi, na Pijavi Gorici ob 18. uri, na Kureščku ob 9. uri, ob 14.30
križev pot in ob 15. uri sv. maša
Petek 4. 11 prvi petek: ZAČETEK SV. MISIJONA - ob 17.30 molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim, ob 18. uri sv. maša z nagovorom za vse in molitev k Svetemu
Duhu – ob 19. uri koncert skupine Svetnik
Sobota 5.11. celodnevno češčenje Najsvetejšega – molitev za misijon
Nedelja 6. 11. ZAHVALNA NEDELJA – ob 14. uri žegnanje na Gornjem Igu

Moja mala pot je v tem, da sem vedno vesela, da se vedno smejem,
pa naj bo ob padcih ali zmagah.
Terezija iz Lisieuxa

