
 

OZNANILA 
v župniji Ig 

2. Velikonočna - bela nedelja, 24. 4. 2022 

 

- Nove Družine ni, saj je bila prejšnja velikonočna dvojna. Nekaj izvodov je še 
na razpolago. Vzemite Božjo besedo te nedelje in nov farni list Naša župnija. 
  Svetniki v tem tednu:  
- v ponedeljek Marko, evangelist 
- v torek Marija, Mati dobrega sveta 
- v sredo Cita, dekla in devica, ter praznik upora proti okupatorju 
- v četrtek Ludvik Montfortski, duhovnik 
- v petek Katarina Sienska, Cerkvena učit., sozav. Evrope 
- v soboto Jožef Cottolengo, redovnik 
- v nedeljo  Jožef delavec, mednarodni praznik dela in 3. velikonočna  
  nedelja. Ob praznikih ne pozabimo izobesiti zastave. 
- Danes so državnozborske volitve. Odgovorno se udeležite teh zelo  
  pomembnih volitev. Molimo skupaj z našimi škofi za blagoslov naše  
  domovine in voditeljev: 
- Molitev za domovino ob izbiri njenih voditeljev 
 Dobri Bog, oče vseh ljudi, v času velike stiske v naši domovini in po svetu  
 Izbiramo može in žene, ki bodo nosili bremena odgovornosti pri delu za  
 pravičnost, varnost in mir med nami in v svetu. Zahtevno pot bomo zmogli 
 v sodelovanju in z močjo tvojega Duha. On nas utrjuje v tvoji ljubezni in  
 skrbi za vse ljudi. Naj omehča naša srca, da bomo premagovali prepire in  
 razdore ter spoštovali tvojo podobo v vsakem človeku. Jezus, Božji Sin!  
 Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas, da nas vse osvobodiš     
spon in grehov ter nam podariš zgled svoje darujoče ljubezni. Podari  

 izvoljenim pogum, moč, poštenost in nesebičnost pri delu za blagor   
 domovine. Usliši, dobri Oče, priprošnje Marije Pomočnice, naše tolažnice,  
 ter vseh naših zavetnikov! Po Kristusu, našem Gospodu. Amen 
- V torek, 26. aprila 2022, ob 19.30 bo v ljubljanski stolnici Koralni zbor Akademije za  
  glasbo v Ljubljani pod vodstvom Toneta Potočnika nastopil z izbranim programom  
  skladb skladb gregorijanskega korala z naslovom:  GREGORIJANSKI KORAL - VIR 
  DUHOVNOSTI IN USTVARJALNOSTI 
- Oklic: Župnija Ljubljana Bežigrad nam sporoča, da želita svojo skupno  
  pot osvetiti s svetim zakonom: 
- ŽENIN: Rok Štefančič, inženir strojništva, sin Franca in Zinke rojene  
  Jakič, rojen 11.7.1995, biva Pri Mostiščarjih 21, na Igu, in 
- NEVESTA: Terezija Benedikta Debevec, študentka, hči Tomaža in Jerice 
rojene Cizerl, rojena 4.7.1999, biva na Raičevi 125, v Ljubljani. 
Zaročenca priporočamo v molitev. 


