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POSTNI ČAS – KLIC K SPREOBRNJENJU  
IN PRENOVI ŽIVLJENJA

Papež Frančišek je v uvodu Poslanice za postni čas 2017, zapisal: »Postni 
čas je nov začetek, je pot, ki vodi h gotovemu cilju: k velikonočnemu vese-
lju, h Kristusovi zmagi nad smrtjo. Ta čas nas odločno poziva k spreobrnjenju. 
Kristjan je poklican vrniti se k Bogu z vsem svojim srcem in naj se ne zadovo-
lji s povprečnostjo, temveč raste v prijateljstvu z Gospodom. Jezus je zvesti 
prijatelj, ki nas nikoli ne zapusti. Tudi, ko grešimo, potrpežljivo čaka na našo 
vrnitev k Njemu; s tem razodeva, da nam je pripravljen odpustiti.

Postni čas je ugoden trenutek za poglabljanje duhovnega življenja po 
sredstvih posvečevanja, ki nam jih ponuja Cerkev: post, molitev in miloščina 
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(dobra dela). Temelj vsega je Božja Beseda, ki smo jo v tem času povabljeni 
še bolj vztrajno brati, poslušati in premišljevati in po njej živeti!…«
Molitev časti in slavi Boga
Bistvo posta je odpoved zlu, ne le hrani in pijači, ampak tudi slabim navadam 
- razvadam, raznim oblikam zasvojenosti, pa tudi zameram ... 

Papež Frančišek Poslanico za postni čas sklene z besedami:
»Dragi bratje in sestre, postni čas je ugoden čas za obnovitev srečanja s 

Kristusom, ki živi v svoji Besedi, v zakramentih in v bližnjem.  
Ivan Turk

PRIBLIŽALO SE JE BOŽJE KRALJESTVO
V Svetem pismu večkrat zasledimo stavek: Približalo se je božje kraljestvo.  

Tudi Jezus sam ga je izrekel. Postni čas je čas, ko se nam spet bliža božje kra-
ljestvo, saj je priprava na največji krščanski praznik – Veliko noč. Zdi se, kot 
bi Jezus trkal na vrata našega srca in nas spraševal: „ Še živite kot kristjani? 
Neverni vas opazujejo in ocenjujejo, kako se med seboj razumete. Ste si med 
seboj kot bratje ali pa med vami ni ljubezni in odpuščanja in ste polni sebično-
sti in zamer? Vsaj v tem času razmislite, kako bi lahko spremenili in izboljšali 
svoj odnos do bližnjih in do Boga.“ 

Pri tem nam  bo gotovo najbolj pomagala molitev. Brez molitve ne more-
mo ohraniti prijateljstva z Bogom. Pa … znamo moliti? Ni dovolj, če na primer 
hitimo izgovarjati besede očenaša. Pomislimo tudi na pomen posameznih 
prošenj te molitve. 

Pridi k nam tvoje kraljestvo ….S tem  prosimo Boga, da bi bilo na svetu 
tako, kot si je zamislil on, da bi ljudje že v tem življenju okušali pravičnost, mir 
in veselje.

Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom... Kot 
kristjani se zavedamo, da marsikaj v našem življenju ni v redu. Zato prosimo 
Boga, da bi nam to odpustil. Seveda pa bo to mogoče le, če bomo tudi mi 
sami pripravljeni odpuščati tistim, ki so nas prizadeli.

Bodimo pošteni in dovolj kritični do svojega ravnanja v odnosu tako do Boga 
kot do drugih ljudi. Prosimo Gospoda, da bi se znali v molitvi z njim zaupno 
pogovarjati, ga pri maši ob poslušanju božje besede spoznati in srečati. Potem 
nam bo lahko spremenil srce in bomo videli dogodke svojega življenja v novi, 
božji luči. In zato bomo pogumno stopili v spovednico in priznali svoje slabosti. 
In to Veliko noč bo prav gotovo z nami praznoval tudi vstali Kristus.

VSTALI GOSPOD NAS SPREMLJA  
IN POSLUŠA

O molitvi govori tudi naslednja zgodba.
Hčerka je prosila župnika, da bi prišel obiskat njenega bolnega očeta. Ob 

prihodu je župnik našel ob bolnikovi postelji prazen stol. Ko je duhovnik vpra-
šal, zakaj stol, mu je mož odgovoril: „V življenju nisem vedel, kako naj molim, 
dokler mi ni dober prijatelj pred nekaj leti rekel:‘Jože, moliti je zelo preprosto: 
prisrčno se bližaj Jezusu. Veš, kaj ti priporočam? Sedi in postavi nasproti sebe 
prazen stol. Nato si živo predstavljaj, da se je na prazen stol usedel Jezus, 
saj je dejal, da bo vedno z nami. Potem mu govori in ga poslušaj, tako kot se 
pogovarjaš zdaj z menoj.‘ In poskusil sem moliti na ta način. Molitev se mi je 
tako priljubila, da zlasti sedaj tako molim po več ur.“ Župnik je moža spodbu-
dil, naj tako nadaljuje. Bolnik je opravil spoved, župnik ga je mazilil in skupaj 
sta še nekaj časa molila. 

Čez nekaj dni je hčerka navsezgodaj poklicala župnika in mu sporočila, da 
je prejšnji večer oče umrl. „Se vam zdi, da je mirno umrl?“ je vprašal duhovnik.

„Preden sem šla ven, me je poklical k sebi. Nasmejal se je. Potem me je 
poljubil. Ko sem se čez eno uro vrnila, sem ga našla mrtvega. Toda, gospod, 
zgodilo se je nekaj nenavadnega. Vse kaže, da je oče, preden je umrl, padel, 
kajti našla sem ga, da je njegova glava počivala na stolu ob postelji.“ Umrl je, 
kakor je sam verjel, v Jezusovem naročju.

(Zgodbe za srečo v družini )

DOBRA DELA
Vera brez del je mrtva. Posebno v postnem času smo poklicani, da bližnje-

mu pomagamo v njegovih telesnih in duhovnih potrebah. Jezus je bil ves čas 
svojega življenja zelo usmiljen do vseh, ki so potrebovali pomoč. Po njego-
vem posredovanju so se grešniki spreobrnili in spet približali Bogu. To bi lahko 
prištevali k duhovnim delom usmiljenja. Poznamo pa tudi telesna dela usmi-
ljenja. Jezus je ozdravil mnogo bolnikov. Mi pa lahko na primer s svojim da-
rom prispevamo za hrano finančno šibkim. Ali pa darujemo obleko tistim, ki 
jo potrebujejo. Za vse to se obrnimo na KARITAS, ki deluje tudi v naši župniji. 
Lahko pa v letošnjem postnem času obiščemo ostarele in bolne, ki se bodo 
našega obiska zelo razveselili. Namenimo jim nekaj svojega časa.

Ob poslednji sodbi nas bo Jezus prepoznal prav po tem, kar smo storili za 



4 5DOGODKI DOGODKI

Enkrat na mesec se dobivamo 
vsi skupaj na Igu, kjer pripravimo 
posebna oz. drugačna srečanja s 
predavanji, ogledom filma, družab-
nimi igrami… Takrat imajo priprave 
z g. Rafom tudi starši birmancev. 
Vsako tretjo nedeljo ob 10.00 uri 
na Igu pri maši sodeluje ena bir-
manska skupina. Birmanci na Pijavi 
Gorici pa sodelujejo pri maši tam. 
V mesecu marcu, od 17. 3. do 19. 3. 
2017 gremo na duhovne priprave 
na Kurešček. Tema naše priprave 
bo maša.

Poleg vsebinskega dela želimo animatorji birmanskim kandidatom pred-
staviti življenje neke župnije, delo in zadolžitve faranov v njej. Tako jim pred-
stavimo pevski zbor, zakonske skupine, ministrantsko službo, čistilk, krasilk, 
kuharic, katehetov, pritrkovalcev, ŽPS, Karitas, župnijski časopis, skavte, 
animatorje… Brez tega župnija ne živi, vsak v njej lahko najde mali prostor-
ček in tako lahko nekaj stori za vso skupnost. Predvsem je potrebno več rok 
ob praznikih, veliko dela je na Kureščku... Največkrat pri tem pomagajo eni 
in isti ljudje, ki imajo svoje družine, otroke, službe, kmetije, bolne sorodnike, 
težave doma in v službi… pa kljub temu v svojem prenatrpanem urniku naj-
dejo čas tudi za korist celotne verske skupnosti oz. župnije.

Animatorji opažamo, da je versko znanje večine birmanskih kandida-
tov vsako leto slabše, kljub temu, da 9 let hodijo k verouku in se trudimo 
na pripravah za birmo. Štirinajstletniki ne znajo osnovnih obrazcev molitev, 
osnovnih svetopisemskih prilik, ne poznajo maše… Verjetno smo tukaj veliko 
zatajili tudi starši. Vedno so nam pomembnejše obšolske popoldanske de-
javnosti, kot priprave na birmo. Nanje gledamo kot na težak križ. Vprašajmo 
se: »Ali vozniški izpit dobimo z lahkoto, brez truda?« Krst, prvo sveto obha-
jilo, poroka, diploma, rojstvo otroka… to so enkratni, neponovljivi dogodki, 
na katere se vedno skrbno pripravljamo. »Ali je birma res tako nepomemben 
dogodek, da se nanj lahko pripravijo z levo roko in imajo vse druge stvari 
prednost pred njo?«

mjg

uboge. Zaslišali bomo njegove besede: „Pridite, blagoslovljeni mojega Oče-
ta... Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec 
sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me 
oskrbeli...Resnično povem vam: Kar koli ste storili enemu izmed teh najmanj-
ših bratov, ste meni storili.“ ( Mt 25, 34 -40 )

Če delamo dobro iz ljubezni do Boga, s tem Boga slavimo, bližnjemu po-
magamo in še sami se duhovno bogatimo. Dobra dela so nujno potrebna za 
naše zveličanje, so vstopnica za nebesa.

Tončka Jeraj

PRIPRAVE NA PRVO SVETO OBHAJILO
Z  mesecem januarjem smo začeli starši prvoobhajancev s pripravami na 

prvo sveto obhajilo, ki bo v nedeljo 21. maja. V letošnjem letu bo prvo sveto 
obhajilo prejelo 20 otrok z Iga in s Pijave Gorice, ki se na ta zakrament pri-
pravljajo že od začetka šolskega leta. Starši se srečujemo enkrat mesečno. 
Priprave vodi gospod župnik. Na prvih dveh srečanjih je poudaril vrednote 
kristjana, vztrajanje na krščanski poti ter duhovno pomoč otrokom za dožive-
tje prvega svetega obhajila. 

Katja Ivanuš

PRIPRAVA NA ZAKRAMENT SV. BIRME
28. 5. 2017 bo v naši župniji velik dan. Nanj se pripravljajo birmanski kandi-

dati s Pijave Gorice in z Iga. Vseh skupaj je 45, osmošolci in devetošolci. Poleg 
rednega verouka imajo tedenske birmanske vaje, ki jih vodi 5 animatorjev. 
Stanka Štrukelj na Pijavi Gorici, na Igu pa: Anica Florjančič, Andreja Podržaj 
Modic, Mateja Jere Grmek in Mirko Mrzel. Vsi animatorji imamo med birman-
skimi kandidati tudi enega svojih otrok. Duhovno nas animatorje usmerja sa-
lezijanski duhovnik Rafo Pinosa.
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MOLITEV
Gospod Jezus, ti si postavil zakrament Svete evharistije.
Evharistija je mogoča le po duhovništvu.
Prosimo, pomagaj nam, da bomo
žive priče tvoje navzočnosti med nami.
Daj nam novih delivcev svetih skrivnosti.
Naj bo naše življenje svetla luč na poti mladih
pri odločanju za duhovni, redovniški ali misijonski poklic. 

ŽEGNANJE NA KREMENICI
Z mesecem februarjem se začne v Župniji Ig s praznovanjem žegnanjskih 

slovesnosti. Prvo praznovanje je na Kremenici ob godu svetega Valentina, du-
hovnika in mučenca, ki goduje 14. februarja. Razen tega, da je v resnici živel 
in pretrpel mučeniško smrt, se o svetem Valentinu ni ohranilo kaj prida zgo-
dovinskih podatkov. Kljub temu da njegove življenjske zgodbe ne moremo 
preveriti, pa že od najstarejših časov velja za izredno priljubljenega svetnika. 
Bil naj bi duhovnik, ki je za Kristusa prelil svojo kri pod cesarjem Klavdijem II. 
v letih 269/70. Njegovo ime v latinščini pomeni močan, zdrav, zato so ga imeli 
za priprošnjika zoper najrazličnejše bolezni. Častilcev sv. Valentina je bilo v 
zgodovini zelo veliko. Priporočali so se mu za zdravje zlasti božjastni bolniki. 
Znan je kot vremenski svetnik - sv. Valentin ima ključ do korenin.

Žegnanjska slovesnost je bila na Kremenici v nedeljo, 12. februarja in jo je 
vodil gospod župnik Jože Pozderec. Cerkvico so napolnili domačini, njihovi 
sorodniki in drugi, ki so priromali od blizu in malce dlje. Slovesnost so s svo-
jim petjem polepšali pevci cerkvenega pevskega zbora pod vodstvom Igorja 
Kovačiča, ki jih je spremljal na klaviaturah. Po končani slovesnosti smo se vsi 
skupaj v veselem vzdušju zadržali pred cerkvijo ob kozarčku in dobrotah, ki so 
jih pripravili vaščani. Zahvala ključarju, Tonetu Zgoncu, ki lepo skrbi za cerkev.

Katja Ivanuš

ENODNEVNI DON BOSKOV ORATORIJ 
je bil v soboto 28. januarja kot priprava na nedeljsko slovesno praznovanje 

očeta in učitelja mladine, sv. Janeza Boska. Oratorij so organizirali Martinovi 
animatorji. Udeležilo se ga je trideset otrok iz različnih razredov. Spoznavali 
so don Boska, prepevali in lepo pripravili sv. mašo v čast sv. Janezu Bosku. 

Oratorij je bil v veselem vzdušju, čisto v stilu sv. Janeza Boska. Zahvala vsem, 
ki ste ga pripravili in pri njem sodelovali.

TEDEN DRUŽINE, 19. – 25. 3. 2017: 
POGUMNO SRCE. Letos želimo ob 

prazniku zavetnika družin izpostaviti 
pomen mož in očetov. Ob prazniku sv. 
Jožefa (3. postna nedelja) bo pri vseh 
mašah blagoslov vseh mož. Možje, 
vabljeni, da prevzamete pobudo in v 
tem tednu vi poskrbite in doma skupaj 
zmolite eno desetko ali običajno večer-
no molitev. V petek 24. 3. ob 18. uri ste 
vsi možje povabljeni k maši in po njej 
v župnišče na skupno srečanje in pri-
jeten klepet (morda ogled filma). Leto-
šnji teden je lahko priložnost, da bi tudi 
v naši župniji začeli s srečanji za moške, 
kot jih ponekod že poznajo. 

Pogumno  
   srce

Teden družine

19.–25. marec 2017

“Ali ti nisem ukazal, 
krepak in odločen bodi? 
Ne boj se in se ne plaši; 
kjer koli boš hodil,  
bo s teboj GOSPOD,  
tvoj Bog.« (Joz 1,9)
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Bralci na Pijavi Gorici:
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 5. 3.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 12. 3.
Veronika Globokar in Katarina Stojano-
vič – 19. 3.

DOGODKI DOGODKI

ZAHVALA ŽK IG
Iskren Bog plačaj  vsem, ki ste ob smrti pokojnega Miroslava Stražišarja 

iz Matene in pokojne Angele Janželj iz Staj, svoj dar namenili tudi za potrebe 
Župnijske karitas Ig.

OBVESTILO ŽK IG
Župnijska Karitas Ig bo v postnem času v cerkvi sv. Martina na Igu na vidno 

mesto postavila škatle z napisom »KARITAS« za zbiranje hrane in higienskih 
potrebščin za pomoč ljudem v stiski. 

Na voljo bodo tudi voščilnice za velikonočne praznike. Priporočen dar za 
voščilnico, ki nam jih vsako leto, v sodelovanju z našo članico Julijano, brez-
plačno izdela Tomaž, je 1 EUR. Možnost bo dobiti tudi oljne slike in akvarele, 
ki jih je narisala članica naše karitas. Iskren Bog plačaj za vse vaše darove.

Župnijska karitas Ig

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE

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 stiski: SI56 0209 8026 0579 946 
(NLB, d.d. ) Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!

Maša ob 8. uri:
Bernarda in Robi Selan – 5. 3.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 12. 3.
Rok in Zinka Štefančič – 19. 3.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 26. 3.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 2. 4.
Bernarda in Robi Selan – 9. 4.

Maša ob 10. uri:
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 5. 3.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 12. 3.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 19. 3.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 26. 3.
Andreja in Roman Zdravje – 2. 4.
Anka Virant Dornik  in Jure Podržaj – 9. 4.

•••

•••

ZAKRAMENT SV. KRSTA sta prejela: Iva Klopčič, 19. 2. 2017, Pod hri-
bom 14, Prevoje, iz župnije Brdo pri Lukovici, na Igu; Gabrijel Tavić, 19. 2. 
2017, Govekarjeva 10, Ig, na Igu.

V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Miroslav Stražišar, 27. 1. 2017, Matena 56, pokopan na Igu. Za sv. maše 

in v dober namen so darovali: žena Tončka, sin Mirko z družino, hčerka Milena 
z družino, družina Tegelj, Iška Loka 4, družina Modic, nečakinji Vera Kumše in 
Ivanka Kovečič z družinama, Franc Marolt, Soteska 3, Ambroževi in Kozamer-
nikovi, Silva Stražišar z družino, Matena 19, Družina Černič iz Matene, Podr-
žajevi z Iga, Marolt –Mlakar iz Moravč, družina Lenaršič in Potokar iz Matene, 
Marija Germek iz Matene, Tone Tegelj z družino iz Matene, družina Švigelj 
iz Šmarja-Sap, družina Ahčin iz Rudnika, Tomaž Modic z družino, Matena 1, 
Nečakinja Slavka z družino, nečakinja Minka z družino, nečakinja Darinka z 
družino, Srečko Sojer iz Podplešivice.

+ Alojzij Šimec, 29. 1. 2017, Iška Loka 56, pokopan na Igu. Za sv. maše 
in v dober namen so darovali: : Hčerka Živa, hčerka Brigita z družino, Slavko 
Župec, Grmekovi iz Rakitne.

+ Angela Janželj, 5. 2. 2017, Staje 20, pokopana na Igu. Za sv. maše in v 
dober namen so darovali: hči Marinka z družino, vnukinja Simona z družino, 
hči Silva z družino, hči Angelca z družino, hči Fani z družino, Sabina Rautek, 
družina Schwarz iz Iške, Ana Podržaj, soseda Angela z družino, Štrukljevi iz 
Staj, Primčevi z Iga, družine Jankovič, Comino in Demšar, Janežičevi iz Staj, 
Milenka Pečjak in družina Bučar, Bernardka in Robi Selan iz Staj, Tone Pečjak 
z družino z Malega vrha-Šmarje, Kramar Slavka z družino iz Iške Loke, Poni-
kvarjevi iz Staj, družina Likovič iz Tomišlja, Križmanovi iz Staj, Angela Japelj iz 
Bresta, družina Kovačič iz Staj, družini Šenk in Maček, Franc Zalar z družino 
iz Kota, sosedje Šuštaršičevi, Miro Kastelic z družino, Lenarčičevi iz Staj, dru-

Anže Globokar in Olga Urbar – 26. 3.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 2. 4.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 9. 4.

•••
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žina Maček iz Iške vasi, družina Gruden iz Podpeči, družina Pucihar z Iga, Kra-
marjeva ulica 15, Janez Kastelic, družina Možek iz Kota, Šteblajevi z Ižanske 
ceste, Vrčonovi iz Dobravelj, družina Jankovič z Lavrice.

+ Iztok Vidmar, 8. 2. 2017, Na hrib 23, Pijava Gorica, pokopan na Igu. Za 
sv. maše in v dober namen so darovali: njegovi domači, sestra Marjeta Žnidar-
šič z družino, teta Joži in sin Vinko z družino, Roman Zdravje z družino iz Iške 
vasi, družina Verbinc, družina Blažon, vaščani Pijave Gorice.

+ Frančišek Kramar, 12. 2. 2017, Iška Loka 16, pokopan na Igu. Za sv. 
maše in v dober namen so darovali: sin Jože z družino, sin France z družino, 
hčerka Minka z družino, vnuka Boštjan in Jernej Hren, sosedje Cibrovi, Stane 
Uršič z družino, Franci Smole z družino, družina Intihar, Iška Loka 37, Janko 
Smole z družino, Hrenovi, Malo Mlačevo, družina Tegelj, Iška Loka 4, Ivan 
Tegelj z družino, Tončka Žnidaršič z družino, družina Završnik iz Staj, Alojz 
Uršič z družino, sosedje Šuštaršičevi, Kramarjevi iz Gumnišč, Nagodetovi iz 
Zaklanca pri Horjulu, Petanovi iz Muljave, Fani Mehle iz Ljubljane, nečaki s 
Smrjenj, neimenovani iz Smrjenj, Lešnjakovi s Sarskega, družina Regina, dru-
žina Krnc s Sarskega, družina Tancek iz Iške Loke, družina Tegelj iz Matene, 
družina Šivec, Tone Uršič z družino, Ivanka Štrukelj iz Ljubljane in Ana Novak 
iz Ljubljane.

 + Nada Nered, 16. 2. 2017, Želimeljska cesta 18, Pijava Gorica, pokopana 
na Igu. Za sv. maše in v dober namen so darovali: sin Igor z družino, Jamnikovi 
iz Staj, Milka in Janez Mahne, Koščake, vaščani Pijave Gorice.

Bog plačaj vsem darovalcem!
Gospod, daj našim rajnim večni pokoj in večna luč naj jim sveti!  

Naj počivajo v miru!

NAPOVEDNI KOLEDAR ZA MAREC  
IN POSTNI ČAS

 Sreda 1. 3. PEPELNICA – sv. maša ob 18. uri s spokornim obredom pe-
peljenja, strogi post.

  Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek 
(2.3.) in v petek (3.3.) ob 15. uri, v soboto (4.3.) ob 10. uri.

 Petek 3. 3. Prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, 
ob 17.30 uri molitev rožnega venca, ob 18. uri sv. maša in 

pobožnost na čast Srcu Jezusovemu. V Iški vasi pred mašo 
molitev križevega pota.

 Sobota 4. 3. Prva sobota – ob 7.30 rožni venec, ob 18. uri sv. maša in po-
božnost na čast Marijinemu srcu. Dekanijsko postno rima-
nje h Gospe Sveti na Koroško, Avstrija. Ob 7. uri odhod 
avtobusa z Iga.

 Nedelja 5. 3. 1. POSTNA NEDELJA – sv. maše ob 8. in 10. uri; ob 14. uri 
križev pot

 Ponedeljek 6. 3. 5. Občni zbor ŽK IG, ob 18. uri sv. maša, po maši srečanje v 
učilnici. Ob 19.30 ŽPS. - Konec počitnic reden pouk in verouk.

 Nedelja 12. 3. 2. POSTNA NEDELJA – GREGORJEVO – ob 10. uri žegnanje 
pri sv. Gregorju na Dobravici. Vabljeni na Dobravico, kjer 
prenavljamo notranjost cerkve.

 Četrtek 16. 3. Sestanek za starše prvoobhajancev ob 19. uri.
 Petek 17. 3.  Sv. Jedrt (Jerica), ob 17. uri sv. maša v Iški. - Ob 18. uri zače-

tek duhovnega vikenda za birmance v domu na Kureščku.
 Sobota 18. 3.  Slovesno liturgično obhajanje (sv. maša) sv. Jožefa, moža 

Device Marije.
 Nedelja 19. 3. 3. POSTNA NEDELJA – sv. Jožef – ob 14. uri križev pot. 

Začetek Tedna družine.

DOGODKI, SPOROČILA SPOROČILA
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 Petek 24.3. Teden družine: srečanje mož pri maši ob 18. uri in v župnišču
 Sobota 25. 3. Gospodovo oznanjenje, slovesni praznik.
 Nedelja 26. 3.  4. POSTNA NEDELJA – praznovanje materinskega dne.
 Sobota 1. 4.  Prva sobota – ob 7.30 molitev rožnega venca, ob 8. uri  sv. 

maša in po maši pobožnost v čast Marijinemu srcu.
 Nedelja 2. 4. 5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA – pri sv. mašah 

priložnost za velikonočno spoved.
  Od 2. do 10. 4. Misijon na Radiu Ognjišče
  Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek 

(6.4.) in petek (7.4.) ob 16. uri, v soboto (8.4.) ob 10 uri. 
 Petek 7. 4. Prvi petek – velikonočno obhajilo za bolnike
 Nedelja 9. 4. CVETNA NEDELJA – popoldne romanje naše župnije na Ku-

rešček, ob 15. uri - križev pot in sv. maša - tudi priložnost za 
velikonočno spoved; križev pot pripravi jo člani ŽPS in pevci.

KRIŽEV POT
 Na Igu vsako postno nedeljo:

 5. marca - zakonska skupina
 12. marca - 8. razred 
 19. marca - 3. in 4. razred
 26. marca - 9. razred
 2. aprila - 5., 6. in 7. razred
 9. aprila (na Kureščku) - ŽPS in pevci

Vsak četrtek križev pot na Pijavi Gorici,
Prav tako ob nedeljah po sv. maši.
Vsak petek pred mašo križev pot v Iški vasi.


