OZNANILA
21. 05. 2017
SVETE MAŠE

NED 21. 5.
6. velikonočna
PON 22. 5.
TOR 23. 5.

7.30

+ Branko Merc, obl.

10.00

- živi in ++ župljani
+ Ivica Novaković

19.00
Vrh
19.00
Gradišče

- poljska maša (za Vrh)
- poljska maša (za Gradišče)

SRE 24. 5.

19.00

- poljska maša (Želimlje – vas)

ČET 25. 5.

19.00

+ Franc Kramar (Iška Loka)

PET 25. 5.
Filip Neri
SOB 27. 5.
Alojzij Grozde

19.00

+ Jože Okorn, obl.

19.00

+ Franc Kisilak

NED 28. 5.
7. velikonočna

7.30

+ Anton Kramar, obl.

10.00

- živi in ++ župljani

Marija Pomočnica
Gospodov vnebohod

Ta teden, v dneh pred Gospodovim vnebohodom (ponedeljek, torek in sreda) obhajamo prošnje
dneve. Pri mašah bomo molili za blagoslov ljudi, dela in zemlje ter za odvrnitev naravnih
nesreč in drugih stisk. Te večere lepo povabljeni k svetim mašam. Hvala vsem, ki darujete za
poljske maše in vsem, ki po vaseh poskrbite, da se zberejo darovi zanje.
Lepo povabljeni k šmarnični pobožnosti, ki poteka v župnijski cerkvi pol ure pred večerno
mašo (18.30). Med tednom (od ponedeljka do sobote) pa tudi po podružnicah: Smrjene in
Gradišče ob 19.30 in Vrh ob 19.00.
K šmarnicam vabljeni tako otroci, kot odrasli, še posebej pa prvoobhajanci in birmanci.
Prihodnjo nedeljo bodo pri obeh mašah sodelovali animatorji in predstavili letošnji oratorij, ki
bo potekal od 21. do 27. avgusta. Ob tem bomo po maši tudi zbirali prostovoljne prispevke,
namenjene za izvedbo oratorija.
Prihodnji konec tedna ste ob prazniku Marije Pomočnice vabljeni na Rakovnik. V soboto
dopoldne ob devetih k molitvi in maši za duhovne poklice, v soboto zvečer ob 20.00 k sveti
maši pri lurški kapeli in procesiji s svečkami in v nedeljo popoldne ob 15.00 k osrednji
romarski slovesnosti, ki jo bo vodil škof dr. Marjan Turnšek.
Na razpolago je nova številka Družine.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

