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FATIMA KOT TRAJANJE BOŽJE LJUBEZNI
Dva dneva po izidu 4. številke
Naše župnije, to je v torek 13. maja,
se bomo spominjali Fatimskih dogodkov, ki so tesno povezani z Marijo, in
začeli triletno pripravo na praznovanje njihove stoletnice. Dogodki, Marijino prikazanje trem pastirčkom, so
se začeli 13. maja 1917, torej v Marijinem mesecu in se končali v mesecu
oktobru, ki je posvečen rožnovenski
Materi božji. Pri zadnjem prikazanju,
meseca oktobra, je Marija razodela
svoje ime. Rekla je: »Sem Gospa rožnega venca.«
Z rožnovensko Božjo Materjo je v
tesni zvezi dejstvo, da so otroci, trije
pastirčki, pred vsakim od šestih Marijinih prikazanj molili rožni venec in
peli verske pesmi. Pri tem so se jim
pridružili verniki, ki so tja prišli morda le iz radovednosti. Marija je pastirčkom zmeraj naročala, naj vsak
dan molijo rožni venec. Značilen je
čas prvega Marijinega prikazanja. V
nedeljo, 13. maja 1917, skoraj ob isti

uri, je papež Benedikt XV. v Rimu
posvetil za škofa Eugenija Pacellija,
poznejšega papeža Pija XII., ki je dobil naziv »papež Fatime«. Osem dni
pred tem, v soboto, 5. maja 1917, je
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papež s posebnim pismom razglasil Marijo za Kraljico miru in povabil
človeštvo, naj se združi v veliko molitveno vojsko in si po mogočni Marijini priprošnji izprosi mir. Takrat je
namreč divjala prva svetovna vojna,
ki je zahtevala ogromno smrtnih žrtev, tudi v Sloveniji. Papež je naročil,
naj se k lavretanskim litanijam doda
vzklik: Kraljica miru, prosi za nas!«:
»Naj se torej k Mariji, Materi usmiljenja, vsemogočni po milosti, dviga
ta ljubeči in pobožni klic (…). Naj ji
prinaša izmučeni klic mater in žena,
jok nedolžnih otročičev, vzklike vseh
velikodušnih src. Naj gane njeno preljubeznivo in dobrohotno skrb in naj
nam bo podeljen mir, ki ga prosimo
za ta naš razdejani svet.«
Marija je s svojimi prikazanji v Fatimi hotela posredovati kot Kraljica
miru. To je bil odgovor nebes na papeževo prošnjo in prošnje ljudi, ki so
molili za mir.
Ob svojem obisku na Portugalskem je papež Benedikt XVI. dne 11.
maja 2010 dejal: »Dogodki izpred
93-ih let, ko se je tukaj nad Portugalsko odprlo nebo kot okno upanja, je
izraz ljubečega Božjega načrta. To
okno upanja Bog odpre takrat, ko
mu človek zapre vrata. S tem hoče
naš Stvarnik v človeški skupnosti ozdraviti vezi bratske solidarnosti, ki
temeljijo na medsebojnem priznanju

istega in edinega Očeta. V človeštvu
se je ljubezen ohladila in upanje na
rešitev zameglilo. Zato je prišla iz nebes Devica Marija, da bi nas spomnila
na evangeljske resnice, ki so za človeštvo edini vir upanja.«
Za nekatere je fatimsko sporočilo
danes že zelo odmaknjeno in zastarelo. Sveti papež Janez Pavel II. je mislil drugače, saj je dejal, da je danes
fatimsko sporočilo »aktualno in nujno bolj kot kdajkoli prej«.
Z vidika duhovnosti je to »najbolj
kleno razodetje 20. stoletja«. Zaslužni papež Benedikt XVI. je ob obisku
v Fatimi 13. maja 2010 leirijsko-fatimskemu škofu Antóniu Martu o pomenu Fatime dejal: »Kot Fatima ni ničesar v vsem katoliškem svetu.« Veliko
povedo tudi besede, ki jih je izrekel
že papež Pij XII.: »Fatimsko sporočilo
spada med največje posege Boga po
Mariji v svetovni zgodovini po smrti
apostolov.«
Marija prihaja tudi v našem času,
v Medžugorju, na Kureščku in na tolikih krajih sveta in nas opominja in
vabi, da bi živeli po nauku njenega
sina Jezusa. Prisluhnimo ji in v mesecu maju obnovimo svojo ljubezen do
Marije, posebej z obiskom šmarnic in
molitvijo svetega rožnega venca.
(povzeto po Severin Maffi,
Fatima kot trajanje božje ljubezni)
Povzel: Jože Pozderec
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CVETNA NEDELJA
Na Igu in Pijavi Gorici smo blagoslovili oljčne vejice in butarice in se v
sprevodu podali v cerkev k sveti maši.
Popoldan smo potem imeli romanje
naše župnije na Kurešček, kjer smo
molili. Križev pot v naravi so vodili člani župnijskega pastoralnega sveta in
pevci in tudi samo besedilo je napisala
ga. Mira Gantar. Misli so nas vodile k
premišljevanju, da v našem času ne
manjka križev, ki jih mi povzročamo in

tistih, ki jih moramo mi nositi.
Po križevem potu smo šli v cerkev
in darovali sveto mašo. Glavni mašnik je bil g. Vlado Bizjak, duhovni
voditelj bogoslovcev v ljubljanskem
bogoslovju. Romanje je že tradicionalno za našo župnijo, vendar nas je
bilo domačinov komaj kaj več, kot je
postaj križevega pota, cerkev pa je
bila polna, ker so jo napolnili romarji
od drugod.

VELIKA NOČ
Velika noč je bila letos pozno, praznovali smo jo 20.4.2014.
Uvod v praznovanje so velikonočni obredi. Na veliki četrtek se
spominjamo ustanovitve svete maše-evharistije. Predstavili so se nam
letošnji prvoobhajanci. Sodelovali
so pri maši s pesmijo in prošnjami,
po maši pa so zmolili eno desetko
rožnega venca, ko smo se v duhu
pridružili učencem, ki so z Jezusom
odšli na Oljsko goro. Veliki petek je
dan brez maše, saj je dan žalovanja.
Počastili pa smo križ, ki je znamenje življenja in zmage. V soboto smo
molili pred Najsvetejšim pri božjem
grobu. Blagoslov jedil na veliko soboto je obiskalo veliko ljudi, saj so kar
dvakrat napolnili župnijsko cerkev in

je bil blagoslov jedil tudi po vaseh.
Bilo je lepo sončno vreme in mi je bil
lep spomin na otroške dni, ko smo
šli »Bogca kušnit« in odnesli jedi k
»žegnu« že v lažjih krilcih in v kratkih nogavičkah. Zvečer pri vigiliji so
zopet zapele orgle in zvonovi.
V nedeljo zjutraj smo ob božjem
grobu zapeli Alelujo, procesija pa je
zaradi dežja odpadla. Sledila je slovesna sveta maša. K lepemu praznovanju so prispevali cerkveni pevci, ki
so se naučili latinsko mašo po velikonočnih napevih, solistka, pritrkovalci, gasilci, narodne noše in vsi, ki so
napolnili cerkev. Lep prispevek je bila
tudi lepo okrašena cerkev.
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ŽEGNANJE NA PUNGARTU
Žegnanje pri sv. Juriju na Pungartu smo praznovali na velikonočni
ponedeljek. Kot običajno so oltar in
streho nad njim pripravili vaščani Staj
in Kota. Žegnanjsko mašo je daroval
župnik Jože Pozderec, ki se je potrudil, da nismo predolgo stali na dežju.

Skrajšal je pridigo, nabirko pa smo
darovali kar v vrečko. Prejeli smo
priložnostne podobice, ki jih je tudi
tokrat pripravil Tomaž Jamnik. Kljub
slabemu vremenu smo bili pogoščeni.
Tončka Jeraj

PAPEŽA JANEZ PAVEL II. IN JANEZ XXIII.
STA SVETNIKA

27. aprila 2014, na belo nedeljo,
sta največja papeža 20. stoletja postala svetnika. Janez XXIII. ali Janez
dobri je bil eden največjih prenoviteljev RKC, saj je sklical drugi vatikanski
koncil, ki je tudi za nas Slovence bil
zelo pomemben, čeprav je takrat – se
pravi leta 1962 - bil komaj omenjen
v medijih. Po silovitem preganjanju
Cerkve je slovenski človek ponovno
iskal smisle življenja in prišlo je do
ponovnega oživljanja vere, število

vernikov je naraščalo, prav tako število veroučencev, maše so bile vedno
bolj obiskane in bogoslovcev je bilo
vedno več. Drugi vatikanski koncil je
bil pomemben mejnik v razvoju Cerkve, saj je po zamisli papeža Janeza
XXIII. postala bolj duhovno razgibana, bolj odprta in nič več ni bila neka
odmaknjena toga ustanova, temveč
je postala živa, prisluhnila je človeku
iščočemu vrednot in smislov.
Življenje, ki je socialno brezbarvno

ZGODILO SE JE
in duhovno izpraznjeno, obsojeno na
sivo vsakdanjost, na delitev dobička,
dohodek po delu, na standard, na vsiljevanje trošenja in erotike, omejeno
na zasebno životarjenje, zato pa socialno in apolitično, skratka slovensko
življenje je postalo pravcata mizerija.
Zato smo Slovenci poiskali celovito resnico, moralni razpon, notranje
kultiviranje, združevanje, evropsko
izročilo, tradicijo, poezijo v veri. Papež je tudi odprl vrata uporabi domačega jezika pri sveti maši, vendar je
umrl pred spremembo.
Janez Pavel II. pa je dvakrat obiskal
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Slovenijo, veliko je potoval in oznanjal Evangelij. Nova evangelizacija
Evrope je bila njegovo delo in mnogim ljudem je bil kot svetilka v temi.
Družba nas namreč sili v potrošnjo in
zadovoljevanje materialnih potreb,
po njegovem vzgledu pa so ljudje
začeli iskati pravi smisel življenja. Za
navadne vernike sta bila oba moža že
zdavnaj ljudska, ljudje so ju naravnost
oboževali, sedaj pa se k njima lahko
zatekamo v molitvi in priprošnji in gotovo bo veliko molitev na njuno priprošnjo pri Bogu uslišano.
Sonja

IŠKA VAS
V nedeljo, 27.4.2014, smo imeli
žegnanje v cerkvi Svetega Križa v Iški
vasi. Ob deseti uri smo začeli z mašo,
ki jo je imel gospod župnik. Med
mašo smo razmišljali tudi o življenju
Janeza XXIII. in življenju Janeza Pavla
II., ker sta bila na ta dan oba razglašena za svetnika. Del pridige je bil tako
namenjen njima. Zahvalili smo se
tudi za njuno življenje, pričevanja in

spodbude ljudem ter prosili, da bi bili
sposobni ljubiti tako kot onadva. Po
končani maši smo se še malo posladkali ob dobrotah naših gospodinj, za
katere se jim tudi lepo zahvaljujemo
ter nazdravili z žlahtno kapljico iz domačih kleti, tudi za to iskrena hvala.
Nato smo polni božjega blagoslova
odšli domov.
Anka

FLORJANOVO
Letos je organiziralo praznik svetega Florjana za gasilce PGD Tomišelj. Iz področja Gasilske zveze Ig se
je zbralo kakšnih 60 gasilcev v svečanih uniformah. Prvi del praznovanja

je bil slovesni sprevod gasilcev v cerkev k sveti maši. Sodelovali so z branjem beril in prošenj, vsakdo pa se je
tudi sam pri sebi obrnil na Boga tudi
z lastnimi prošnjami. Duhovni po-
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močnik za Tomišelj, g. Ivan Turk, jim so jih domačini pogostili pri gasilnem
je spregovoril o sv. Florjanu, jim za- domu, kjer so z druženjem zaključili
želel čim manj požarov, če pa bodo, praznovanje.
pa uspešno posredovanje. Po maši

KONCERT
4. maj 2014 –župnijska cerkev sv. Martina na Igu
Slovesno praznovanje 20. obletnice novih orgel smo obeležili s koncertom Slovenskega okteta, ki ga je na orglah spremljal Tone Potočnik. Na
orgle je tudi pred dvajsetimi leti igral Tone Potočnik.
Stare Zupanove orgle so zadnjič
zapele 18. julija 1993, naslednji dan
so mojstri Škofijske orglarske delavnice iz Hoč pri Mariboru začeli z
demontažo takratnega častitljivega
glasbila, ki je vse od leta 1888 spremljalo bogoslužje v župnijski cerkvi.
Župnik Anton Košir se je odločil za
nove orgle.

Z naročilom novih orgel so bila
povezana tudi zahtevna in draga dela
pri temeljiti obnovi kora. 19. marca
1994 so nove orgle prvič zapele pri
bogoslužju. Preurejen in obnovljen
kor, se je takrat, in se še danes lepo
ujema s celotno arhitekturo cerkve.
Kot zadnja najnovejša pridobitev na
koru pa so nove klopi za pevce. Lahko
rečemo samo
še to, da kor
in orgle pričakujejo nove
pevce, da se
pridružijo našemu cerkvenemu pevskemu zboru.
Slovenski
oktet, ki velja za najbolj
reprezentativen slovenski
moški vokal-
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ni komorni ansambel , je izvedel koncert v sodelovanju s Tonetom Potočnikom na orglah, ki je občinstvo navdušil. Oktet je prvič zapel leta 1951
v Slovenski filharmoniji. Poslanstvo
okteta je ohranjanje in plemenitenje
slovenske vokalne glasbe, ki ji namenja posebno skrb. V šestih desetletjih
delovanja se je oktet predstavil na
domala vseh pomembnih domačih
in mednarodnih koncertnih odrih. V
njem se je zamenjalo preko 40 pevcev. Med njimi tudi gospod Marjan
Štefančič, ki je edini še živeči član
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svoje zasedbe okteta v času, ko je
prepeval v njem. Začel je leta 1960.
Mimo grede lahko povemo, da je gospod Marjan Štefančič oče naše splošne zdravnice na Igu, dr. Štefančičeve. V nedeljo se nam je pridružil na
koncertu. Danes je umetniški vodja
Jože Vidic, prvak Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana. Oktet pa sestavljajo še: Vladimir Čadež, Rajko Meserko, Marjan
Trček, Janez Triler, Darko Vidic, Janko
Volčanšek in Matej Voje.
mjg

MAŠA ZA OTROKE v nedeljo 1. junija ob 10. uri
- 20 minut pred mašo pevska vaja
Otroci, ki se teh maš udeležijo, so zelo zadovoljni in radi pridejo. Pridružite
se jim, v kolikor se jim še niste. In starši takrat bolj v miru prisostvujejo pri maši.

MAŠA OB ZAKLJUČKU VEROUKA
IN PODELITEV SPRIČEVAL – 8. junija ob 10. uri
MAŠA ZA MLADINO – na prvi petek 6. junija ob 20. uri
v kapeli župnišča – Pridi tudi brez posebnega povabila , to je zate – pojemo,
se pogovarjamo in darujemo Jezusovo telo in kri.

ORATORIJ 2014 – naslov: NA TVOJO BESEDO
(bom vrgel mreže) – glavni junak: sv. Peter – datum: 30. 6. – 6. 7. Prijavite
se in pridite!
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DON BOSKO

CVETJE IN SADEŽI ZA MARIJO
Zvečer 30. maja 1865, ob sklepu
Marijinega meseca, je don Bosko pripovedoval, da je v sanjah videl velik
oltar posvečen Devici Mariji. Fantje iz
Oratorija so v procesiji šli proti oltarju. Nekateri so prepevali z angelskimi
glasovi, drugi hripavo, spet drugi razglašeno, nekateri so se celo dolgočasili. Vsak je nosil dar za Marijo; vendar
kako različni so bili ti darovi! Eden je
prinašal šopek vrtnic, drugi lilije, drugi vijolice; spet drugi jagnjeta, zajce,
ribe, orehe, grozdje itd., itd. Bili so
tudi taki, ki so Mariji prinašali prav čudne darove: eden prašičjo glavo, drugi
mačka, zopet drugi pladenj krastač.
Prekrasen angel, mogoče je bil
angel varuh Oratorija, je stal pred oltarjem, sprejemal darila in jih polagal
na oltar. Odstranil je sicer lepe cvetove, ki so bili brez vonja, kot so dalije in
kamelije. Skrbno je odstranil trnje in
žeblje, ki so jih skrivali nekateri šopki. Pristopili so tudi fantje, ki so prinašali čudne in nevredne darove.
»Kako? Ti prinašaš Mariji prašiča?« je rekel angel prvemu. »Mar ne
veš, da pomeni nečistost, Marija pa je
vsa čista in sveta? Izgini od tod!«
Prišli so drugi, ki so prinašali mačka. Angel jih je zavrnil kot nedostojne: »Mar ne veste,da maček pomeni
krajo!«

Tistim, ki so na pladnju prinesli krastače, je angel s prezirom zaklical: »Krastača pomeni sramotni greh, pohujšanje, vi pa jih hočete darovati Mariji.«
Našli so se tudi taki, ki so se približali z nožem v srcu, simbolom bogoskrunstva: »Ne vidite, jim je rekel angel, da nosite smrt v srcu? Za božjo voljo, izderite si nož!« Tudi te je zavrnil.
Ko so vsi oddali svoje darove, sta
se pojavila dva angela, ki sta prinesla
v dveh košarah čudovite krone, spletene iz čudovitega cvetja. Angel varuh je okronal vse fante, katerih darovi so bili sprejeti. Rekel jim je: »Marija
vas je hotela okronati s tem čudovitim cvetjem. Poskrbite, da vam ne bo
odvzeto, bodite ponižni, ubogljivi in
čisti. To so tri kreposti, zaradi katerih
boste vedno všeč Mariji: naredile vas
bodo vredne prejeti neskončno lepše
krone, kot so te.«

DON BOSKO, SPOROČILA
Okronani fantje so izrazili veselje
s petjem pesmi Hvalite Marijo,vendar
tako glasno, da se je don Bosko zbudil. Don Bosko je pojasnil: »Nevredni
cvetovi so dobra dela, vendar storjena z zgolj človeškimi nameni. Trnje
pomeni nepokorščino, žeblji težke
grehe.« Končal je z besedami: »Moji
dragi, za vse vem, ki so bili okronani,
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prav tako tudi za tiste, ki jih je angel
zavrnil. Vsakomur bom povedal, naj
Mariji podari tak dar, da ga bo lahko
sprejela.«
(Oratorij je don Boskov zavod s
cerkvijo, delavnicami in šolo za množico fantov.)
Pripravila Sonja Dolinšek

ZAHVALA DOBROTNIKOM
Župnijska Karitas Ig je s pomočjo
Vaših darov ljudem v stiski iz župnij
Ig, Tomišelj in Golo polepšala velikonočne praznike še z nekaj dodatnimi

dobrotami (potica, kava, mleko, jušni
valjanci). Za Vašo pomoč se Vam najlepše zahvaljujemo in Bog naj Vam
podeli svoj blagoslov.

ROMANJE SODELAVCEV ŽUPNIJSKIH KARITAS
Škofijska Karitas Ljubljana je
za sodelavce Župnijskih Karitas
organizirala v soboto, 26. aprila
2014 romanje v Brestanico k baziliki
Lurške Matere Božje, kjer je bila tudi
sveta maša. Romarji so si ogledali
tudi grad Rajhenburg in božjepotno

Marijino cerkev v Zagorju pri Pilštanju. Romanja sta se udeležili tudi naši
prostovoljki. ŠKL se v imenu udeleženk najlepše zahvaljujemo za povabilo in iskren Bog plačaj.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

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!
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – MAJ, JUNIJ
Pri maši ob 8. uri:
Franci Orhini in Veronika Čuden – 11. 5.
Bernarda in Robi Selan – 18. 5.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 25. 5.
Rok in Zinka Štefančič – 1. 6.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 8. 6.
Manca in Aleš Hostnik – 15. 6.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 19. 6.
(Rešnje telo)

Bralci na Pijavi Gorici:
Andreja Lunar in Klavdija Hočevar – 11. 5.
Eva Kramar in Urška Pirc – 18. 5.
Anže Globokar in Jelka Tavčar – 25. 5.
Tadeja Lunar in Katarina Hočevar – 1. 6.
Ana Marija Picek in Damjana Urbar – 8. 6.
Olga Urbar in Andreja Lunar – 15. 6.
Klavdija Hočevar in Eva Kramar – 19. 6.
(Rešnje telo)

Pri maši ob 10. uri:
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 11. 5.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 18. 5.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 25. 5.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 1. 6.
Andreja in Roman Zdravje – 8. 6.
Anka Virant Dornik in Marija Poljanec –
15. 6.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 19. 6.
ob 19h (Rešnje telo)

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
8. SKUPINA – 18. 5. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 25. 5. (Matena)
1. SKUPINA – 1. 6.
2. SKUPINA – 8. 6.
3. SKUPINA – 15. 6.
4. SKUPINA – 22. 6.

•••
ZAKRAMENT KRSTA so prejeli: Ela Smole, 03. 05. 2014, Kot 7, Ig, na Kureščku; Iris Modic, Gradišče I/46, Želimlje, na Igu; Adela Rant, 10. 05. 2014,
Visoko 124 A, Ig, na Kureščku.
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE sta odšla:
+ Anton Rupert, 17. 04. 2014, Debevčeva 1, Ig, pokopan na Igu. Za svete
maše in v dober namen so darovali: žena Marinka, sin Tone z družino, hčerka Urška z Jožetom, vnukinja Ana z družino, Rupertovi z Iga, Slavka Rupert z
družino, družina Škerjanc, Matena 54, sosedi Mimi in Tončka Cankar, družina
Križman z Ižanske ceste, Lojzka Bogša z družino, Joži z Lavrice, Pavla Trtnik z
družino, Križmanovi iz Staj, Zajčevi s Pijave Gorice in Lojzka Leskovec iz Staj.

SPOROČILA 11
+ Marija Mavec, 27. 04. 2014, Cesta na Kurešček 3, Ig, pokopana na Igu.
Za sv. maše in v dober namen so darovali: njeni domači, sosedje Zajčevi, družina Mišič, Tone Balant z družino, družina Podobnik, družina Auber, družina
Košnjek, družina Piškur z Iga, sosedje Gantarjevi, družina Pangrc, družina Lenaršič – Grmek iz Matene in družina Staneta Pangerca.
Vsem darovalcem Bog povrni!

•••
NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 11. 5. 4. VELIKONOČNA NEDELJA, NEDELJA DOBREGA PASTIRJA – NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV – sprejem 3 novih ministrantov
Ponedeljek 12. 5. Ob 20. uri sestanek za ŽPS; Pankracij, mučenec
Torek 13. 5. Marija Dominika Mazzarello, redovnica - Fatimska Mati Božja; sv.
Servacij, mučenec
Sreda 14. 5. Sv. Bonifacij, mučenec, sv. maša in molitev za nove duhovne poklice ob 19. uri
Četrtek 15. 5. Izidor, kmet; Zofija (Sonja), mučenka – duhovna priprava
staršev na prvo obhajilo otrok ob 18. uri
Petek 16. 5. Sv. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec – na Kureščku
NOČNA MOLITEV – začetek ob 20. uri, sklep s sv. mašo ob
23. uri
Sobota 17. 5. Poroka ob 17,30: Irena Likovič in Bogdan Urdih
Nedelja 18. 5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA – ob 17. uri v župnijski cerkvi revija pevskih zborov za dekanijo Vič - Rakovnik; na
Kureščku ob 15. uri češčenje in pete litanije, ob 16. uri sv.
maša, molitev za posameznike z maziljenjem
Četrtek 22. 5. Začetek tridnevnice za prvoobhajance in njihove starše,
ob 19. uri
Petek 23. 5. Spoved prvoobhajancev in staršev, ob 16. uri in nato
vaja; ob 19. uri sv. maša in tridnevnica

Sobota 24. 5. Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj, slovesni
praznik - ob 19. uri tridnevnica za prvoobhajance; na Rakovniku molitveni dan za duhovne poklice
Nedelja 25. 5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA – ob 10. uri PRAZNIK PRVEGA SV. OBHAJILA, 27 otrok iz 3. razreda bo prvič prejelo
Jezusa pod podobo kruha v svoje srce. Molimo zanje.
Ponedeljek 26. 5. Filip Neri, duhovnik – prošnji dan, ob 17. uri poljska maša
za Iško; ob 18. uri poljska maša za Dobravico; ob 19. uri
poljska maša za Staje in Kot
Torek 27. 5. Bl. Alojzij Grozde, mučenec; ob 7.30 poljska maša za Mateno; ob 18. uri poljska maša za Kremenico; ob 19. uri
poljska maša za Iško Loko
Sreda 28. 5. German Pariški, škof; ob 18. uri poljska maša za Kremenico; ob 19. uri poljska maša za Ig
Četrtek 29. 5. GOSPODOV VNEBOHOD, sv. maše ob 8. uri in 19. uri,
na Kureščku ob 16. uri; na Pijavi Gorici poljska maša za
Pijavo Gorico ob 18. uri
Petek 30. 5. Začetek binkoštne devetdnevnice - Sv. Kancijan in drugi
oglejski mučenci
Sobota 31. 5. OBISKANJE DEVICE MARIJE, praznik, sv. maša ob 19. uri
- Sklep šmarnic, na Kureščku ob 9.30 rožni venec, ob 10. uri
sv. maša
Nedelja 1. 6. 7. VELIKONOČNA NEDELJA – nedelja sredstev družbenega obveščanja
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (5.
6) in petek (6. 6.) ob 16. uri, v soboto (7. 6.) ob 10. uri; češčenje Najsvetejšega od 9. do 10. ure.
Petek 6. 6. Prvi petek – običajna pobožnost v čast Srcu Jezusovemu dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu
Sobota 7. 6. Prva sobota – običajna pobožnost v čast Materi Božji –
Čarno jezero na Rakovniku
Nedelja 8. 6. BINKOŠTI – sklep veroučnega leta pri maši ob 10. uri

