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Začenja se advent
Dobri Bog, 
včasih se mi zdi, da gre na svetu vse narobe.
Močni izkoriščajo šibke
in vedno več ljudi je v težavah.
Daj, da ne bom obupal nad tem svetom.
Podari mi vero, da ga ti držiš
s svojo dobrotno roko in nas nisi pozabil.

Adventni čas naj bo čas odrešenja za našo družbo.
Sveče, prižgane na adventnem vencu,
naj ožarjajo tudi brezbrižna srca.
Pošlji svojo tolažbo obupujočim.
Tvoj mir in tvoja pravičnost
naj vzcvetita na naši zemlji.
po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

(Povzeto po knjižici Zgodbe za advent in božič)
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sPReOBRnjenje – 6. deL
(Matjaž Puc – po njegovi knjižici z istim naslovom)

Še vedno sem se vdajal alkoholu, prepiri z ženo so se vrstili. Mnogo stvari 
mi je imela očitati, predvsem pa si je želela vsaj otroka. Takrat je na mojo gro-
zo tudi ona začela segati po pijači. Temne sile so se začele zgrinjati nad našo 
družino. Med bližnjimi sorodniki so se zvrstile tri smrti. Tudi jaz sem bil obu-
pan nad samim seboj. S skrajnimi borbami in s pomočjo neke literature sem 
se popolnoma odtrgal od pijače. Kaditi sem nehal že prej. Začel sem zgodaj 
vstajati, opravljati dihalne vaje in meditirati po navodilih iz knjige. utrdil sem 
si fizično zdravje in z ženo sva spet optimistično gledala v prihodnost. Redno 
sem se zaposlil in bil v službi kar uspešen. v roke mi je prišla stara judovska 
literatura in mi odprla poglede na osebnega Boga, na Boga stare zaveze in na 
izvoljeno ljudstvo. Počasi, toda nezadržno sem začel verjeti, da Bog obstaja. 

Žena mi je nekega dne povedala, da je zanosila. Kar plavala sva od sreče. 
Zdaj sem se hotel resnično poboljšati. le kaj bo rekel otrok, če bo imel slabega 
očeta, bednega slabiča?

Potem pa sem spet imel vtis, da se mi je približalo nekaj čudnega. Zdelo 
se mi je, da se mi približuje nekaj neprijetnega, nekaj nečistega. Spomnil sem 
se glasov, s katerimi sem se pogovarjal pod vplivom mamila. v naši duševno-
sti preži nešteto sovražnikov. So to prispodobe naših grehov iz preteklosti? v 
svojih vraževernih knjigah sem poiskal navodila, kako se demonov „ubraniš“ 
in se potem zanje ne meniš več. izberi si stavek z obrambno močjo, na primer 
molitev in jo ponavljaj, dokler slabe in sovražne sile ne izginejo. omenjeni 
pisatelj je celo predlagal molitev očenaš.

vidite, tako sem začel moliti očenaš, ki sem se ga naučil prvič v svojem 
enaintridesetem letu. Zjutraj in zvečer sem po pol ure stokrat, tisočkrat molil 
to molitev. Po tej molitvi, za katero sploh nisem vedel, da je molitev, sem se 
velikokrat čutil olajšanega. vzljubil sem očenaš. Zazdel se mi je čudovit. Kdo 
ga je že povedal?

Tako sem se prvič v svojem življenju srečal s Kristusom, z njegovo zavezo. 
Ko sem jo prebiral, sem začudeno strmel. To je vendar fantastično, kaj takega 
še nisem bral. le kdo je rekel, da so si Kristusa izmislili prvi kristjani? Kaj ta-
kega si ni mogoče izmisliti, besede so prepolne božjega duha! (Se nadaljuje). 

Pripravila Mira Gantar.
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FaRnO žegnanje sv. MaRtina
Praznovanje našega farnega zavetnika smo začeli v četrtek s srečanjem za 

bolnike in ostarele. v petek so bili k sveti maši povabljeni bodoči birmanci in 
njihovi starši. v soboto so se v cerkvi zbrali zakonski jubilanti. Zahvalili so se 
Bogu za leta skupnega življenja in obnovili obljubo zvestobe. Tega srečanja 
in druženja se je ponovno udeležilo lepo število zakoncev. Za organizacijo in 
izvedbo iskrena zahvala zakoncema Marjani in Tomažu Jamnik.

v nedeljo 13. novembra smo v župniji ig slovesno zaključili farno žegnanje 
pri obeh svetih mašah. Posebno slovesno je bilo pri maši ob 10. uri. v zvoniku 
so k praznovanju vabili pritrkovalci. Procesija na čelu z gasilci in narodnimi 
nošami je naznanila začetek praznične svete maše. Da je praznik zadonel slo-
vesno, so poskrbeli cerkveni pevci s solistko Pio Brodnik ter orkester z gosti.  
Svoje pevsko znanje so pokazali tudi mladi pevci Martinovega zborčka, ki so 
pod vodstvom zakoncev Mrzel , zapeli psalm in alelujo.

Bogoslužje je ob somaševanju vodil dr. Alojzij Slavko Snoj.  v svojem nago-
voru je spomnil na 1700 letnico rojstva našega farnega zavetnika, sv. Martina. 
Sv. Martin je eden prvih svetnikov, ki ni postal svetnik zaradi mučeništva, am-
pak zaradi svojega  življenja po evangeliju.  njegovo prvo dejanje dobrodel-
nosti je bilo, ko je kot mlad rimski vojak sredi mrzle noči pred mestnimi vrati 
delil svoj plašč s prezeblim revežem. Živel je skromno meniško življenje. Tako 
nas uči zdravega odnosa do materialnih dobrin, do časa in do talentov, ki so 
nam podarjeni. Zato naj bo to temelj naše vere in  zaupanje v Boga, tako se 
bomo učili usmiljenja in dobrotljivosti po zgledu sv. Martina.
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ob koncu je gospod Snoj pozdravil zavzetost domačega župnika, gospoda 
Pozderca, za obnovo cerkva v naši ižanski fari ter podprl načrte obnove na-
šega župnika še za naprej. ob tem je spodbudil  zbrano občestvo, da pri tako 
pomembnih dejanjih sodeluje celotna skupnost.

Župnik Jože Pozderec se je zahvalil za vodenje bogoslužja dr. Alojziju 
Slavku Snoju ter vsem sodelujočim. vernikom pa je zaželel  lepo praznovanje 
farnega zavetnika. Po končanem bogoslužju je pred cerkvijo zbrane pričakalo 
domače pecivo pridnih gospodinj, ob kozarčku smo se tam še nekaj časa za-
držali.

Andreja Zdravje

»sKUPnOst s KUReŠčKa«
ob obisku svetišča Kraljice miru na Kureščku lahko v zadnjih letih srečamo 

nekaj novih obrazov. Mladi, katerih vsak ima zanimivo življenjsko zgodbo, 
pričujejo o Božjem usmiljenju in neizmerni Božji ljubezni, ki je vsakega izmed 
njih na svoj način pritegnila k sebi. navdihuje jih življenje prvih kristjanov, ki 
so bili »kot eno srce in ena duša«. Radi imajo naravo in preprosto življenje. 
Tri dekleta bivajo v Marijini hiši, dva fanta v sosednjem Zapotoku, skupaj pa 
si prizadevajo za uresničitev Božjih in Marijinih načrtov na tem kraju, danih 
po vidcu očetu Francetu Špeliču. Marija mu je poleg naročil, naj molimo 
za mir in spravo, duhovnike, prenovo Cerkve, se posvečujemo Marijinemu 
in Jezusovemu Srcu, … , povedala tudi, da želi skupnost Jezusovega in 
Marijinega Srca. Mladi so začutili ta klic. Molijo, ukvarjajo se z ročnimi deli 
ter združujejo svoje talente in skupaj ustvarjajo na več področjih umetnosti, 
vse v večjo Božjo slavo. Pripravljajo obsežnejši projekt nove evangelizacije, 
s katerim bi radi obiskali župnije in kraje po Sloveniji in svetu, hkrati pa 
skrbijo za Marijino hišo in romarje, ki pridejo na Kurešček ter organizirajo 
mesečne dogodke pri Kraljici miru – za mir in spravo, nerojene otroke  ter 
procesijo po Marijinih namenih, da bi dozoreli pogoji za izgradnjo cerkve 
svete Trojice na Kureščku. S prijatelji imajo tudi molitveno skupino JMS, 
ki se srečuje dvakrat mesečno, organizirajo petkova celonočna češčenja, 
najraje pa s petjem ob spremljavi inštrumentov slavijo Gospoda.

v kolikor želite dvakrat mesečno prejemati obvestila o dogodkih na Ku-
reščku po elektronski pošti, nam pišite na: svetisce.kraljicemiru@gmail.com. 
Dobrodošli pri Kraljici miru!
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PRiPRava na sv. BiRMO
letošnje šolsko leto se je za veroučence osmega in devetega razreda za-

čela priprava na Sv. birmo. Priprava poteka v okviru petih skupin. Štiri na igu 
in ena skupina na Pijavi Gorici. v nedeljo Kristusa Kralja so v ta namen prejeli 
sveto pismo, ki naj bi ga v pripravi prebirali in ponesli v življenje. Bogoslužje 
podelitve je vodil g. Rafo Pinosa.

Sv. birma bi naj bila predvidoma 28. maja 2017. Takrat bo za našo župnijo 
prav poseben dan. 45 veroučencev bo tistega dne prejelo potrditev daru Sv. 
Duha. Prejeli bodo milosti sedmih darov Sv. Duha.

1. daR MOdROsti:
Po daru modrosti je naša duša trajno nagnjena k premišljevanju Božjih in 

neminljivih reči ter v luči teh presoja vse zemeljske stvari. Dar modrosti nas 
združuje z Bogom, in ga notranje doživljamo. Jezus je prav po svoji človeški 
naravi postal pristopen vsem ljudem. Bog pa, ki je modrost sama, se da oku-
šati onim, ki jim je sv. Duh vlil dar modrosti. Tako pravi psalmist, ko vabi ljudi, 
naj se bližajo Bogu: „oKuSiTe in SPoZnAJTe KAKo DoBeR Je GoSPoD; 
BlAGoR Mu, KDoR vAnJ ZAuPA.“

2. daR RaZUMnOsti:
Z darom razumnosti razkrije Sv. Duh očem naše duše globji pogled v več-

ne resnice. Razum vidi resnico v popolnejši meri, vidi celo odsev božjih skriv-
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nosti in njih medsebojno povezanost. Ta dar odkriva duši tudi, kako modro in 
usmiljeno ravna z njo Božja previdnost. Ta previdnost jo je večkrat vodila po 
poti, kamor sama ni hotela. Duša se počuti srečno in uživa globok mir. Za ta 
dar je prosil kraljevi prerok: „odgrni mi oči, da bom videl čuda v tvoji (Božji) 
postavi. Daj mi spoznanje in živel bom.“

3. daR sveta:
Pomaga našemu razumu razločevati v težjih stvareh, kaj naj storimo in kaj 

naj opustimo, kaj naj sprejmemo in čemu naj se odrečemo, da bomo zago-
tovo prišli do zveličanja. Po tem daru drži Sv. Duh dušo pozorno na to, kaj je 
resnično, kaj je dobro in kaj zares koristno za bližnjega. nič zato, če „prepa-
metni“ svet, ki tega daru nima, take duše ne razume. Gospod je nemreč dejal: 
„Moje misli niso vaše misli, tudi ne vaša pota Moja pota!“

4. daR MOči:
Dar moči pomaga naši volji, da to, kar smo spoznali, da je prav, in po preu-

darku sklenili napraviti, tudi dejansko napravimo. S tem darom nam Sv. Duh 
pomaga, da premagamo skušnjave, in da ne klonemo v hudem telesnem tr-
pljenju. Dar moči je pomagal mučencem, da so junaško žrtvovali življenje za 
vero. Zato si izprosimo od Boga „vso bojno opravo Božjo, da se bomo mogli 
ob hudem dnevu v bran postaviti, vse premagati in obstati.“ obstati ... !

5. daR vednOsti:
Z darom vednosti prežene Sv. Duh zmote in odkrije duši pravo (razode-

to) resnico. naš razum, četudi je obdan z nadnaravno »atmosfero« vere, je 
v nevarnosti, da zaide v zmoto, bodisi zaradi slabosti človeške narave, bodisi 
zaradi slabega zgleda okolice ali skušnjav hudobnega duha. – Dar vednosti 
tudi nam prikazuje, kako so vse stvari na zemlji ustvarjene po Božjem načrtu 
in kako jih moramo uporabiti, da bomo dosegli zveličanje. „večna „Modrost“ 
je peljala pravičnega po potih, mu pokazala kraljestvo Božje ter mu dala spo-
znanje svetih.“

6. daR POBOžnOsti:
nam vlije otroško vdanost in ljubezen do Boga. Dušo človeka, ki jo napol-

njuje dar pobožnosti, preveva želja neprestano častiti Boga. njeno veselje je 
v tem, da vidi, kako duše napredujejo v ljubezni do Boga in Ga z deli slavijo. 
v otroški ponižnosti do nebeškega očeta vdano sprejme vse, kar ji odmeri 
Božja Previdnost. Z darom pobožnosti obdarovan človek goji otroško zau-
panje do Sv. Cerkve, časti Božjo Mater in svetnike, in je zelo čuteča do vseh 
ljudi.
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7. daR stRaHU BOžjega:
nas ohranja v ponižni zavesti, da smo nič v primerjavi z vsemogočnim, 

da smo v primeri z njegovo svetostjo ubogi grešniki, da je pravična kazen za 
greh, ki nas čaka po smrti in da milost Božjo zaradi svoje slabosti lahko vsak 
čas izgubimo. Ta strah Božji drži naša srca v ponižnosti, čeprav smo se grehov 
že spovedali. Ponižnost nam ne da pozabiti, da smo slabotni v obrambi pred 
grehom. „Delajte s strahom in trepetom za svoje zveličanje“. Toda ta strah ni 
divji in suženjski, ki se varuje greha SAMo zaradi kazni. To je strah sina/hčere, 
ki se varuje greha, ker se boji prizadeti predobrega očeta.

Priprave na Sv. birmo so v polnem teku. Zato se vam, dragi so-farani, bir-
manski animatorji (Andreja Podržaj, Mateja Grmek, Anica Florjančič, Stanka 
Štrukelj, Mirko Merzel) in birmanski kandidati priporočamo v molitev, da bi se 
na ta dogodek čim bolje pripravili.

Mirko Merzel

žUPnijsKa KaRitas ig
OBvestiLO žK ig

Župnijska Karitas ig bo tudi letos v adventnem 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 voščilni-
ce za božične in novoletne praznike. Priporočen dar za voščilnico, ki nam jih 
vsako leto, v sodelovanju z našo članico, brezplačno izdela Tomaž Jamnik, 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 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!
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na prvo adventno nedeljo, 27. 11. 2016, pa bodo po obeh sv. mašah na 
voljo tudi adventni venčki. Priporočen dar za adventni venček 10 euR. iskren 
Bog plačaj vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri pripravi in izdelavi adven-
tnih venčkov.

sRečanje Za BOLniKe in OstaReLe
Praznovanje župnijskega zavetnika sv. Martina se je začelo že v četrtek, 

10. 11. 2016, ko so se pri sv. maši ob 17. uri zbrali starejši. Sveto mašo je daro-
val gospod Peter Bogataj. Starejši so imeli ob srečanju možnost svete spove-
di. Prejeli pa so tudi zakrament svetega bolniškega maziljenja. Po sveti maši 
so bili povabljeni v župnišče na družabno srečanje ob sladkih dobrotah. Po 
končanem druženju so jih člani župnijske Karitas razveselili še z darilom, z 
željo, da drugo leto zopet pridejo. iskren Bog plačaj vsem, ki so pomagali pri 
pripravi in izpeljavi tega srečanja.

naMenitev deLa dOHOdnine Za POMOč LjUdeM v stisKi v 
naŠi žUPnijsKi KaRitas

v letu 2013 smo skupaj s Slovensko Karitas začeli akcijo zbiranja name-
nitve dela dohodnine za župnijske Karitas. Tudi v naši Župnijski Karitas smo 
pridobili nekaj dobrotnikov, ki namenjajo del dohodnine za pomoč našim 

DoGoDKi
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prosilcem. Z akcijo nadaljujemo in vabimo vse, ki bi se odločili nameniti del 
dohodnine za našo Karitas, da v ta namen izpolnijo predpisani obrazec. obra-
zec je na voljo v  cerkvi ali župnišču. Za vse dodatne informacije se lahko ogla-
site v prostorih župnišča ig vsak drugi petek v mesecu od 17. do 18. ure. vsem, 
ki se boste odločili nameniti del dohodnine za pomoč ljudem v stiski v naši 
župnijski Karitas, iskren Bog plačaj.

seMinaR KaRitas 2016
v mesecu oktobru 2016 je Slovenska Karitas organizirala seminar z na-

slovom: v oBJeMu DoBRoTe. vsebina seminarja je bila povezana s svetim 
letom usmiljenja, ki nas sodelavce Karitas še posebej nagovarja pri našem 
delu. Biti v objemu dobrote pomeni biti v objemu usmiljenja očeta. iz naše 
župnijske Karitas sva se seminarja, ki je bil na Mirenskem Gradu, udeleži-
li dve članici. Prvi dan smo poslušali predavanje z naslovom: v objemu do-
brote-Božje usmiljenje vrača upanje in dostojanstvo. nato smo se razdelili 
po manjših skupinah, kjer smo prisluhnili pričevanjem prejemnikov pomoči 
in ljudi z različnimi problemi, s katerimi so se srečali v življenju ter aktivno 
sodelovali v manjših skupinah po metodi: glej-poslušaj-presodi-deluj. Drugi 
dan seminarja pa smo poslušali dva predavanja, in sicer: usmiljenje do ljudi 
v stiski in usmiljenje do sebe in do sodelavcev. Z novimi spoznanji pri iskanju 
poti do dobrote in usmiljenja, smo se vračali na naše domove. hvaležni smo 
Bogu, da smo se takega seminarja lahko udeležili.

ROManje sOdeLavCev žK ig
na povabilo Škofijske Karitas ljubljana smo se sodelavci naše župnijske 

Karitas, v sredo, 23. 11. 2016, udeležili romanja na Ponikvo. v tamkajšnji cer-
kvi smo imeli najprej molitveno uro z litanijami, nato pa sv. mašo za vse po-
kojne in žive sodelavce Karitas, ki s svojo dobroto pomagajo ljudem v stiskah. 
Po končani sv. maši smo se odpeljali v Celje, kjer smo imeli skupno kosilo. 
nato pa smo si v dvorani Golovec ogledali generalko za večerni koncert Klic 
dobrote. Z lepimi vtisi in božjo milostjo smo se vrnili na naše domove.

ZaHvaLa
Župnijska karitas ig se zahvaljuje vsem dobrotnikom za pomoč in podporo 

pri njihovem delu. Bog plačaj.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

DoGoDKi, SPoRočilA
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•••
ZaKRaMent sv. KRsta je prejela: neža Marija Krašovec, 20. 11. 2016, 

Kalinova ulica 20, ig, na igu.
•••

v večnO živLjenje je odšla: 
+ Milka (Marica) Pahor, 6. 11. 2016, Matena 28 A, pokopana na igu. Za 

sv. maše in v dober namen so darovali: sinova z družinama, brat Milan, sestri 
Cvetka in Martina z družinama, nečakinja Marta z družino, nečakinja Stan-
ka z družino, družina Krašovec iz Podkraja, sosedovi Kramarjevi, Matena 42, 
Franci Strle z družino, Matena 71, soseda Marija Grmek in družina ugovšek, 
sosedje lenarčičevi in Potokarjevi, Martina Bertoncelj z družino, Pavla Peček, 
Demšarjevi iz Matene, Martin čuden iz iške loke, Bokšetovi iz Matene, Am-
broževi in Kozamernikovi, Tegljevi iz Matene, Smoličevi iz ljubljane, Platnar-
jevi iz Kota, družina Bevc z iga, Blaž Kramarič. Bog plačaj!

sPORed BRaLCev BOžje Besede
Maša ob 8. uri:
Bernarda in Robi Selan – 4. 12.
Franci orhini in veronika čuden – 11. 12.
Rok in Zinka Štefančič – 18. 12.
helena Bevc in Blaž Jamnik – polnočnica
nataša in Boštjan Šteblaj – 25. 12.
Bernarda in Robi Selan – 26. 12.
Franci orhini in veronika čuden –  
1. 1. 2017
Rok in Zinka Štefančič – 8. 1. 
Maša ob 10. uri:
Andreja in Roman Zdravje – 4. 12.
Anka virant Dornik in Jure Podržaj –  
11. 12.
irena uršič in vlasta Merzel – 18. 12.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 25. 12.
Marija Pangrc in Marinka Završnik –  
26. 12. 
Marija Poljanec in Bojan Bučar –  
1. 1. 2017
Andreja in Roman Zdravje – 8. 1.

Bralci na Pijavi gorici:
Anže Globokar in olga urbar – 4. 12.
Katarina hočevar in Jelka Tavčar – 11. 12.
Klavdija hočevar in Andreja lunar – 18. 12.
Damjana urbar in Tomaž Šerjak – 
polnočnica
veronika Globokar in Katarina 
Stojanovič – 25. 12.
Anže Globokar in olga urbar – 26. 12.
Katarina hočevar in Jelka Tavčar –  
1. 1. 2017
Damjana urbar in Tomaž Šerjak – 8. 1.
čiŠčenje žUPnijsKe CeRKve:
4. SKuPinA  - 4. 12.
5. SKuPinA – 11. 12. (Podržajevi)
6. SKuPinA – 18. 12.
vse skupine (božič) - 25. 12.
7. SKuPinA – 1. 1. 2017 (iška loka)
8. SKuPinA – 8. 1.  (Kot-Staje)
9. SKuPinA – 15. 1. (Matena)

SPoRočilA
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naPOvedni KOLedaR
 nedelja 27. 11. 1. adventna nedeLja – nedeLja KaRitas – BLagO-

sLOvitev adventniH venCev. nabirka današnje ne-
delje je za Karitas. Godujeta sv. Modest in virgil, apostola 
Karantanije – sv. maše ob 8. in 10. uri, Pijava Gorica ob 9. 
uri, Kurešček ob 15. uri. – OB 16. URi deKanijsKO sRe-
čanje žPs na vičU. 

  Začetek adventne pobožnosti: MaRijO nOsijO v Stajah 
in drugih vaseh. vsak večer se molivci zberejo k molitvi ro-
žnega venca pri družini, kjer je Marijin kip, ki potuje od dru-
žine do družine. 

 Torek 29. 11. Začetek devetdnevnice v čast Mariji Brezmadežni – pri 
sv. mašah bomo prebrali kakšno misel o Mariji.

 Sreda 30. 11. sv. andrej, apostol, sv. maša ob 18. uri.
 četrtek 1. 12. Priprava staršev in botrov na krst otroka ob 18.30. uri.
  tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek  

(1. 12.) in petek (2. 12.) ob 15. uri, v soboto (3. 12.) ob 10. uri. 
 Petek 2. 12. prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na  domu 

– ob 17.30 molitev rožnega venca, ob 18. uri sv. maša in po 
njej izpostavitev najsvetejšega, litanije Srca Jezusovega in 
posvetilna molitev. Sv. mašo sooblikujejo birmanci.

 Sobota 3. 12. prva sobota – 7.30 rožni venec, ob 8. uri sv. maša in po njej 
pobožnost na čast Marijinemu srcu, molitev za svetost du-
hovnikov in nove duhovne poklice in izročitev Mariji. God 
sv. Frančišek Ksaver, duhovnik, misijonar.

 nedelja 4. 12. 2. adventna nedeLja – Možnost sv. spovedi  med sv. 
mašami; ob 15. uri v cerkvi prihod – MiKLavža, ki bo 
obdaril predšolske otroke in otroke do vključno 3. razreda. 
Prosimo za prijave.

 Torek 6. 12. Sv. nikolaj (Miklavž), škof
 četrtek 8. 12. BReZMadežnO sPOčetje deviCe MaRije – praznik, 

sv. maše v župnijski cerkvi ob 8. in 18. uri, na Pijavi Gorici ob 
18. uri in na Kureščku ob 10. in 15. uri, eno uro pred sv. mašo 
molitev pred najsvetejšim. G. ivan Turk praznuje 77 roj.dan. 
Želimo mu zdravja in še veliko delovnih let. Zahvaljujemu 
se mu za njegovo pomoč na igu, Kureščku in Pijavi Gorici.

SPoRočilA
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 nedelja 11. 12. 3. adventna nedeLja – Damaz i., papež, - v tem tednu 
spoved veroučencev.

 Petek 16. 12. Začetek BOžične devetdnevniCe: ob delavnikih ob 
18.00, v nedeljo pri rednih mašah.

  PoSTAvlJAnJe JASliC v času božične devetdnevnice 
 nedelja 18. 12. 4. adventna nedeLja – PRiLOžnOst Za BOžičnO 

sPOved.
 Petek 23. 12. dopoldne – spoved, maziljenje in obhajilo bolnikov na 

domu – prosimo prijavite tiste, ki jih redno ne obiskuje-
mo. Ob 19. uri - duhovna obnova za mladino. 

 Sobota 24. 12. sveti večeR – ob 18. uri BOžičniCa Za OtROKe, ob 
21. uri POLnOčniCa na Pijavi gORiCi in ob 23.30 na 
igu – božična zgodba pred jaslicami, ob 24. uri POLnOč-
niCa na igu in na Kureščku.

 nedelja 25. 12. BOžič – gOsPOdOvO ROjstvO: sv. maše ob 8. uri zor-
na sv. maša, ob 10. uri dnevna sv. maša, ob 9. uri na Pijavi 
gorici in ob 15. uri na Kureščku.

Božične počitnice: ponedeljek 26. december 2016 - ponedeljka 2. januar 2017

 Ponedeljek 26. 12.  sv. ŠteFan, mučenec: sv. maše na igu ob 8. in 10. uri, 
na Pijavi gorici ob 9. uri in na Kureščku ob 15. uri. - Bla-
goslov soli in vode. dan samostojnosti. ZačeteK tRi-
KRaLjevsKe aKCije – KOLedniKi.

 Torek 27. 12. sv. janez, apostol, evangelist. God g. ivan Turk. Ob 18. uri 
božični koncert.

 Sreda 28. 12. nedolžni otroci
 Petek 30. 12. sv. družina –sv. maša  ob 18. uri.
 Sobota 31. 12. silvestrovo – staro leto: ig ob 18. uri – zahvalna sv. maša. 

na Kureščku ob 23. uri molitvena ura za mir, pete litanije, 
zahvalna pesem in ob 24. uri sv. maša.

 nedelja 1. 1.2017 MaRija, BOžja Mati – nOvO LetO – dan MiRU –  
sv. maše na igu ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri in na 
Kureščku ob 15. uri.


