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Izdaja ŽUPNIJSKI URAD
IG, tel.: 01 420 25 50.
Odgovorna oseba:
Jože Pozderec, župnik.
www.salve.si/ig

SVETOVNI DAN BOLNIKOV:
Čudenje nad Božjimi deli. Velike
reči mi je stori Vsemogočni.
Na god Lurške Marije (11. 2.)
bo Cerkev obhajala že 25. svetovni dan bolnikov, ki ga je leta 1992
ustanovil sedaj že sveti papež
Janez Pavel II., prvič pa ga je Cerkev obhajala 11. februarja 1993 v
Lurdu.
Za letošnji svetovni dan bolnikov je papež Frančišek izdal
poslanico z naslovom Čudenje nad Božjimi deli. Velike reči mi je storil Vsemogočni. Z njo želi papež usmeriti našo pozornost na bolnike in trpeče na
splošno. Obenem vabi vse, ki jim pomagajo, od svojcev, zdravstvenih delavcev in prostovoljcev, da se zahvalijo za Gospodov klic k spremljanju teh bolnih
bratov in sester.
Marija, Zdravje bolnikov
Papež v poslanici izrazi svojo bližino vsem, ki živijo izkušnjo trpljenja, in
njihovim družinam. Zahvali se tudi tistim, ki si v različnih vlogah in v zdravstvenih strukturah po vsem svetu prizadevajo s kompetentnostjo, odgovornostjo in predanostjo lajšati trpljenje ter skrbeti za bolnike in za njihovo
dobro počutje. Vse spodbuja, naj premišljujejo o Mariji, ki je Zdravje bolnikov,
prerokinja Božje nežnosti do vsakega človeka in zgled izročitve njegovi volji:
prav tako naj v veri, ki se hrani z Besedo in zakramenti, vedno najdejo moč za
ljubezen do Boga in bratov.
N.N.
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DUHOVNA MISELI

SPREOBRNJENJE – 8. DEL
(Matjaž Puc – po njegovi knjižici z istim imenom)
Bila je pomlad in imel sem enaintrideset let. Odkril sem Marijo, njeno češčenje in njeno ljubezen do grešnikov. Ne da bi drugi vedeli, sem si na samotnih izletih izbiral njena božja pota: Sveto goro, Brezje in Višarje. Milost se mi
je počasi odpirala. Marija me je učila ponižnosti.
Moj sin je bil star že skoraj leto dni, ko sem vedel, da je moj pristop v Cerkev samo še vprašanje časa. Vseeno mi je bilo, kaj bodo rekli drugi. Sklenil
sem, da dam sina krstiti. Malo zato, ker sem upal, da ga bom s tem obvaroval
hudega, malo pa tudi zato, da bi stopil v prvi stik s svojo župnijo, s svojo Cerkvijo. Za botra svojemu sinu sem poiskal edinega katoliško vernega sorodnika. Kot starša sva morala z ženo na pogovor k župniku.
Župnik je bil menda prvi duhovnik, s katerim sem se pogovarjal o veri;
name je napravil izjemen vtis. Prepričal sem ga, da je bil pripravljen krstiti
sina, čeprav midva z ženo nisva bila institucionalno verna, saj sva bila komajda
krščena. Ponovitev krsta zaobljube pri dečkovem krstu je bila zame nekaj
čudovitega. Končno sem lahko izpovedal svojo vero na ves glas!
Čez pol leta sem telefoniral župniku in se zmenil za sestanek. Povedal sem
mu, da bi rad postal aktiven kristjan. Nekako pol leta sem hodil k njemu na
razgovore o veri. Razgovori so bili prijetni. Imel sem občutek, da je Kristus
resnično med nama.
K prvemu obhajilu sem smel na veliki četrtek, dan prej pa k sveti spovedi.
Kakšno tremo sem imel pred spovedjo! Tako kot pred kakšnim strašnim izpitom. Mislim, da sem bil kake pol ure v spovednici. Nisem mogel našteti vseh
grehov, niti se jih nisem vseh spomnil, toda mislim, da jih je bilo ogromno.
Kako potrebna in smiselna je spoved kristjanu! Od greha, ki smo se ga spovedali in resnično pokesali, ne ostane nič! Tako se je zgodilo z menoj, hvala
Bogu. Iz spovednice sem odšel olajšan za vso silno težo, ki sem jo toliko časa
nosil. Šele takrat je posvetila vame notranja luč očiščenja...
Dolga in trnjeva je bila moja pot do Ljubezni. Od popolne brezvere, življenja
brez Boga, sem moral prehoditi vso človeško zgodovino religije. Neznanje o
duhovnih stvareh me je pripeljalo do popolnega padca, nato duhovnega življenja brez Boga, priznavanja neke nedoumljive večne Energije pa do vraževernosti, pravega animizma in spet na koncu do osebnega Boga stare zaveze. In
nenadoma sta se sklonila k meni usmiljeni Bog – človek in nato njegova Mati.
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Živimo v času, ki ni naklonjen duhovnim doživljajem, čudežem in
spreobrnjenjem. Zavedam se tega. Važno je, da vsaj mi kristjani prepoznamo
Boga kot ljubezen, ki presega to človeško besedo. Hkrati pa zajema tudi
brezmejno strpnost in potrpežljivost.
Na veliki četrtek sem vstopil pri svojih dvaintridesetih letih v njegovo Cerkev, ob binkoštih bil birman in se nato z ženo po petih letih še enkrat, cerkveno poročil. Koliko knjig je napisanih o veri in Bogu! Pa vendar nič ne bi pomagalo, če bi manjkala ena sama besedica: LJUBEZEN. ( Konec ).
Pripravila ga. Mira Gantar

ZAKAJ SE SREČEVATI Z ZAKONCI?
Sklenitev zakramenta sv. zakona je najprej za posameznika in nato za zakonca, ki s tem postaneta eno, pomemben korak na poti njunega življenja.
Med njima je s tem zakramentom sklenjena zaveza za vse življenje, ki se ne
improvizira, ne nastane iz danes na jutri, temveč raste in postopoma zori. Zaveze ljubezni pa se je potrebno naučiti, zato bi se morali bolj zavzemati in se
o tem med zakonci več pogovarjati. Božja ljubezen je ustvarila konkretne pogoje zaveze, ki je nepreklicna, trdna in namenjena trajanju. V času priprave
na poroko, običajno pari še obiskujejo šolo za zakon, po sklenitvi zakonske
zveze, pa njuno „šolanje“ za zakonsko življenje običajno zamre. O vsem se
radi poučujemo, hodimo na tedensko rekreacijo, da si krepimo telo, obiskujemo predavanja o zdravi prehrani, o vzgoji otrok, obiskujemo delavnice, da
nadgradimo znanje, ki ga potrebujemo... Koliko pa vlagamo v naš zakon?
Kje si pridobimo dodatne veščine/znanje za premagovanje zakonskih čeri? In
dokler se ne naučimo „plavati“ v zakonu, smo vedno v strahu za svoj čoln.
Zato ga nehote začnemo obkladati z mnogimi varnostnimi sistemi.
Izrazi kot so: zaupam, verujem in ljubim so izrazi povezanosti med seboj,
ki ne izključujejo drug drugega. To velja v odnosu do sozakonca, do Boga in
tudi do otrok. Zakonsko življenje je lahko lažje, če zaupamo...
Srečevanje zakoncev v zakonskih skupinah je vlaganje v zakon, v dobro
počutje moža in žene ter družine, je potrditev zaupanja. Je ustvarjanje pogojev, kjer pridobimo nova znanja oz. veščine premagovanja vsakodnevnih
preizkušenj. Zakonske skupine so okolje, kjer pari lahko po različnih programih spoznavajo in gradijo zakonske in družinske odnose. Vsi tisti, ki že obiskujemo zakonske skupine se zavedamo, da je čas, ki ga enkrat mesečno
preživimo na srečanju, vlaganje v našo prihodnost. Tega se bolj zavedamo,
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ko razumemo, da je vsak odnos (še posebno odnos med možem in ženo), v
katerega vstopamo, nekaj živega - je živo bitje - in je potrebno stalne nege,
ljubezni in pozornosti. Tako bova lažje na jesen življenja rekla drug drugemu:
„ Hvaležna sva, da sva vztrajala skupaj tudi v preizkušnjah“. Šele takrat spoznaš, da je največ vredna pozornost zakonca, ki gre s teboj po poti starosti.
V krščanskem zakonu pa je sredi odnosa tudi Bog, če ga le povabimo
medse in tako ljubezen in spoštovanje dobi globlji pomen.
Spoštovani ižanski zakonci, ste tudi vi že razmišljali, da želite od svojega zakona nekaj več? Se želite srečevati z enako mislečimi, z zakonci, ki so
pripravljeni nameniti en večer na mesec samo za naju? Ob vsem tem pa se
počutiti lepo, ko bosta spoznavala veličino zakonske zveze.
V ta namen bomo letos v župniji Ig organizirali enkrat mesečno sveto
mašo z nagovorom po njej. K tej sveti maši še posebej vabimo vse tiste zakonce, ki še niso vključeni v kakšno zakonsko skupino. Poskrbeli bomo tudi
za varstvo otrok. Termin svete maše bo objavljen kasneje, v prihodnji številki
glasila. Pričnemo z letošnjim postom.
Andreja Zdravje

G. ROBI FRIŠKOVEC IN BIRMANCI
V letošnji pripravi na praznik svete birme se ižanski birmanci tedensko srečujejo v štirih birmanskih skupinah na Igu in v eni birmanski skupini na Pijavi
Gorici. Enkrat mesečno imajo na Igu skupno sveto mašo in po njej srečanje.
V januarju so imeli skupno sveto mašo 6. januarja 2017, na praznik Svetih treh
kraljev in 20. januarja 2017, ko je sveto mašo daroval gospod Robi Friškovec.
Gospod Robi je zaporniški vikar -duhovnik, koordinator za duhovno oskrbo zaprtih oseb v Sloveniji. Obiskuje pa tudi Slovence, ki so v zaporu v drugih
državah. Odprti oddelek ljubljanskih zaporov in edini ženski zapor v Sloveniji,
oba sta na Igu, sta ena izmed njegovih rednih poti v zapore.
Našemu povabilu se je prijazno odzval in po sveti maši nagovoril naše letošnje birmance. Spregovoril jim je o svoji dosedanji življenjski poti in o poklicanosti k duhovništvu, v katerem je prepoznal svoje poslanstvo, ki ga sedaj
uresničuje. Dejal je, da mu Bog vsak dan znova pošilja na življenjsko pot obilo
izzivov in priložnosti in v tem spoznava, kaj vse je njegovo poslanstvo. Vera
mu daje spoznanje, da je samo orodje v Božjih rokah. Birmance je opomnil,
da kljub prepričanju, da živijo zgledno krščansko življenje, izpolnjujejo Božje
zapovedi, hodijo k maši, molijo, večkrat živijo, kot da ne bi slišali Božje be-
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sede. Velikokrat izrečejo svoj DA, potem pa ugotovijo, da spoštovanje njegove volje ni lahko in iščejo izgovore, ker se ne bi radi ravnali po božji volji.
Mnogi današnji ljudje, tudi kristjani, čeprav niso za zapahi, v institucionalnem
zaporu, so dejansko zaporniki svojih lastnih predstav, ljubosumja, zamer, zavisti, ipd…, ki jih včasih nosimo tako dolgo v sebi, in ko je hudo, izbruhnejo.
Sam želi biti del velike družine, kjer so si vsi ljudje bratje in sestre. Tako čuti
in tako ravna tudi z ljudmi, ki so zaradi svojih dejanj pristali v zaporu. Z njimi
je povezan, jim stoji ob strani in jim vliva upanje. Ob vsem tem pa je srečen.
Hvala našemu gostu, da je svoje navdušenje in srečo delil z nami in hvala,
ker daje svoje darove in talente na razpolago ljudem po zaporih in tudi drugim. V tem nam je resnični pričevalec za Boga in njegovo ljubezen.
Andreja Podržaj.

SPREJEM TREH NOVIH MINISTRANTOV
V nedeljo, 29.1.2017, ko smo se v naši župniji spominjali očeta in učitelja
mladih, smo pri maši ob 10. uri, sprejeli v ministrantske vrste 3 nove člane. Za
to službo jih je pripravljal salezijanski bogoslovec Tomaž Stojc. Kandidati so
najprej izrazili svojo pripravljenost in ponižnost za služenje duhovniku pri obhajanju svete maše. Ko so sprejeli svoje nove naloge streženja pri oltarni mizi,
so jim starejši ministrantje pomagali obleči strežniške obleke. Vsi ministranti
so potem prejeli posebna znamenja, križce, ki naj jih opominjajo, koga slavijo
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s svojo službo duhovniku. Novi ministranti so postali David Bučar, Lovro Kolar
in Janez Merzel. Po maši je bil v župnišču agape za vse ministrante. Novim
ministrantom želimo vztrajnosti in resnosti v novi službi.
Tadej Jamnik.

POGOVOR Z DON BOSKOM
Torek, 31. januar 2017. Sveta maša zjutraj ob 7. h. Maloštevilna udeležba.
Naša župnija, ki jo vodijo salezijanci, praznuje svetega Janeza Boska, njegov
rojstni dan za nebesa. Zato molimo tudi slavo. Glavna slovesnost je bila sicer
že preteklo nedeljo. Spominjamo se ga pa tudi danes. Naj mi nebeški Oče
odpusti, da vso mašo premišljujem prav o življenju in delu tega svetnika, don
Boska. Zdi se mi kot bi se pogovarjala z njim. Takole nekako bi potekal najin
razgovor.
Dragi don Bosko, veliko sem slišala in prebrala o tebi. Hvala ti, da si v tistih
težkih časih tako goreče oznanjal evangelij, da si toliko dobrega storil za mladino in si pomagal tolikim najrevnejšim, da so našli pravo pot v življenju. Hvala ti,
da si ustanovil redovno družbo salezijancev. Po tvojem vzgledu salezijanci,
tvoji nasledniki, še vedno delujejo po vsem svetu. Hvala ti, da so pred petinštiridesetimi leti salezijanci prevzeli tudi našo župnijo in jo ves čas uspešno vodili. V
tem času sta bila obnovljena župnijska cerkev in župnišče. Pa tudi podružnične
cerkve so zasijale v novi podobi. Med njimi je bila romarska cerkev Kraljice miru
na Kureščku.
Časi se spreminjajo. Primanjkuje novih duhovnih poklicev, to vsi vemo. Duhovno življenje po župnijah je nekoliko nazadovalo. Vendar ti veš, da je pri nas
še vedno veliko zglednih kristjanov in dobrih vernikov. Nastalo je več zakonskih
skupin, ki se uspešno spopadajo z življenjskimi težavami in se medsebojno spodbujajo. Imamo molitveno skupino. Ob sredah počastimo Najsvetejše in pred njim
molimo predvsem za nove duhovne poklice. Ne daj, don Bosko, da bi zdaj naši
„bratje salezijanci“ odšli iz naše župnije. Navadili smo se nanje in oni na nas.
Obljubljamo ti, da bomo več molili in prosili za duhovne poklice v salezijanskem
redu. Res bi potrebovali kakšnega mlajšega duhovnika, ki bi našemu sedanjemu
župniku pomagal, saj sam ne zmore vsega, pa tudi najmlajši ni več. Tudi ti si moral nekoč na željo tedanjega svetega očeta zbirati v tujini denar za cerkev Srca
Jezusovega v Rimu in je ob tem trpelo tvoje zdravje. Lepo te prosimo, bodi naš
priprošnjik in nam izprosi, da ostanemo še naprej salezijanska župnija.
Ižanska župljanka
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INTENZIVNE PEVSKE VAJE V PORTOROŽU
Ob koncu meseca januarja ( od 27. do 29.1. ) smo se pevci mešanega cerkvenega zbora udeležili intenzivnih pevskih vaj v Portorožu. V zadnjem času
je to priljubljena oblika pevskih vaj. Ko si v drugem okolju in brez vsakdanjih
skrbi, se lažje posvetiš petju. Ponovili smo dve maši : slovensko Kovorsko
mašo ( Janeza Močnika ) in latinsko v čast svete Cecilije ( Antona Foersterja
). Razen tega pa smo se učili ali
ponovili še nekaj drugih pesmi,
primernih za postni čas in druge
priložnosti. Pred vsako vajo smo
slišali tudi kratko duhovno misel.
Teme so bile: Naša vera, Kako živeti po veri, Molitev, Sveta maša.
Ob prepevanju in prijetnem druženju nam je čas kar prehitro minil. V nedeljo smo šli po nedeljski
sveti maši v tamkajšnji cerkvi še
na kosilo in se v zgodnjih popoldanskih urah vrnili domov.
Irena
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KOLEDNIKI ALI TRIJE KRALJI

so letos bili veliko bolj
organizirani kot prejšnja leta, mislim predvsem na sam Ig, in to po zaslugi g.
Tadeja Jamnika, kajti po vaseh organizirajo tamkajšnji voditelji. Osemnajst
skupin (okrog 80 udeležencev + 18 voditeljev) je s svojimi voditelji obiskalo
hiše, družine in stanovanja in prinašalo božjega blagoslova. S koledniško
pesmijo so razveseljevali naše župljane, zlasti starejše.

Koledniki iz Iške vasi.
Koledniki so se razveselili sladkih dobrot, ki ste jim jih podarili, misijonarji
pa vaših denarnih prispevkov. Zbrali so 3.560 evrov. 220 evrov smo uporabili
za pico in pijačo, ki so jo koledniki dobili na praznik Sv. treh kraljev kot nagrado po sv. maši v farni cerkvi, pri kateri so sodelovali kot kralji, drugi denar pa
smo oddali na Misijonsko središče.
Hvala vsem otrokom in voditeljem, staršem in župljanom za prijazne besede in topel sprejem kolednikov. In Tadeju za organizacijo.
A.Z. + žpk.

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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ZAHVALA ŽK
Iskrena hvala vsem dobrotnikom, ki nam pomagate in podpirate naše
delo v Župnijski karitas Ig. Bog plačaj vašo dobroto.
Tajnica ŽK

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2016
- KRSTOV 50 (28 - iz naše župnije, 22 - od drugod na Kureščku) 23 dečkov in 27
deklic. 1 otrok naše župnije je bil krščen v drugi župniji. Iz cerkvenega zakona
28, 2 iz civilnega zakona in 20 iz izvenzakonskih skupnosti ali nezakonski.
- PRVOOBHAJANCI – 35 (14 dečkov in 21 deklic, vsi iz 3. razreda)
- BIRME v letu 2016 nismo imeli. Na birmo se pripravlja 45 kandidatov. Birma
bo v nedeljo 28. maja.
- POROKE - 6 (5 – parov iz ižanske župnije pa se je poročilo drugod).
- 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 žensk je 87 let. Deset žensk je umrlo v starosti 90
in več let. 14 umrlih je prejelo vse zakramente: sveto spoved, maziljenje in
obhajilo. 5 jih je prejemalo zakramente. Upamo, da so bili pripravljeni na
odhod s tega sveta. 14 jih je umrlo neprevidenih. (+ 3 civilni pogrebi) – vseh
umrlih je torej 36.
- OBHAJIL je bilo razdeljenih 50 tisoč, na Igu in podružnicah približno 20 tisoč
in na Kureščku 30 tisoč.
- Enotedenski oratorij od ponedeljka 27. junija do nedelje 3. julija. Udeleževalo se ga je od 75 do 80 otrok in vodilo 15 animatorjev. Voditelj je bil Jaka
Šauer. Hvala njemu in vsem animatorjem.
- OBISK FATIMSKE MARIJE ROMARICE v naši župniji - v četrtek 7. julija smo
jo sprejeli v župnijski cerkvi. Sprejem je bil zelo lep in udeležili so se ga gasilci, narodne noše, skavti, cerkveni pevci in številni verniki, ki so z veliko ljubeznijo, pobožnostjo in z zaupanjem počastili Marijo in jo prosili za pomoč.
Slovesnost so povečali tudi pritrkovalci v zvoniku. - Z Iga je odšla na Kurešček, kjer je bila celonočna molitev in kjer je ostala do 15. ure naslednjega
dne. Naj Marija, ki je Božja in naša mati spremlja in varuje našo župnijo.
- ŽEGNANJE PRI MARIJI KRALJICI MIRU NA KUREŠČKU je prvič vodil ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. Nadškof nas je na podlagi napisa
v cerkvi »na tem kraju bom delila svoj mir« povabil, da se vprašamo ali
nosimo v svojem srcu mir.
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V nedeljo 30. 10. 2016 je pomožni ljubljanski škof dr. Franc Šuštar blagoslovil obnovljeno cerkev vstalega Zveličarja na ižanskem pokopališču.
- Kot vsako leto, smo tudi letos imeli tridnevno pripravo na praznovanje župnijskega zavetnika sv. Martina. Prvi dan je bilo srečanje za ostarele in bolnike, drugi dan so se zbrali mladi, bodoči birmanci in njihovi starši (vodil
Rafo Pinosa). Tretji dan pa je bilo celodnevno češčenje in po zaključku le
tega, je bila sv. maša za zakonce jubilante. Zbralo se je 27 parov.
Sv. Martina pa smo slovesno praznovali v nedeljo (13. 11). Obe maši je vodil g. dr. Alojzij Slavko Snoj. Pevci so bili okrepljeni z nekaterimi gosti, prav
tako pa tudi instrumentalisti.
- Za prvo adventno nedeljo je ŽK s sodelavci spletla čez sto adventnih venčkov, zbrani darovi so bili namenjeni ŽK.
- Miklavževanje za otroke je bilo v nedeljo 4. decembra. Obdarovanih je bilo
čez sto otrok.
- zahvala jasličarjem, ki so postavili lepe jaslice in jih tudi pospravili.

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Maša ob 8. uri:
Rok in Zinka Štefančič – 12. 2.
Helena Bevc in Blaž Jamnik - 19. 2.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 26. 2.
Bernarda in Robi Selan – 5. 3.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 12. 3.
Maša ob 10. uri:
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 12. 2.
Andreja in Roman Zdravje – 19. 2.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj – 26. 2.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 5. 3.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 12. 3.

Bralci na Pijavi Gorici:
Veronika Globokar in Katarina
Stojanovič – 12. 2.
Anže Globokar in Olga Urbar – 19. 2.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 26. 2.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 5. 3.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 12. 3.
ČIŠČENJE ŽUNIJSKA CERKVE:
4. SKUPINA – 12. 2.
5. SKUPINA (Podržajevi) – 19. 2.
6. SKUPINA – 26. 2.
7. SKUPINA – 5. 3. (Iška Loka)
8 SKUPINA – 12. 3. (Staje)

•••
ZAKRAMENT KRSTA sta prejela: Arne in Leyla Šuštar Bolha, 22. 1. 2017,
Debevčeva ulica 9, Ig, na Igu.

V VEČNO ŽIVLJENJE je odšel:
+ Anton Intihar, 17. 1. 2017, Iška vas 21, pokopan na Igu. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: hčerka Fani z družino, hčerka Zdenka z družino,
Janežičevi iz Iške, Milka in Darko Pavlič, sosedje Janžljevi, družina Janežič,
sosed Franc Platnar, družina Zdravje.
Bog plačaj! Gospod, daj našim rajnim večni pokoj
in večna luč naj jim sveti!

NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 5. 2. 5. NEDELJA MED LETOM– blagoslov in darovanje sveč
za potrebe cerkve.
Ponedeljek 6. 2. Po maši, ob 18.30. uri, sestanek za ŽPS.
Torek 7. 2. Ob 19. uri sestanek za starše prvoobhajancev.
Sreda 8. 2. Prešernov dan, d. p. – slovenski kulturni praznik, maša ob
18. uri
Petek 10. 2. Sv. Sholastika, devica, redovnica. - Na Kureščku obletnica
prvega prikazanja Kraljice miru, sv. maši bosta ob 10. in
15. uri; uro pred vsako mašo češčenje. - V petek in soboto
informativna dneva na Gimnaziji Želimlje.
Sobota 11. 2. Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov - sv. maša
ob 8. uri; na Kureščku ob 9.30. uri rožni venec in ob 10.
uri sv. maša, ob 15. uri sv. maša. Srečanje članov ŽPS za
1. in 3. arhidiakonat v Šentvidu nad Ljubljano. Namen
srečanja je: Preko predavanja, pogovorov in osebnega
razmisleka iskati oseben odgovor na izziv: Kako živim
občestvo in zaznavam težave posameznikov? S seboj je
potrebno prinesti priročnik Krščanski zakon in družina:
njuna lepota in izzivi. Ob 9. uri molitev, nagovor nadškofa, predavanje dr. Stanislava Slatineka, Realnost
družin v župniji, pričevanje, delo po skupinah, ob 13. uri
skupno kosilo.
Nedelja 12. 2. 6. NEDELJA MED LETOM – ob 10. uri ŽEGNANJE NA
KREMENICI. Na Kureščku molitev po namenu Družine
Marijinega in Jezusovega Srca, ob 14. uri češčenje Najsvetejšega, ob 15. uri sv. maša.

Torek 14. 2. Sv. Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec – ob 10. uri sv.
maša na Kremenici. Ob 18.00 - sestanek za animatorje
birmanskih skupin (Rafo).
Petek 17. 2. in soboto 18. 2. - Informativni dnevi na Škofijski gimnaziji v
Šentvidu.
Nedelja 19. 2. 7. NEDELJA MED LETOM – sv. maše po nedeljskem sporedu. Na Kureščku ob 14. uri češčenje Najsvetejšega, ob 15.
uri sv. maša. Molitev za ozdravitev notranjih ran, molitev
nad posamezniki z maziljenjem.
Sreda 22. 2. Sedež apostola Petra; sv. Maksimiljan Ptujski, škof
Četrtek 23. 2. Sv. Polikarp, škof, mučenec; ob 19. uri priprava staršev in
botrov na krst otroka
Petek 24. 2. Sv. Matija, apostol, sv. maša ob 18. uri; blagoslov Marije
Pomočnice
Nedelja 26. 2. 8. NEDELJA MED LETOM – ob 11. uri krst otrok. Na Kureščku ob 15. uri sv. maša za osvoboditev od raznih oblik
zasvojenosti.
Ponedeljek 27. 2. Zimske počitnice za vse učence
Torek 28. 2. Pustni torek – ob 9. uri zaobljubljena sv. maša v Iški vasi.
Sreda 1. 3. PEPELNICA – začetek 40. dnevnega postnega časa - sv.
maša s pepeljenjem ob 18. uri.
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku v četrtek (2.3.) in 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
– v župnijski cerkvi ob 17.30 – rožni venec, ob 18. uri sveta
maša in pobožnost na čast Srcu Jezusovemu. Ob 17. uri križev pot in sv. maša v cerkvi Sv. Križa v Iški vasi.
Sobota 4. 3. Prva sobota – ob 7.30 rožni venec, ob 8. uri sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu srcu. - Dekanijsko romanje h
Gospe sveti na Koroško. Cena je 25 EUR. V ceno so všteti
prevoz, cestnina, plačilo tunela in kosilo. Odhod ob 7.30.
uri. Prosimo, da se čimprej prijavite!
Nedelja 5. 3. 1. POSTNA NEDELJA – sv. maše ob običajnih urah; ob
14. uri v župnijski cerkvi križev pot, litanije in evharistični
blagoslov; na Kureščku molitev za družine v stiski, ob 14.
uri križev pot, ob 15. uri sv. maša.
Ponedeljek 6. 3. Šolski pouk in verouk.

