
   Nedelja 1.1.2017.: MARIJA, BOŽJA MATI , Novo leto – dan miru – sv. maše po 
običajnem sporedu.  Začetek meseca verskega tiska. – Sv. maše ob 8. in 10. uri, na Pijavi 
Gorici ob 9. uri in na Kureščku ob 15. uri. 

 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (5.1.) in petek 
(6.1.) ob 15. uri, v soboto (7.1.) ob 10. uri. 

    Ponedeljek 2. 1.: sv.  Bazlij Veliki in Gregor Nacianski, škofa in cerk. učitelja 
    Torek 3. 1.:  Presveto Jezusovo ime, Genovefa Pariška, devica. Konec  božičnih počitnic, 

reden verouk. 
    Sreda 4. 1.: sv. Angela Folinjska, redovnica 
    Četrtek 5. 1.: TRETJI SVETI VEČER – pokadimo in pokropimo hišo-stanovanje in 

molimo rožni venec 
    Petek 6. 1.: GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI - prvi petek - 

sv. maše ob 8. in 18. uri – pri večerni maši sklep koledovanja, sodelujejo 
koledniki; ob 18. uri sv. maša na Pijavi Gorici in ob 15. uri na Kureščku. 
Obisk in obhajilo bolnikov na domu na ta prvi petek ne bo. 

    Sobota 7. 1.: Prva sobota – molimo za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice – ob 
7.30 rožni venec, ob 8. uri sv. maša, pobožnost na čas Marijinemu srcu, 
lavretanske litanije in evharistični blagoslov. 

    Nedelja 8. 1.: NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – sv. maše ob 8. in 10. uri, ob 9. uri 
na Pijavi Gorici in ob 15. uri na Kureščku. Obnovitev krstnih obljub.  

   NEKAJ STATISTIČNIH PODATKOV ZA LETO 2016 
  1.  Krstov 50 (28 - iz naše župnije, 22 - od drugod na Kureščku) 23 dečkov in 27 deklic. 1 krščen v drugi  

župniji. Iz cerkvenega zakona 28, 2 iz civilnega zakona in 20 nezakonskih. 
  2. PRVOOBHAJANCI – 35 (14 dečkov in 21 deklic) 
  3. BIRME v letu 2016 nismo imeli.  Sedaj se pripravlja 45 kandidatov. Birma bo v nedeljo 28. maja. 
  4. POROKE - 6, (5 – parov iz ižanske župnije se je poročilo drugod). 
  5. CERKVENIH POGREBOV – 33; 16 moških - najstarejši 92 let, najmlajši 34 let, povprečna starost je 

72 let in 17 žensk – najstarejša 99 let, najmlajša 66 let, povprečna starost 87 let. Deset žensk je umrlo v 
starosti 90 in več let. Na srečanje s Stvarnikom je bilo pripravljenih 14 umrlih. To pomeni, da so prejeli 
vse zakramente: sveto spoved, maziljenje in obhajilo. 5 je prejemalo zakramente. Upamo, da so bili 
pripravljeni na odhod. 14 jih je umrlo neprevidenih. – 3 civilni pogrebi – vseh umrlih je torej 36. 

- V preteklem letu smo obnovili in blagoslovili cerkev vstalega Zveličarja na ižanskem pokopališču. 

- Vsem faranom iskreno voščimo blagoslovljeno novo leto! 

 

OD NEDELJE, 1. 1. 2017, DO NEDELJE, 8. 1. 2017 


