
 

OZNANILA 
v župnijah Golo in Ig 

 

31. ned. med letom – ZAHVALNA NEDELJA 5.11.2017 

 

-Nove Družine ni, saj je bila prejšnja dvojna. 
-Godovi v tem tednu: 
-ponedeljek – Lenart, opat 
-torek – Engelbert, škof 
-sreda – Bogomir, škof 
-četrtek – Posvetitev lateranske bazilike 
-petek – Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj 
-sobota – Martin, škof 
-nedelja – Jozafat Kunčevič, škof in mučenec 
- Ta teden bo redni verouk za vse skupine. 
- Prihodnjo nedeljo bo na Igu slovesna Martinova nedelja. Pred njo 
bo tridnevnica. V četrtek srečanje ostarelih, bolnikov in invalidov. 
Od 16.30 naprej spovedovanje. Ob 17h pa maša, med katero boste 
lahko prejeli bolniško maziljenje. Po maši srečanje v župnišču. 
- V petek bo zvečer ob 18.30 mladinska maša. Po njej mladinsko 
srečanje. 
- V soboto je dan celodnevnega češčenja. Začnemo ob 8h s sveto 
mašo. Od 10h do 10.30 veroučenci od 1. do 3. razreda, od 10.30 
do 11h veroučenci od 4. do 6. razreda. Od 11h do 11.30 veroučenci 
od 7. do 9. razreda. Od 11.30 do 12h mladina. Od 12h do 13h 
zakonci, od 13h do 14h molitev v tišini. Od 15h do 16h pa 
molitvena skupina. Ostale ure so še proste. Zadaj na mizi s 
časopisi je list v katerega se še lahko vpišete. Sklep češčenja je ob 
17h pri katerem bo tudi srečanje zakonskih jubilantov. Če niste 
dobili vabila, se nam še oglasite. 
- V nedeljo bo slovesna Martinova nedelja. Lepo vabljeni k svetim 
mašam ob 8h in 10h. Ob 10h lepo vabimo narodne noše, skavte in 
gasilce. Dobre gospodinje prosimo za pecivo za pogostitev pred 
cerkvijo. Generalno čiščenje cerkve bo v sredo od 9h naprej. 
Vabljene vse skupine. 
- Današnja nedelje je zahvalna nedelja. Hvala vam za vse, kar 
naredite za vaše duhovnike. Hvala vsem župnijskim sodelavcem za 
sodelovanje pri delu v župniji. Bog vam povrni za vse, kar storite 
dobrega za našo župnijo. 


