OD NEDELJE, 2. 7. DO NEDELJE, 9. 7. 2017
Nedelja 2. 7.: 13. NEDELJA MED LETOM ––DAN ŽUPNIJE in ZLATA MAŠA prof.
g. ANTONA KOŠIRJA – sklep oratorija - nedelja Slovencev po svetu. Na Kureščku ob
15.00 molitvena ura, ob 16.00 sv. maša.
Godovi:
Ponedeljek 3. 7.: sv. Tomaž, apostol
Torek 4. 7.: sv. Urh (Urlik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica, ob 18.00 sv. maša
na Kremenici za + Veroniko Cipot.
Sreda 5. 7.: SV. CIRIL, menih in SV. METOD, škof, slovanska apostola, sozavetnika
Evrope, sl. praznik, po sv. maši molitev za našega diakona in za nove duhovne poklice.
Četrtek 6. 7.: prvi četrtek, sv. maša na Igu zjutraj ob 7.00, na Kureščku ob 16.00 uri.
Petek 7. 7.: prvi petek. Dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu, ob 18.30 rožni venec
in ob 19.00 sv. maša in pobožnost na čast Jezusovemu Srcu. God bl. Marije Romero
Meneses, red. Smrtni dan (1963) bsl. škofa Antona Vovka.
Sobota 8. 7.: sv. maša na Igu ob 8.00 uri. Na Kureščku ob 9.00 molitvena ura, ob 10.00 sv.
maša, ki jo bo daroval zlatomašnik g. Anton Košir. God sv. Marije Hermine.
Nedelja 9. 7.: 14. NEDELJA MED LETOM – ob 10.00 ŽEGNANJE V MATENI.
Vabljeni v Mateno!
Zahvala narodnim nošam, gasilcem, pritrkovalcem, skavtom, otrokom. Zbrali smo se v
lepem številu in se skupaj z g. Koširjem Bogu zahvalili za petdeset let duhovniškega
služenja. Obenem naj bo ta sv. maša, pri kateri smo sodelovali, prošnja za nove duhovne
poklice. Zahvala zborovodju, organistom, instrumentalistom, pevcem, solistom, drugim
sodelavcem, gasilcem, narodnim nošam, dobrim gospodinjam za pecivo. Zahvala voditelju
oratorija Jakotu in Luku Šauer in vsem drugim animatorjem. Po sv. maši smo povabljeni v
šotor, ki je postavljen na župnijskem dvorišču, na bograč in k veselemu druženju.
Mašniško posvečenje našega diakona Matilda Domića s Pijave Gorice bo v soboto 29.
julija ob 11.00 uri na Igu; nova maša pa v nedeljo 30. julija ob 10. uri prav tako na Igu.
Že sedaj vas povabim na te vesele dogodke! K povabilu dodajam prošnjo, da molite zanj, da
se bo dobro pripravil na duhovniško služenje in da bo to službo vršil z veseljem in
popolnoma predan Tistemu, ki ga je poklical v službo svojega apostola.

