
 

OZNANILA 
v župnijah Golo in Ig 

3. adventna nedelja, 15. 12. 2019 

 

- Družina piše o praznini, ki jo mnogi doživljajo ob praznikih.  
  Vzemite Božjo besedo te nedelje. 

Godovi v tem tednu: 
- v ponedeljek Adelajda, kraljica 

- v torek Lazar iz Betanije, svetopisemski mož 
- v sreda Vunibald, opat 

- v četrtek Urban V., papež 
- v petek Evgen, mučenec 

- v soboto Peter Kanizij, duhovnik in Cerkveni učitelj 
- v nedeljo Demetrij, opat 

- V ponedeljek začnemo božično devetdnevnico. Povabljeni vsak  
  večer ob 18.30 k branju zgodbe o Zvezdah, ki čakajo božič. 

- Na Rakovniku začnejo s spovedovanjem pred prazniki vsak dan  
   od 9h do 12h in od 15h do 19h. Pri nas na Igu tudi vsak večer  

  pred mašo. 
- V sredo bodo ob 17.30 Svetopisemske urica za predšolske otroke.  

  Starši povabljeni, da pripeljete predšolske otroke. 
- V petek dopoldne obiščemo starejše pred prazniki. Sporočite koga  

  je še potrebno obiskati pred božičem.  
- Prihodnjo nedeljo bo spovedovanje pri tujem spovedniku, ki bo z  

  nami pred in med mašami nedelje dopoldne. Ob 10h bo na Igu  
  otroška maša. Lahko že dobite kadilo in oglje za praznike.  

  Blagoslovljena voda je v cerkvi. 
   Odlok o pridružitvi župnije Golo župniji Ig 

   Na podlagi kan 515 ZCP in sklepa Duhovniškega sveta z dne 16. oktobra 2019 z 31. decembrom  

   ukinjam župnijo Golo in jo s 1. januarjem 2020 pridružujem Župniji Ig. S tem v povečano Župnijo  

   Ig spada še cerkev sv. Marjete Antiohijske, device in mučenke, na Golem, ki postaja podružnica  

   povečane župnije. Matične in druge župnijske knjige pridružene župnije se zaključijo z 31.  

  decembrom 2019 in se skupaj z arhivom pridružene župnije hranijo v povečani župniji. 

  Premoženje pridružene župnije preide v last povečane župnije. 

  V novonastali podružnični cerkvi se bo v razumni meri ohranilo dosedanje obrede. 

  Vsaka podružnica bo imela bo imela v župnijskem pastoralnem svetu in župnijskem gospodarskem  

  svetu svoje župnije ustrezno število predstavnikov, ki bodo podružnico zastopali v župniji tako na  

  pastoralnem kot na gospodarskem področju. 

  Naj povečano župnijsko skupnost spremljata Božji blagoslov in varstvo Marije, Matere Cerkve. 

  msgr. Stanislav Zore nadškof 

 


