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

Božično voščilo
Na sveto božično noč prihaja na svet On, Jezus Kristus, Bog in človek, ki
želi vstopiti ne samo v naše hiše in družine, ampak se želi nastaniti v srcu vsakega od nas. Vstopil bo v tisto srce, ki se mu bo z veseljem odprlo. Tisti bo
resnično doživel Božjo milino in začutil njegovo ljubezen.
Vsem našim faranom in vsem ljudem dobre volje iskreno želimo, da bi v
sveti noči resnično začutili, da nas Bog ima neizmerno rad!
Obenem vam želimo blagoslovljeno leto 2017 in vas prisrčno pozdravljamo!
Vaši duhovniki in vsi župnijski sodelavci

2

duhovna misel, dogodki

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi bratje duhovniki, redovnice, redovniki, verniki in vsi ljudje dobre volje!
Oznanilo o učlovečenju in rojstvu Božjega Sina v človeški družini, ki mu
vsako leto prisluhnemo o božičnih praznikih, nas pretrese, če se le vanj poglobimo. Papež Frančišek v letošnji apostolski spodbudi Radost ljubezni, ki
jo je napisal po sinodi o družini, pravi: »Skrivnost božiča in Nazareta je polna
družinskega duha.
V božičnih dneh iz nje pijejo radost ljubezni tudi krščanske družine, da bi
obnovile svoje upanje in veselje« (RL 85).
Božična skrivnost je res nedoumljiva. Bog je do Jezusovega prihoda komuniciral s človeštvom po prerokih izvoljenega judovskega ljudstva in po
čudežnem vodenju skozi njegovo zgodovino. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa
je spregovoril po svojem Sinu tudi s človeško besedo. To je nekaj tako nezaslišano novega in velikega, da človekov razum in srce lahko le strmita in je še
danes za pripadnike nekaterih drugih ver skoraj bogokletno. A za kristjane je
poleg resnice o vstajenju to ena od temeljnih verskih resnic. Z njo stoji in pade
vse, kar verujemo o dostojanstvu in vrednosti človeka, družine in smislu življenja. Jezusove besede so Božje besede, po njem se je rodila »Božja milost,
ki rešuje vse ljudi« (Tit 2, 11).
Božje ravnanje je uzakonilo na svetu ljubezen kot osnovni zakon. Bog je s
človeškim rojstvom svojega Sina enkrat za vselej razodel, da je ljubezen rešilna bilka za posameznike, družbo in svet, še posebej za družino, če naj postane prostor ljubezni in služenja, »luč v teminah tega sveta in v vseh stiskah«.
Božič nas uči in navdušuje za ljubezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega človeka,
ne glede na njegove vrline. V njem, ki je naš brat, smo postali bratje in sestre
med seboj.
V teh svetih dneh se potrudimo, da se ne bomo ustavljali le na površini,
ampak utrdili vero v sporočilo o razodeti Ljubezni ter širili in živeli ljubezen v
medsebojnih odnosih. Potem se bodo uresničila tudi božična voščila o veselju
in miru in želje o blagoslovu ki jih drug drugemu izrekamo tudi za novo leto.
Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2017 voščimo še zlasti
vsem bolnim in tistim, ki iz različnih razlogov ne morete v polnosti doživljati
osrečujoče radosti življenja. Naše voščilo naj doseže tudi vse rojake v zamejstvu in po svetu, vse pravoslavne in evangeličanske brate po veri in vse ljudi
dobre volje.
Vaši škofje.

dOGODKI
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BOŽIČ – NAŠ PRAZNIK
Po ožarjenih ulicah decembrskih mest diši po kuhanem vinu in čaju, po toplih prigrizkih; suhe marelice, fige in praženi mandlji so ostali po Miklavževih
nakupih na prepolnih stojnicah. Visoke, okrašene smreke se dvigajo v nebo
ter predirajo mestno meglo. In ko jih gledam, se mi zazdi, da bi se morali vsi
mi, ki stopamo tam mimo, zazreti v nebo. Človek zre v sijoče ozvezdje, v komete – repatice nad ulicami, vendar pogled ne gre dlje. Slepijo nas praznične
luči, da ne vidimo dlje, da ne vidimo lepote božjega neba. Tam nas vsak dan
čakajo zvezde, a pred tem moramo iz svojega pogleda umakniti vse tisto, kar
moti. »Kaj vendar gledaš iver v očesu
svojega brata, bruna v svojem očesu
pa ne opaziš?« (Mt 7,3) Spomin človeka popelje v trenutke, ko je bilo božje
nebo vidno v vsej svoji lepoti.
Dragi Ižanski župljan, kaj te odvrača
od lepote božjega stvarstva, od Boga.
Na adventnem venčku dogorevajo že
vse štiri svečke. Svetlo postaja. Vendar, ko sveča daje svetlobo, daje sama
sebe zato, da nam sveti in nam osvetli
pot. Razumeš? Dati moraš del sebe,
del svojega časa, del svoje svobode,
da lahko osvetliš pot tudi drugim. Ti
moraš biti vir svetlobe, iz tebe mora
izhajati, ti moraš dogorevati za druge.
To je daritev, to je križ, to je Ljubezen.
Dati sebe, da bo drugemu bolj toplo,
bolj svetlo. Še imaš čas. A ne odlašaj
predolgo, kajti Kralj prihaja, da potrka
na vrata naših src, tudi tvojega.
»Glasovi angelski z višin odmevajo
v temo sveta. Predrami, Adamov se
sin, v sijaju Kristus bliža se.«
Predrami se Adamov sin. Jezus
pravi, odprite oči in ušesa, kajti: »Če
ostanete v moji besedi, ste resnično
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moji učenci.« (Jn 8, 31,32) Saj vendar ne moreš spati, ko pa gredo pomembni
trenutki življenja mimo. Ne smeš jih prespati. Kdo te bo zbudil, kdo te bo predramil, ko bo prišel On? »Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« (Lk 12, 40), »Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl.« (1Pt 5, 8) Dragi
prijatelj, postani buden! Prodajali ti bodo veselje, in včasih ga boš hrepeneče
kupil. Čarali bodo lažno srečo, in sprejel boš kozarec in kmalu še enega ... Po
steklenici boš spoznal, da si prazen, nič kaj srečen. Ampak, saj vendar veš,
da sta veselje in sreča Očetov dar tebi in ga nihče ne more kupiti. Govorili ti
bodo, da je veseli december – a če ne boš počistil svojega srca, poravnal svojih poti, pričakoval Novorojenega, »če se v tebi ne rodi – potem je vse zaman,
Božiča ni in sreče ni«. Čakal ga boš, ko se bo hiša sijala od čistoče. Naj se sveti
tudi tvoje srce. Čakal ga boš, ko bo zadišalo po božični potici. A ne naužij se
samo telesne hrane, naj te Jezus obišče v podobi kruha. Odpri oči, da ga boš
srečal v revnih jaslih tega sveta, v tistih, ki se jih ljudje izogibajo, v tistih, pred
katerimi bodo ostala zaprta vrata človeške topline, sočutja, ljubezni, ... Če jih
ne boš sprejel ti, bodo svoje jasli našli na poljanah, pod najlepšim zvezdnim
nebom in le preprosti pastirji bodo v njih
videli Boga.
Sprejemaš malega Boga, Novorojenega. Prižgal si vse svečke na adventnem
venčku, da bo bolj svetlo, da ga lažje opaziš. Hrepeniš po nečem, česar sploh ne
znaš popolnoma imenovati. Da bi bil sprejet, ljubljen, željen, dragocen ... Hrepeniš
po nečem svetem, božjem. In slutiš, da te
on more napolniti s tem. Veseli se ga, stopaš mu naproti! Dotaknil se te je in te zaznamoval, Njegov si.
Kakor pravi prerok Izajija:
»Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu: moj si! Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke, te ne
poplavijo, ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Saj sem jaz,
GOSPOD, tvoj Bog, Sveti Izraelov, tvoj rešitelj.« (Iz 43, 1–3)
Blagoslovljen Božič in vse dobro v letu 2017!

Mirko Merzel

dogodki
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SPREOBRNJENJE – 7. DEL
(Matjaž Puc – po njegovi knjižici z istim imenom)
Neke noči, ko sem še omahoval v veri v Kristusa, saj sem bil še vedno poln
napuha, so se mi zgodile reči, ki so nakazale spremembe v mojem bodočem
življenju. Zbudil sem se v popolni temi. Zdelo se mi je, da sem popolnoma
buden, pri vsej zavesti, toda v nekem tujem strašnem prostoru. Popadla sta
me strah in groza zaradi mojega grešnega in bednega življenja. Sam sem si
podpisal smrtno obsodbo, sam sem se pahnil v večno temo. V obupu sem
zakričal: „Gospod Jezus Kristus, usmili se me grešnika!“
Nenadoma se je nad menoj zasvetilo:prikazal se je obris razpela, Njega,
križanega, v naravni velikosti. Bil je temen, toda ob robovih je modrikasto
fosforesciral, tako da je bil z lahkoto razpoznaven. Nemo sem strmel v to božjo podobo. Čez nekaj časa je izginila in jaz sem se v tistem trenutku znašel ležeč na postelji ob speči ženi. Tega dogodka ne bom nikoli pozabil. Dokončno
me je obrnil h krščanstvu. Sklenil sem, da se bom v Kristusovem imenu boril
proti hudemu duhu na vse načine. Sveto pismo mi je dejansko postalo sveto
pismo, iz njega sem se učil in črpal moči.
Hkrati sem živel redno življenje, se silno veselil rojstva svojega sina in okolica me je polagoma začela spoštovati. Temne sile so prežale na vsako mojo
napako in teh je bilo še vedno veliko. Počasi mi je postalo jasno, da moram v
Kristusovo Cerkev, da prebiva Kristus v Cerkvi, v svojih učencih.
Do katoliške Cerkve sem imel še vedno veliko predsodkov. Psihične zavore
so mi preprečevale, da bi stopil do duhovnika. Kdo so vendar ti duhovniki? Jaz
naj bi jim pripovedoval svoje težave, da bi se jim spovedoval in jih prosil milosti? Nikoli, tega ne morem. Začel sem na skrivaj hoditi po cerkvah ob urah,
ko ni bilo božje službe.
Rojstvo mojega sina me je zelo presunilo. Hvalil sem Boga za tako velik
dar. Kajti otrok je nekaj najlepšega, je nekaj čudežnega. In če je zdrav, je sreča
v družini popolna. Hkrati pa sem se boril za svojo vero, za Kristusa. Že zaradi
žene in otroka moram ohraniti vero, sem si dopovedoval, saj sta oba tako
nemočna...
Mučilo me je tudi vprašanje, kaj bodo moji sorodniki in neverujoči prijatelji
rekli k temu? Bodo verjeli, da hodim v cerkev iz svojega osebnega izkustva,
ker vem, da je Kristus živ in da deluje med nami. Zlo je stvarno, obstaja. Deluje
po človeku, začne se z navadno sebičnostjo, konča pa v uničenju vsega sveta.
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Nekega dne sem v neki cerkvi opazil Marijino podobo. Pod njo je bilo napisano nekako takole:“Marija še nobenemu ni odklonila njegove prošnje.“ Prešinilo me je:“Marija, to je rešitev.“ Do zdaj mi je manjkalo nekaj najpomembnejšega: ponižnosti. Tisti dan sem se prvič naučil zdravomarijo. Ker sem že
slišal za rožni venec, sem si ga nekje kupil in začel redno moliti. Vsako molitev
rožnega venca sem začel in končal z besedami:“Sveta Marija, prosim, usliši
mojo veliko prošnjo, da pridem v Cerkev tvojega Sina.“ (Se nadaljuje ).
Pripravila ga. Mira Gantar.

Miklavževanje
V nedeljo, 4. decembra, ob 15. uri, je obiskal naše otroke Miklavž in jih
obdaril. Prireditev je bila v župnijski cerkvi. Miklavž je obdaril predšolske in
šoloobvezne do vključno tretjega razreda in še nekaj župnijskih sodelavcev
ter nastopajoče. Vseh obdarjenih otrok je bilo 100 na Igu in 40 na Pijavi Gorici, skupaj torej 140. Hvala Tadeju za organizacijo, Katji za igrico in Mirku za
pesmi. Hvala pa tudi vsem nastopajočim in seveda Miklavžu. Sveti Miklavž
nas spodbuja k dobrodelnosti. Posnemajmo ga posebej do najbolj revnih in
pomoči potrebnih. N.N.

Življenjski jubilej
V mesecu novembru je
praznovala svoj 80. rojstni
dan gospa Marija (Mija) Kranjec. Gospa Mija je redna
obiskovalka naše cerkve, ne
samo v nedeljo, ampak tudi
ob delavnikih. Rada podpre
vsako dogajanje v župniji.
Je članica molitvene skupine. To pričevanje kaže njeno
močno vero v Boga, zaupanje v Marijo in pripadnost
Cerkvi. Gospa Mija, hvala
za Vaš zgled! Naj Vam dobri
nakloni še veliko zdravih in
srečnih let! Župnik Jože

DOGODKI
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VOŠČILO ŽK
Župnijska karitas Ig želi vsem vesele in blagoslovljene božične
praznike ter srečno novo leto 2017.

ZAHVALE

Župnijska karitas Ig se iskreno zahvaljuje vsem otrokom in njihovim staršem, ki so pod vodstvom Vlaste Merzel, zbrali in darovali svoja oblačila za otroke, ki jim pomaga naša Župnijska karitas. Bog vam poplačaj vašo dobroto.
Župnijska karitas Ig se vsem dobrotnikom, ki pomagajo in podpirajo delo
ŽK, iskreno zahvaljuje. Bog naj vam povrne vso vašo dobroto!

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS V LETU 2016

Naša Župnijska karitas, ki deluje že od aprila 2012, je pomagala že mnogim
ljudem v stiski, posameznikom, invalidom, ostarelim, otrokom in beguncem.
Pomagala je tudi ob poplavi v letu 2014. Pomoči potrebnim dajemo hrano,
oblačila in obutev, ozimnico, jabolka, šolske potrebščine in pomagamo pri
plačilu položnic. Hrano za najbolj ogrožene sedaj trikrat ali štirikrat na leto
sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ter sklad EU za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Pomoč v hrani, higienskih
potrebščinah, šolskih potrebščinah, plačilu položnic in kurjavi pa prejmemo
tudi od Škofijske karitas Ljubljana. Redno nas deluje od 7-8 prostovoljcev, ki
sodelujemo pri nabavi in delitvi hrani, pri prevozu in dostavi pomoči ostarelim
in bolnim. Vse to opravljamo brezplačno z lastnimi prevoznimi sredstvi. Sodelavci se redno izobražujemo na seminarjih, ki jih organizira Škofijska karitas
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Ljubljana večkrat na leto. Sodelujemo tudi na dekanijskih srečanjih Karitas,
kjer se povezujemo in izmenjavamo izkušnje. Trudimo se, da po najboljših
močeh in z Božjo pomočjo pomagamo lajšati stiske in probleme vsem pomoči potrebnim.
Ana Podržaj, tajnica ŽK
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!

ŽIVI ROŽNI VENEC
V ponedeljek, 12. 12. 2016 ob 18. uri, smo se molivci Živega rožnega venca
udeležili svete maše, ki jo je daroval naš župnik g. Jože Pozderec. Zbralo se
nas je kar lepo število molivcev. Po končani maši pa smo se zbrali v župnišču,
kjer nam je g. župnik predstavil vse navzoče člane ŽRV in podrobneje razložil
namen in pomen rož ŽRV. Roža ŽRV je skupina petih ljudi, katere člani vsak
dan zmolijo en očenaš, deset zdravamarij in določeno skrivnost rožnega venca. Skupina moli za duhovne poklice. V naši župniji imamo trenutno šest rož
ŽRV (30 ljudi). Radi bi, da bi se število povečalo, zato vabimo še druge, da se
vključijo in se nam pridružijo. Ob koncu smo se še posladkali z dobrotami, ki
so nam jih pripravile članice ŽRV, se dogovorili, da se zopet srečamo v maju
2017, tudi pri sv. maši za člane ŽRV.
Ana Podržaj

TRIJE KRALJI - KOLEDNIKI
Kot je že navada, bodo tudi letos družine
in domove obiskali koledniki. Obiskali vas
bodo na praznik sv. Štefana 26.12.2016 in v
dnevih do 5.1.2017. Zaželeli vam bodo blagoslova in zdravja v novem letu 2017. Vaše denarne darove pa bodo namenili za misijone. V
petek, 6.1.2017, bo pri večerni maši zaključek
letošnje trikraljevske akcije in po maši majhna
nagrada za sodelujoče.

DOGODKI, sporočila
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PET PRVIH SOBOT
Leta 2017 bomo obhajali stoletnico Marijinih prikazovanj trem pastirčkom v Fatimi na
Portugalskem. Prvo Marijino prikazanje se
je zgodilo 13. maja 1917. Za to priložnost bo
Fatimo obiskal papež Frančišek. Tudi mi se
bomo pripravljali na to praznovanje in sicer
s petimi prvimi sobotami. Začeli jo bomo že
prvo soboto v januarju (7.1.2017), zjutraj ob
7.30 bomo molili rožni venec in ob 8. uri bo
sv. maša in nato litanije Matere Božje in evharistični blagoslov. Lepo vabljeni k tej pobožnosti v čast Mariji.

Orgličarji
V nedeljo 8. januarja 2017 pa bodo pri maši ob 10. uri sodelovali skupaj
z otroki ustni orgličarji iz Poljan pri Škofji Loki. Po maši nam bodo zaigrali
še nekaj kratkih skladb. Vabljeni k tej maši!

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE
Maša ob 8. uri:
Helena Bevc in Blaž Jamnik – 15. 1.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 22. 1.
Bernarda in Robi Selan – 29. 1.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 5. 2.
Rok in Zinka Štefančič – 12. 2.
Maša ob 10. uri:
Anka Virant Dornik in Jure Podržaj – 15. 1.
Irena Uršič in Vlasta Merzel – 22. 1.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 29. 1.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 5. 2.
Marija Poljanec in Bojan Bučar – 12. 2.

Bralci na Pijavi Gorici:
Anže Globokar in Olga Urbar – 15. 1.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 22. 1.
Klavdija Hočevar in Andreja Lunar – 29. 1.
Damjana Urbar in Tomaž Šerjak – 5. 2.
Veronika Globokar in Katarina Stojanovič – 12. 2.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE:
9. skupina – 15. 1. (Matena)
1. SKUPINA – 22. 1.
2. SKUPINA – 29. 1.
3. SKUPINA – 5. 2.
4. SKUPINA – 12. 2.

•••
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ZAKRAMENT KRSTA sta prejela: Gašper Stanešič, 4. 12. 2016, Iška vas
16, na Igu; Vid Jamnik, 4. 12. 2016, Staje 15, na Igu.
V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Alojz Rogač, 30. 11. 2016, Visoko 57, pokopan na Kureščku. Za sv. maše
in v dober namen sta darovali žena in hčerka.
+ Angela Mavec, 6. 12. 2016, Matena 62, pokopana na Igu. Za sv. maše in
v dober namen so darovali: Brat Ciril z družino, brat Stane z družino, Bogšetovi iz Matene, Ambroževi in Kozamernikovi, Angela Mrkun z družino, družina
Škrjanc, Matena 53.
Bog povrni!
Gospod, daj našim rajnim večni pokoj in večna luč naj jim sveti!

NAPOVEDNI KOLEDAR
Petek 23. 12.	Dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu
	Sobota 24. 12. SVETI VEČER – ob 18. uri BOŽIČNICA ZA OTROKE, ob
21. uri POLNOČNICA NA PIJAVI GORICI in ob 23.30 –
božična zgodba pred jaslicami, ob 24. uri POLNOČNICA na Igu in na Kureščku.
Nedelja 25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: ob 8.uri zorna sv.
maša, ob 10.uri dnevna sv. maša, ob 9.uri na Pijavi Gorici
in ob 15.uri na Kureščku.
Ponedeljek 26. 12. SV. ŠTEFAN - dan samostojnosti - začetek trikraljevske akcije; sv. maše po nedeljskem sporedu; na Kureščku ob 14. uri češčenje Najsvetejšega in ob 15. uri sv.
maša. Blagoslov soli in vode. V Vrbljenu ob 10.30 blagoslov konj.
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Torek 27. 12.

	Sreda 28. 12.
Petek 30. 12.
	Sobota 31. 12.

SV. JANEZ, apostol, evangelist, sv. maša ob 7. uri. God
ima g. Ivan Turk; OB 18. URI BOŽIČNI KONCERT V ŽUPNIJSKI CERKVI.

NEDOLŽNI OTROCI – sv. maša ob 18. uri
SVETA DRUŽINA – praznik, sv. maša ob 18. uri
DRUGI SVETI VEČER - Silvestrovo, staro leto, na Igu –
ob 18. uri sv. maša in zahvalna pesem; na Kureščku ob
23. uri molitvena ura za mir, zahvalna pesem in sv. maša.
	Nedelja 1.1.2017 MARIJA, BOŽJA MATI , Novo leto – dan miru – sv. maše
ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri in na Kureščku ob
15. uri. Začetek meseca verskega tiska.
		
Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek (5.1.) in petek (6.1.) ob 15. uri, v soboto (7.1.) ob
10. uri.
Torek 3. 1. Konec božičnih počitnic in reden verouk.
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.
	Sobota 7. 1.. Prva sobota – pobožnost v čast Marijinemu srcu – molimo za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice

	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. Sodelovanje Orgličarjev iz
Poljan.

Ponedeljek 9. 1.	Sestanek za ŽPS ob 19. uri
Torek 10. 1.	Sestanek za starše bodočih prvoobhajancev ob 19. uri.
Nedelja 15. 1. 2. NEDELJA MED LETOM – sv. Absalom, koprski škof
Torek 17. 1.	Sv. Anton (Zvonko) Puščavnik
	Sreda 18. 1. TEDEN MOLITVENE OSMINE ZA EDINOST KRISTJANOV, vsak dan tudi posebno branje.
Nedelja 22. 1. 3. NEDELJA MED LETOM – bl. Laura Vikunja, devica
Torek 24. 1. Sv. Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj, zavetnik novinarjev
	Sreda 25. 1. Spreobrnitev apostola Pavla, sklep molitvene osmine
za edinost kristjanov
	Sobota 28. 1. Oratorijski dan za otroke – od 9. do 12. ure
Nedelja 29. 1. 4. NEDELJA MED LETOM – praznovanje SV. JANEZA
BOSKA na Igu in na Pijavi Gorici; ob 15. praznovanje
na Rakovniku.
Torek 31. 1. Sv. Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev,
vzgojitelj mladih, slovesni praznik
	Sreda 1. 2.	Sv. maše za rajne salezijance
Četrtek 2. 2. SVEČNICA – praznik, sv. maše ob 8. in 18. uri; na Kureščku ob 15. uri; na Pijavi Gorici ob 18. uri.

