
 Nedelja 6. 11.: 32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA – sv. maše na Pijavi Gorici ob 9.00, 
ŽEGNANJE PRI SV. LENARTU NA GORNJEM IGU ob 11.00 in na Kureščku ob 15.00 uri 

   GODOVI:  
Ponedeljek 7. 11.: Sv. Ernest, opat in Engelbert, škof; po večerni maši sestanek za ŽPS. 
Torek 8. 11.:  ob 18. uri – srečanje animatorjev birmanskih skupin.  
Sreda 9. 11.  Posvetitev lateranske bazilike, praznik 
Četrtek 10. 11.: Sv. Leon Veliki, papež. Dopoldne obisk bolnikov na domu - SREČANJE ZA 

BOLNIKE IN OSTARELE: 16.30 uri –  priložnost za spoved,  17.00 slovesna sv. 
maša in podelitev zakramenta bolniškega maziljenja in po maši druženje v ver. učilnici. 

Petek 11. 11.: Sv. Martin, škof, farni zavetnik, slovesni praznik; ob 18. uri - maša in nagovor 
za starše birmancev in birmance in vse mladince. 

Sobota 12. 11.: CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: 8.00 – sv. maša 
in po maši izpostavitev Najsvetejšega;: ob 9. uri – prva molitvena skupina; ob 10.00 – 
5.,  6., 7. razred in birmanci; ob 11.00 – veroučenci 1., 2., 3. in 4. razreda; ob 12.00 – 
zakonske skupine; ob 13.00 -  mladinci, ob 14.00 -  študenti; ob 15.00 – 2. molitvena 
skupina in ŽPS. Ob 16.30 sklep celodnevnega češčenja in ob 17. uri – SV. MAŠA ZA 
ZAKONCE JUBILANTE – nato družabno srečanje v učilnici. 

Nedelja 13. 11.: 33. NEDELJA MED LETOM : SLOVESNO PRAZNOVANJE FARNEGA 
ZAVETNIKA SV. MARTINA in 1700-letnice NJEGOVEGA rojstva. sv. maše ob 
8.00 in 10.00. Slovesno bogoslužje bo vodil salezijanec dr. Alojzij Slavko Snoj. Ob 
9.00 bo sv. maša na Pijavi Gorici in ob 15.00 na Kureščku. 

H glavni slovesnosti ob 10.00 vabim gasilce, narodne noše, skavte, otroke. Prosim pa tudi dobre 
gospodinje za pecivo za pogostitev po sv. maši. Tako bomo lahko ostali še nekaj časa v prijetnem 
druženju in spili še kozarec žlahtne kapljice v čast sv. Martinu, nam pa v zdravje.  

   Danes je zahvalna nedelja. G. nadškof je se zahvaljuje vsem, ki kakor koli sodelujete v župniji in 
prosi Boga za blagoslov. Tudi mi se zahvaljujemo: našim gospodinjam, ključarjem, članom ŽPS, 
sodelavcem ŽK, ministrantom, bralcem, organistom in pevcem, katehistinjam, bogoslovcu, 
krasilkam in čistilkam, molivcem, pritrkovalcem, zakonskim skupinam, Martinovim animatorjem 
in voditeljem birmanskih skupin, bolnikom in trpečim, ki svoje trpljenje sprejemate v veri v Božjo 
previdnost in ga darujete za Cerkev. Hvala tudi za vaš dar pri sv. mašah in ob pogrebih, krstih, 
porokah, za biro. Hvala g. županu in Občini Ig za podporo pri obnavljanju naših cerkva.  

 

OD NEDELJE, 6. 11., DO NEDELJE, 13. 11. 2016 
 


