
 

  Nedelja 25. 6.: 12. NEDELJA MED LETOM – DAN DRŽAVNOSTI.  Sv. maše ob 
običajnih urah.  Nabirka za Petrov novčič. Ob 17.00 sv. maša na Gornjem Igu, na obletnico 
blagoslovitve cerkve. Goduje Viljem iz Vercellija, opat.  

  Godovi:  
  Ponedeljek 26. 6.: sv. Jožefmarija Escrivá, ustanovitelj Opus Dei. Začetek ORATORIJA – 

od ponedeljka do sobote, vsak dan od 9.00 do 15.00 ure. Kdor se še ni prijavil, se lahko 
prijavi danes ali pa tudi jutri. 

  Torek 27. 6.: sv. Ema Krška, kneginja; sv. Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj 
  Sreda 28. 6.: sv. Irenej, škof, mučenec; izlet oratorija k Mariji Pomočnici na Rakovnik. 
  Četrtek 29. 6.: SV. PETER IN PAVEL, apostola, slovesni praznik;  Novomašnika iz 

ljubljanske nadškofije: TINE POVIRK, star 26 let, iz župnije Ihan, in kapucin LUKA 
MODIC, star 37 let, iz župnije Bloke, bosta posvečena v ljubljanski stolnici ob 9.00 uri.  

  Novomašnik GABRIJEL KAVČIČ, star 24 let iz župnije Ledine, v škofiji Koper  bo 
posvečen v Marijini baziliki na Sveti Gori ob 17.00 uri. - Molimo zanje in nove poklice! 

  Petek 30. 6.: Prvi mučenci rimske Cerkve; sklep pobožnosti vrtnic – meseca, posvečenega 
Srcu Jezusovemu. 

  Sobota 1. 7.: prva sobota, Marijin spomin, pobožnost v čast Marijinemu srcu. Piknik za vse 
udeležence oratorija. 

  Nedelja 2. 7.: 13. NEDELJA MED LETOM –– pri nas DAN ŽUPNIJE in ZLATA 
MAŠA G. ANTONA KOŠIRJA  ob 10.00 uri – tudi ofer - sklep oratorija -  nedelja 
Slovencev po svetu. Na Kureščku bo sv. maša ob 16.00 uri. 

  Župnik in člani ŽPS lepo vabimo  na Dan župnije in zlato mašo narodne noše, gasilce, 
pritrkovalce, skavte, otroke. Zberimo se v čim večjem število in se skupaj z g. Koširjem 
Bogu zahvalimo za petdeset let duhovniškega služenja. Obenem naj bo ta maša prošnja
za nove duhovne poklice. Dobre gospodinje pa prosimo za pecivo. Po sv. maši smo 
povabljeni k veselemu druženju in na bograč v šotor na župnijskem dvorišču. 

  Frančiškani z Viča sporočajo, da bodo v ČETRTEK, NA PRAZNIK APOSTOLOV 
PETRA IN PAVLA, 29. 6. 2017, ob 19.55, po večerni sv. maši, v dvorani Antonovega 
doma znova prikazali film o škofu Antonu Vovku: GOREČI ŠKOF. Prisrčno vabljeni!
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