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V mesecu maju še posebno častimo Marijo, Božjo mater. V litanijah se obra-
čamo nanjo s prošnjami in jo nagovarjamo z različnimi imeni. Kličemo ji: pomoč 
kristjanov, tolažnica žalostnih, vrata nebeška, zdravje bolnikov, mati dobrega 
sveta, devica mogočna, kraljica družine …

Mariji je posvečenih tudi veliko majniških pesmi. Tako tudi naslednja.

Najčistejša cvetka raja:
Najčistejša cvetka raja,                                        Potožimo srčno vdani
najmilejša roža maja                                            pred Marijo, rožo, zbrani,
v šmarnicah dehti,                                                križe in skrbi,
v srcu vsa žari                                                        vse, kar nas teži,
prav za nas te majske dni.                                  svoji dobri Materi.

Vsi pred njo se zveselimo                                   O Marija, ti nas vodi, 
in nikdar ne pozabimo,                                       z lučjo Božjo z nami hodi,
da Marija le                                                           ko pa pride čas,
vedno prosi še                                                      da umolkne glas,
za nesrečne grešnike.                                          Mati, pridi ti po nas.

KRALJICA MUČENCEV - MATI BREZMADEŽNA
Letos praznujemo 75. obletnico smrti mučenca Maksimilijana Kolbeja. Ro-

jen je bil na Poljskem ( v kraju Pabianica blizu Lodža ). Kot otrok je bil vihrav 
in njegova mati je nekoč vzkliknila: „Nesrečni otrok, kaj bo iz tebe?“ Od tega 
dne dalje se je mali Maksimiljan zelo spremenil. Vedno pogosteje je izginil 
za omaro, kjer je bil oltarček Čenstohovske Marije in tam dolgo molil. Ko je 
molitev končal, je bil ves objokan. Mati ga je vprašala, zakaj joče kot deklica. 
Zaupal ji je, kako hudo mu je bilo, ko je rekla: „Kaj bo vendar iz tebe?“ Pa je šel 
vprašat Marijo, kaj bo iz njega. Vpraševal jo je pred oltarčkom in tudi v cerkvi. 
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In takole je potem materi  opisal, kaj je nekoč doživel: „Nekega dne se mi je 
prikazala Marija. V rokah je držala dva venca, belega in rdečega. Z ljubečim 
pogledom me je vprašala, katerega hočem. Beli pomeni, da bom vedno ostal 
čist, in rdeči, da bom umrl mučeniške smrti. Odgovoril sem ji, da želim oba. 
Marija me je nežno pogledala in izginila.“   

In tako se je pozneje zgodilo. Maksimilijan je v življenju hodil po poti svete-
ga Frančiška. Postal je duhovnik in se popolnoma daroval Brezmadežni.

Ko je ob svojem študiju v Rimu spoznal, koliko ljudi se je oddaljilo od Boga 
in zato napadajo Cerkev, je sklenil, da bo ustanovil vojsko Brezmadežne, saj je 
ona najpopolnejše in najbolj vzvišeno delo Boga. To se je zgodilo 22. 11. 1917. 
Torej točno pred 100 leti.

Ob vrnitvi na Poljsko je s skupino somišljenikov – redovnikov začel delo-
vati v Niepokalanowu. Živeli so zelo skromno, bili siromašno oblečeni, včasih 
trpeli pomanjkanje. Imeli pa so tiskarno in izdajali list Brezmadežne. Naklada 
tega lista je iz leta v leto rastla. Na željo škofov so začeli izdajati tudi katoliški 
dnevnik (Mali dnevnik). Bratje so se postili, veliko molili pred Najsvetejšim. V 
vsakem od njihovih bivališč (barak ) je stal kip Brezmadežne.

Začela se je druga svetovna vojna. Maksimilijana so poslali v Auschwitz. 
Kljub neznosnemu trpljenju je velikokrat rekel: “Za Jezusa sem pripravljen 
trpeti še veliko več. Brezmadežna je z menoj in mi pomaga.“ Tolažil je so-
jetnike, spovedoval cele noči. Nekomu je rekel: “Glej Brezmadežno! Ona je 
tolažnica žalostnih. Ljubi nas, pomaga nam vsem.“

Konec julija 1941 se je Maksimilijan javil, da gre v bunker lakote namesto 
družinskega očeta Frančiška Gajownieczka. Po dveh tednih trpljenja je umrl 
14. avgusta na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Desetega oktobra 
1982 ga je papež Janez Pavel II. razglasil za svetnika. 

In tako je resnično prejel oba venca, belega in rdečega.
Irena 

FATIMA
13. maja bo minilo 100 let od prvega Marijinega prikazanja trem fatimskim 

pastirčkom, Luciji, Frančišku in Jacinti. Za ta jubilej bo Fatimo obiskal tudi 
sedanji papež Frančišek, ki bo pastirčka Frančiška Marto in njegovo sestro 
Jacinto Marto prištel med svetnike. Veselimo se tega izrednega dogodka in 
se jima tudi priporočimo.

Kakšno je Marijino sporočilo po teh treh malih pastirčkih nam kristjanom 
in svetu? 

Ko je bil papež sv. Janez Pavel II. 13. maja 1982 na pastoralnem obisku v 
Fatimi, je fatimsko sporočilo med drugim označil takole: 

Sporočilo fatimske Gospe, čeprav je tako materinsko, je hkrati močno 
in odločno. Zdi se strogo. Je takšno, kakor če bi govoril Janez Krstnik ob 
obali Jordana. Vabi k pokori. Opozarja. Kliče k molitvi. 

Angel miru in fatimska Gospa sta vabila k pokori in klicala k molitvi. Oboje 
je dobro utemeljeno v Svetem pismu Stare in Nove zaveze. Brez tega ni kr-
ščanstva. To sta kakor dve peruti, ki nas dvigata, da ne rijemo po zemlji. Po 
obisku Marije romarice ne bi smeli pozabiti ne na eno ne na drugo. Z besedo 
»pokora« v najširšem pomenu označujemo vse prizadevanje zoper greh in 
njegove posledice, prizadevanje v svojem srcu in zunanja dejanja spokorno-
sti. Pri vsem tem sodelujemo z Božjo milostjo.

Razlago sporočila Fatime pa je podal papež Benedikt XVI., 11. maja 2010, 
v Lizboni na Portugalskem: 

Sporočilo, odgovor Fatime, v bistvu ne meri na različne pobožne vaje, 
ampak na temeljni odgovor, to je stalno spreobračanje, pokora, molitev 
in tri teologalne kreposti: vera, upanje in ljubezen. 

Številne druge prvine sporočila lahko vključimo v eno od teh temeljnih 
značilnosti. Veliko premalo bi bilo, če bi v fatimskih sporočilih videli le pobude 
za nekatere pobožnosti, ki so v Cerkvi v navadi. Seveda gre tudi za pobožne 
vaje, ki dajejo duši gorečnost in kličejo Božjo milost na naše vsakdanje življenje 
in delovanje. Običajno je s pobožnimi vajami združena mašna daritev, ki 
je najveličastnejša bogoslužna oblika češčenja Boga in najučinkovitejše 
sredstvo posvečevanja človeka. Je torej veliko več kot le ena od pobožnih vaj. 
Vsaka krščanska pobožnost, če je res krščanska, mora voditi k novemu življe-
nju po evangeliju, zlasti k ljubezni do Boga in bližnjega.

Stalno spreobračanje spada k osnovi krščanskega življenja. Jezus je začel 
svoje oznanjevanje s povabilom: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je 
približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1,15). Po fatimskem spo-
ročilu ni mogoče živeti brez nenehnega spreobračanja. Tri teologalne krepo-
sti so navzoče že na začetku fatimskih dogodkov in so pastirčke popolnoma 
prevzele. Povezujejo nas naravnost z Bogom. Brez življenja po teh krepostih 
mu sploh ni mogoče biti všeč. Prav tako ne Materi Mariji. (Anton Nadrah 
OCist, Živeti resnico in klic Fatime)
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najbolj doživi globino velikonočne skrivnosti. Še enkrat hvala vsem in naj bo 
nad vami priprošnja sv. Dominika Savia in blagoslov Marije Pomočnice.

Tomaž Stojc

BLAGOSLOV KRIŽA NA KUREŠČKU
V nedeljo Božjega usmiljenja je bila blagoslovitev novega in zelo lepega križa 

na Kureščku. Križ stoji na istem mestu, na skali, kot je stal dosedanji, ki pa je bil 
brez Jezusovega telesa in sestavljen iz dveh neobdelanih brun. Vendar je bil lep. 
Romarji h Kraljici miru so se radi pri njem zaustavljali in marsikdo je pri njem 
pustil tudi kakšen šopek cvetja. Ta križ je zelo lep, prav umetniški. Upamo, da bo 
še bolj pritegnil romarje, ki se mu bodo poklonili.

Križ je blagoslovil ižanski župnik, ki je takole spregovoril ob njem:
Pred nami je križ, na katerem je Jezus. Vprašajmo se: Ali vidimo na križu 

samo človeka ali tudi Boga? Za tistega, ki veruje v Jezusa Boga – pribitega na 
križ, je kri, ki teče iz njegovih ran znamenje očiščenja, je telo, hrana za življe-
nje, tistega njegova daritev na križu odrešuje.

SV. BIRMA
V naši družini sem najmlajši član in letos se kot zadnji pripravljam na za-

krament sv. birme. Da je to nekaj posebnega in tudi nekaj pomembnega, sem 
doživel že dvakrat, ko sem opazoval priprave obeh sester. Čeprav sem mini-
strant in posledično sem kar veliko v cerkvi, sem letos razočaran nad svojimi 
sošolci in sošolkami pri verouku. Večkrat se vprašam, kako se pa oni pripra-
vljajo na birmo, če tako malo zahajajo v cerkev, na birmanske vaje in k vero-
uku.

Sam sem vesel in v pričakovanju prejema darov Svetega Duha. Vem, da 
nisem najbolj priden, da imam veliko napak … Vendar občutim, da me ima 
Bog rad, saj mi velikokrat pomaga. To leto priprav na birmo sem se večkrat 
zamislil nad svojim duhovnim življenjem. K temu razmišljanju so me spodbu-
dili pri verouku in animatorji na birmanskih srečanjih. Zakrament svete birme 
je zame eden najpomembnejših zakramentov, saj sem dovolj star, da lahko 
sam odločam o tem, kako se bom duhovno pripravil nanjo in kaj bom odnesel 
od nje.

28. maja je sv. birma, 19. maja imamo srečanje z birmovalcem.
Hvaležen sem vsem ljudem okoli mene, ki se trudijo in ukvarjajo s tem, da 

bi ta dar prejel in sprejel tako, kot se spodobi.  Po birmi bom še naprej obisko-
val cerkev, Boga, Jezusa in Marijo.

Birmanski kandidat Miha

VELIKI TEDEN Z VIDIKA MINISTRIRANJA
Naša skupina ministrantov je začela praznovanje velikega tedna že na cve-

tno nedeljo. Na nedeljo Jezusovega vhoda v Jeruzalem smo skupaj z drugimi 
verniki v procesiji in z oljčnimi vejami v rokah pozdravili Jezusa. 

V vseh svetih treh dneh smo se dobili v cerkvi uro pred obredi, da smo se 
pripravili na sam potek obredov. V pripravi smo skupaj spoznavali simboliko 
vsake geste, ki nam odkriva skrivnost in pomen Kristusovega trpljenja. Vsi pa 
smo nepotrpežljivo čakali velikonočno nedeljsko jutro, ko je duhovnik zapel 
pri Božjem grobu alelujo in ko smo se z vernim ljudstvom zvrstili v procesijo. 
S slovesnim ministriranjem smo povzdignili vstajenjsko in dopoldansko sv. 
mašo.

Na koncu bi se rad zahvalil ministrantom, ki so v dneh pripravljanja na Ve-
liko noč redno in točno prihajali na vaje in pridno sodelovali. Zahvala gre tudi 
staršem, ki ste svoje otroke spodbujali k sodelovanju. Kdor aktivno sodeluje, 
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V objemu njegovih razprtih rok je prostor za vsakega izmed nas. Vsako-
mur, ki bo stopil predenj ali šel mimo, se ozrl nanj in ga pozdravil, mu bo Go-
spod pogledal v srce in njegov obraz bo govoril: »Ljubim te do smrti in kako 
me ljubiš ti?«

Pred nekaj desetletji smo vsi, ki smo šli mimo križa, iz spoštovanja in lju-
bezni do Križanega, moški in fantje, dvignili pokrivalo, če smo bili pokriti, in 
rekli: hvaljen Jezus. Žene in dekleta pa so se pobožno pokrižale in smo na ta 
način izkazali svoje spoštovanje, pripadnost, ljubezen in vero. Kako pa danes 
ravnamo, ko gremo mimo križa? Ker nas križ spremlja povsod, se na to zna-
menje navadimo, ga velikokrat sploh ne vidimo, se nanj sploh ne ozremo in 
gremo mimo brezbrižno, kot da je to samo okras ob cesti ali na polju.

Križ mora za nas kristjane biti vedno sveto znamenje odrešenja. Sramo-
tilno orodje, na katero so obešali hudodelce, je s Kristusovo smrtjo postalo 
zakrament odrešenja. Pred njim naj bi se upognilo vsako koleno. Najtežji tre-
nutki v človekovem življenju so tisti, ko mora vzdihniti: Nimam človeka! Tudi 
Kristus je na križu vzdihnil: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil.

Kristus se je dal pribiti, da bi nihče ne trpel osamljenosti. V Kristusovem 
križu odkrivamo izraz najvišje ljubezni.

Ljudje, ki bežijo od križa in trpljenja, delajo to zato, ker so že zdavnaj zbe-
žali od ljubezni! Kristus pa vztraja na križu!

S križem nam prihaja naproti, pridi, nas vabi! Tvojemu življenju bom dal 

nove možnosti. Pridi in zamenjajva: ti mi daj svoj greh, svojo krivdo, svoj 
prestopek, ki ga vse življenje vlačiš s seboj, daj mi svoj strah in obup, svojo 
nezadostnost in malodušnost, svojo prevaro in nezvestobo … in jaz ti dam 
v zameno svobodo, rešitev. Lahko mi boš zopet rekel ti, pripadal boš zopet 
krogu mojih prijateljev.

Če nas Bog tako ljubi, potem ni treba nikomur obupavati. Pri njem ni brez-
upnih primerov. Ni krivde, ki bi ne mogla biti odpuščena, dokler je človek še 
zmožen klicati »Gospod, usmili se me.« Življenje, povezano z Jezusom, ni 
nikoli neuspešno, poraženo. Vse je v tem, da človek zna čakati, da Gospodu 
omogoči do besede in se pripravi na srečanje z njim.

Jože Pozderec

SVETI JURIJ NA PUNGARTU
V nedeljo 23. aprila 2017 so vse stezice na Pungart oživele, saj so prihajali 

verniki počastit zavetnika porušene cerkve sv. Jurija. Kot vsako leto so vaščani 
Staj in Kota postavili provizorični oltar na jasi nad ruševinami. Letošnje pra-
znovanje žegnanja je bilo na belo nedeljo, ki je tudi nedelja Božjega usmilje-
nja. Obojega se je spomnil v pridigi naš župnik Jože Pozderec, ki je daroval 
praznično mašo.

Pri bogoslužju so sodelovali z branjem Božje besede in prošenj vaščani 
omenjenih vasi. Tudi ministranti so bili domačini. Sodeloval je tudi župnijski 
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mešani zbor. Dež nam je prizanesel, zeblo nas je pa pošteno, čeprav smo že v 
pomladi. Nekateri smo tudi prvič letos slišali kukavico.

Prejeli smo lepe spominske podobice, ki jih je izdelal Tomaž Jamnik. Po 
maši smo se pogreli s pijačo in ob sladkih dobrotah doživeli ozračje žegnanja.

Tončka Jeraj

SVETI KRIŽ, IŠKA VAS – ŽEGNANJE
V nedeljo, 30. 4. 2017, smo imeli kot vsako leto v Iški vasi žegnanje pri 

cerkvi sv. Križa. Maševal je gospod župnik, ki nas je v pridigi prav lepo nagovo-
ril in spodbudil. Res je, da smo ljudje velikokrat žalostni in je tudi naše življe-
nje včasih tako, vendar če se potrudimo in o vsem dobro razmislimo, lahko to 
spremenimo.  Za zgled nam je lahko Jezus, ki se je za nas daroval na križu. In 
križ je naša zunanja podoba – simbol zmage dobrega nad hudim, nad žalostjo. 
Pri darovanju smo dobili podobice križanega.

Za petje so poskrbeli ižanski cerkveni pevci. Hvala. Po sv. maši pa smo se zu-
naj posladkali z dobrotami, ki so jih spekle gospodinje. Hvala. Hvala tudi Mariji 
Šteblaj, ki skrbi in ureja vaško cerkev.

Nežka Grmek

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE

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!

•••

•••

Bralci na Pijavi Gorici: 
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 7. 5.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 14. 5.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 21. 5.
Veronika Globokar in Katarina
Stojanovič – 28. 5.
Anže Globokar in Olga Urbar – 4. 6.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar-11. 6.

•••

Maša ob 8. uri:
Bernarda in Robi Selan – 7. 5.
Rok in Zinka Štefančič – 14. 5.
Franc Orhini in Veronika Čuden – 21. 5.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 28. 5.
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 4. 6.
Bernarda in Robi Selan- 11. 6.

Maša ob 10. uri:
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 7. 5.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 14. 5.
Starši prvoobhajancev – 21. 5.
Starši in botri birmancev – 28. 5.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 4. 6.
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj- 11. 6.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
6. SKUPINA – 7. 5. 
7. SKUPINA – 14. 5. (Iška Loka)
Starši prvoobhajancev – 21. 5.
Starši birmancev – 28. 5. 
8. SKUPINA – 4. 6. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 11. 6. (Matena)

ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Monika Kristina Blatnik Brundula, 
9. 4. 2017, Grajska ul. 8, župnija Bohinjska Bistrica, na Kureščku; Pavlina Ku-
kovica, 15. 4. 2017, Banija 1, Ig, na Igu.

ZAKRAMENT ZAKONA sta sklenila: Nejc Župec in Maja Ilc, 22. 4. 2017, 
v župniji Ljubljana-Črnuče. Anton Uršič in Kristina Šuster, 29. 4. 2017, v 
župniji Šempeter v Savinjski dolini.

V VEČNO ŽIVLJENJE JE ODŠLA:
+ Marija Grmek, 25. 4. 2017, Matena 39, pokopana na Igu. Za sv. maše in v 

dober namen so darovali: Hčerke: Marinka z družino, Angelca z družino, Silva 
z družino, Slavka z družino; Vnuki: Petra z družino, Bojana z družino, Sašo z 
družino, Tanja z družino in Uroš z Jerico; brat Jože z družino in nečak Jernej 
z družino, sestra Ivanka z družino, Švigljevi s Sarskega, nečak Bojan z druži-
no, Cvetka in Martina, Tone Jager, Srednjevaška 65, Lavrica, družina Zdravje 
iz Iške vasi, Angela Dolinšek iz Vina, Martin Čuden iz Iške Loke, družina Pirc 
– sosedje, Ciril Mavec z družino, družina Regina, Pahorjevi iz Matene, Pavle 
Šteblaj z družino iz Iške vasi, družina Bogša, France Švigelj z družino, Šviglje-
vi – Permetovi, Pot pod Strahom, Marija Švigelj z Grosuplja, Marija in Matej 
Župec, družina Koželj, Zagradec, Franc Strle z družino, Matena 71, Ambro-
ževi in Kozamernikovi, družina Škrjanc, Matena 53, Stražišarjevi, Matena 56, 
sosedje Kramarjevi, Mija Kranjec iz Staj, družina Dolinšek, Kristanovi z Iga, 
Berckotovi iz Novega mesta, družina Švigelj, Škofljica, Pavla Skubic, Lanišče, 
Ugovškovi z Gornjega Grada, družina Maršič, Viktor Kristina. Gospod, daj ji 
večni pokoj in večna luč naj ji sveti!

Bog plačaj vsem darovalcem! 
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NAPOVEDNI KOLEDAR ZA MAJ 2017
MAJ – MESEC MARIJINIH ŠMARNIC – na Igu ob delavnikih ob 19.00,  

v nedeljo pri rednih mašah – na podružnicah po dogovoru.

 Nedelja 7. 5. 4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PA-
STIRJA - sv. maše na Igu ob 8.00 in 10.00; na Pijavi Gorici 
ob 9.00 za vse in ob 10.00 za gasilce; na Kureščku, ob 15.00 
češčenje, ob 16.00 sv. maša. God sv. Gizele, opatinje. 

 Ponedeljek, 8. 5. Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice. Sv. Viktor, mu-
čenec.

 Četrtek 11. 5. Sestanek za starše prvoobhajancev ob 19.00.
 Petek, 12. 5. Sv. Leopold Mandič, duhovnik, redovnik; sv. Pankracij, mu-

čenec. Začetek devetdnevnice za prvoobhajance.
 Sobota 13. 5. Fatimska Mati Božja, 100 - letnica Marijinih prikazovanj 

trem pastirčkom, razglasitev Frančiška in Jacinte za sve-
tnika. God sv. Marije Dominike Mazzarelo, redovnice, 
ustanoviteljice HMP; sv. Servacij, mučenec. Devetdnevnica

 Nedelja 14. 5. 5. VELIKONOČNA NEDELJA, sv. maše ob običajnih urah, 
goduje sv. Bonifacij, mučenec. Nabirka te nedelje bo za 
zavarovanje duhovnikov, jo priporočamo. Ob 11.00 krst.  
Devetdnevnica pri maši ob 10.00.

 Ponedeljek 15. 5. Sv. Izidor, kmet, in sv. Zofija (Sonja), mučenka; ob 20.00 
priprava staršev in botrov na krst otroka. Devetdnevnica.

 Torek 16. 5. Spoved prvoobhajancev pri rednem verouku.
 Sreda 17. 5. Starši prvoobhajancev, popoldne čistijo cerkev.
 Četrtek 18. 5. Duhovna priprava staršev na prvo obhajilo njihovih 

otrok. Začetek ob 18.00, priložnost za sv. spoved, sveta 
maša in devetdnevnica. 

 Petek, 19. 5. Začetek devetdnevnice za birmance, ob 17.30 srečanje 
birmancev z birmovalcem, g. nadškofom dr. Antonom 
Stresom. Preveritev znanja.

 Nedelja 21. 5. NEDELJA PRVEGA SVETEGA OBHAJILA ob 10.00. Otro-
ci in starši se zberejo 9.35 pred župniščem, kjer dobijo križe 
in se razvrstijo za procesijo v  cerkev. Po maši fotografiranje 
in pogostitev.

 Ponedeljek  22. 5. Sv. Marjeta Kasijska, redovnica  - prošnji dan – ob 17.00 
poljska maša za Iško; ob 18.00 – poljska maša za Dobravi-
co; 19.00 poljska maša za Staje in Kot.

 Torek 23. 5. Sv. Socerb Tržaški, mučenec; prošnji dan - ob 7.30 – poljska 
maša za Mateno; ob 18.00 – poljska maša za Kremenico; 
ob 19.00 – poljska maša za Iško Loko

 Sreda 24. 5. Marija Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj; prošnji 
dan – ob 18.00 poljska maša za Sarsko; ob 19.00 – poljska 
maša za Ig in devetdnevnica.

 Četrtek 25. 5. GOSPODOV VNEBOHOD, sv. maše ob 8.oo in 19.00 uri, 
na Kureščku ob 16.00; na Pijavi Gorici ob 18.00 poljska 
maša za Pijavo Gorico. Ob 17.30 duhovna obnova za 
starše in botre birmancev, spoved in devetdnevnica.

 Petek 26. 5. Filip Neri, duhovnik, ob 19.00 sv. maša na Igu, ob 18.00 
poljska maša za Iško vas. Začetek binkoštne devetdnev-
nice. Ob 17.00 spoved birmancev.

 Sobota 27. 5. Bl. Alojzij Grozde, mučenec, sv. maša ob 8.00 in 19.00; ob 
17.00 generalka za birmance in botre.

SPOROČILA SPOROČILA
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 Nedelja  28. 5. 7. VELIKONOČNA NEDELJA - ob 
10.00 SLOVESNOST PODELI-
TVE ZAKRAMENTA SV. BIRME. 
Birmanci in botri se zberejo že 
ob 9.30.

 Ponedeljek 29. 5. Sv. Maksim Emonski, škof –  
sv. maša za člane živega rožnega 
venca.

 Torek 30. 5. Sv. Kancijan in drugi oglejski mu-
čenci; sv. Ivana Orleanska, devica.

 Sreda 31. 5. OBISKANJE DEVICE MARIJE, 
praznik, sv. maša ob 19. uri. Sklep šmarnic z mašo, po-
delitev priznanj in sladoled. Na Kureščku ob 15.30 rožni 
venec, ob 16.00 sv. maša.

 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (1. 6.) in v petek  
(2. 6.) ob 16.00 uri, v soboto (3. 6.) ob 10.00 uri.

 Četrtek 1. 6. Sv. Justin, mučenec – začetek pobožnosti vrtnic
 Petek 2. 6. Sv. Erazem, škof, - prvi petek – dopoldne obisk in obhaji-

lo bolnikov na domu, ob 18.30 – rožni venec, ob 19.00 sv. 
maša in pobožnost na čast Srcu Jezusovemu.

 Sobota 3. 6. Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci, - prva sobota 
– ob 7. 30 rožni venec in ob 8.00 sv. maša in pobožnost na 
čast Marijinemu srcu. 

 Nedelja 4. 6. BINKOŠTI – pri maši ob 10.00 bo pel ženski pevski zbor 
(ŽPZ).

 Ponedeljek 5. 6. Marija Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek, sv. maša ob 
19.00. 

 Petek 9. 6.  Sv. Primož in Felicijan, mučenca, ob 18.00 sv. maša pri  
sv. Jedrt v Iški.

 Sobota 10. 6. Ob 11.00 uri sv. maša pri sv. Rupertu na Sarskem za Ruper-
tove družine. Ob 9.00 ČARNO JEZERO NA RAKOVNIKU.

 Nedelja 11. 6. SVETA TROJICA – sklep veroučnega leta pri maši ob 
10.00 uri. Goduje sv. Barnaba, apostol.


