
 

Nedelja 12. 3.: 2. POSTNA NEDELJA – gregorjevo, ob 10. uri ŽEGNANJE NA 
DOBRAVICI – vabljeni na Dobravico! Na Pijavi Gorici sv. maša ob 9. uri, na Kureščku 

ob 15. uri; na Igu ob 14. uri molitev križevega pota, ki ga bodo vodili birmanci 8. razreda. 
  

GODOVI: 
   Ponedeljek 13. 3.: sv. Kristina, devica, mučenka; Patricija, mučenka 

   Torek 14. 3.: sv. Matilda, kraljica; sv. Pavlina, redovnica 

Sreda 15. 3.: sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik; Ludovika de Marillac, redovnica 

   Četrtek 16. 3.: sv. Hilarij Oglejski, škof sv. Herbert, škof; b. sl. Danijel Halás, duhovnik, 

mučenec; ob 19. uri - sestanek za starše prvoobhajancev. 

   Petek 17. 3.: sv. Jedrt (Jerica),devica, opatinja; sv. Patrik, škof, misijonar; sv. Jožef iz 

Arimateje. - Ob 17. uri - sv. maša pri sv. Jedrt v Iški. -  Ob 18. uri začetek 

duhovnega vikenda za birmance na Kureščku. 

Sobota 18. 3.: liturgično obhajanje praznika sv. Jožefa; goduje tudi sv. Ciril Jeruzalemski, 

škof in cerkveni učučitelj.       

Nedelja 19. 3.: 3. POSTNA, PAPEŠKA NEDELJA – god SV. JOŽEFA, Jezusovega 
rednika in moža Device Marije; ZAČETEK TEDNA DRUŽINE, - ob 14. uri na Igu 
križev pot, ki ga pripravijo veroučenci 3. in 4. razreda. Ob 13. uri na Kureščku sv. 
maša za birmance in njihove starše, po maši odhod domov. 
- Zahvala družine Ivana Mencej in družine Gabrijela - Elka Tancek: Zahvala ob nenadni 

smrti moža, očeta, ata in brata, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 

in vaščanom za besede tolažbe, cvetje, sveče, sv. maše in darove v dober namen, 

gospe Silvi za pomoč pri pogrebu, g. Koširju in župniku za sv. mašo in pogrebni obred. 

Bog povrni! 

- Zahvala. Gospe Piškurjevi in njeni družini za skrb za cerkev. Tudi za kavo in čaj, ki ga je 

vsak dan postregla restavratorjem, vaščanom za čiščenje, za današnji dar pri ofru in 

druge darove, tudi tiste ob pogrebu vaščanov: Andreja Mlinarja in Fečurja. G. Marjanu 

Cibru za plohe…  
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