OD NEDELJE, 30. 4., DO NEDELJE, 7. 5. 2017
Nedelja 30. 4.: 3. VELIKONOČNA NEDELJA – OB 10.00 ŽEGNANJE PRI SV .
KRIŽU V IŠKI VASI. Začetek tedna molitve za duhovne poklice.
GODOVI:
Ponedeljek 1. 5. – sv. Jožef Delavec – praznik dela – začetek Marijinih šmarnic
Torek 2. 5., sv. Atanazij Veliki, škof, cerkveni učitelj
Sreda 3. 5. sv. Filip in Jakob mlajši, apostola; sv. maša ob 19.00 uri.
Četrtek 4. 5., sv. Florijan (Cvetko), mučenec, zavetnik gasilcev; sv. maša ob 7.00. Ob
18.00 bo sv. maša tudi v Mateni za + Marijo Grmek, 7. dan
Prvi petek 5. 5., sv. Gotard, menih, škof ; sv. maša ob 19.00 uri.
Prva sobota 6. 5., sv. Dominik Savio, mladenič, zavetnik ministrantov, sv. maša ob 8.00.
Nedelja 7. 5., 4. VELIKONOČNA NEDELJA, NEDELJA DOBREGA PASTIRJA,
sklep tedna molitve za duhovne poklice, goduje sv. Gizela, opatinja. Na Pijavi Gorici
bosta dve maši: ob 9.00 redna maša za vse, ob 10.00 sv. maša samo za gasilce.
1. Otroci ne pozabite na šmarnice, ki se začnejo jutri, 1. maja. Šmarnice bodo na Igu, na
Pijavi Gorici, Sarskem, Mateni, v Stajah in v Iški vasi. Glede ure se pogovorite z voditelji.
2. Na prvi petek dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu. Ob 18.30 molitev rožnega
venca in ob 19.00 sv. maša in pobožnost na čast Srcu Jezusovemu. K maši so posebej
vabljeni birmanci in njihovi starši, po maši kratko srečanje z birmanci in starši.
3. Prva sobota pa ob 7.30 rožni venec na fatimski način, ob 8.00 sv. maša in pobožnost na
čast Marijinemu Srcu: litanije, posvetilna molitev in evharistični blagoslov.
4. Čez štirinajst dni bomo praznovali 100-let od Marijinih prikazovanj trem fatimskim
pastirčkom:Luciji, Frančišku in Hijacinti. To se je dogajalo od 13. maja do 13. oktobra.
Papež Frančišek bo ta dan obiskal Fatimo in razglasil Frančiška in Hijacinto za svetnika.
5. Srečanje birmancev, staršev in botrov z birmovalcem, g. nadškofom dr. Antonom
Stresom, bo na prvi dan birmanske devetdnevnice, v petek 19. maja, ob 17.30 in ob
19.00 pa bo sv. maša, ki jo bo vodil g. nadškof.
6. Zahvala vaščanom Iške vasi, bralcem, ministrantom, organistu in pevcem, gospodinjam
za pecivo, vsem pa za vaš dar pri ofru. Zahvala gospe Marjetki Šteblaj in družini Poljanec
za skrb za cerkev. Enako tudi gospe Milki Pavlič za cerkev sv. Mihaela. Bog plačaj!

