
Nedelja 26. 2.: 8. NEDELJA MED LETOM – goduje sv. Aleksander (Branko), škof in 
sv. Porfirij, puščavnik, škof. Branje pastirskega pisma slovenskih škofov za postni čas II. 
del.  
 GODOVI: 

    Ponedeljek 27. 2.: sv. Gabrijel ŽMB, redovnik  
     Torek 28. 2.: sv. Roman, op; Osvald, šk; Hilarij (Radovan), papež; pust – ob 9. uri 

zaobljubljena sv. maša v Iški vasi. 
 Sreda 1. 3.: PEPELNICA – sv. maša ob 18. uri s spokornim obredom pepeljenja, strogi 

post, ko se lahko do sitega najemo samo enkrat na dan. Vse petke v postu je 
zdržek od mesa. 

 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. 

     Četrtek 2. 3.: Sv. Neža Praška, klarisa, op.; na Kureščku sv. maša ob 15. 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 pobožnost na čast 
Marijinemu srcu. 

     Nedelja 5. 3.  1. POSTNA NEDELJA – sv. maše ob 8. in 10. uri; ob 14. uri križev pot, 
ki ga pripravijo zakonske skupine. 

- Zaradi počitnic, verouka ni. 
- Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z 

ljudmi v stiskah. Slovenska karitas je za letošnji post enako kot v preteklem letu 
pripravila tri povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev 
za pomoč na območjih Jugovzhodne Evrope in vabilo k poglobitvi postnega časa. 
Letošnje geslo je »Izberi prav. Bodi z mano«. Povabilo k poglobljenim odnosom z 
našimi najbližjimi in tistimi, ki potrebujejo našo pomoč. 

- Dekanijsko romanje v soboto 4. 3. Zbirno mesto je na Rakovniku in sicer ob 7. Uri 
zjutraj. Organizirajte si prevoz. Župnik lahko pelje 4 osebe. 

 

OD NEDELJE, 26. 2., DO NEDELJE, 5. 3. 2017 
 


