OZNANILA
29. 10. 2017
SVETE MAŠE

7.30

- živi in ++ župljani

Mihael Rua

10.00

+ Ana in Alojz Mehlin

PON 30. 10.

19.00

+ Janez Pibernik (d. Hočevarjevi iz Zagradca)

TOR 31. 10.

19.00

++ starši in stari starši Jamnik

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Andreja Žužek

14.00

+ Ana Garvas (d. Perhajevi)

7.30

++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci

19.00

++ Kramar in Jakopin

19.00

+ Marija in Anton Skuk

19.00

- za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Ivan Giovani

NED 29. 10.
30. med letom

SRE 1. 11.
Vsi sveti
ČET 2. 11.
Verne duše

PET 3. 11.
Viktorin Ptujski
SOB 4. 11.
Karel Boromejski
NED 5. 11.
31. med letom
zahvalna

Hvala za darove pretekle nedelje, ki so bili namenjeni za misijone. Nabralo se je 661,40 eur.
V sredo obhajamo slovesni praznik Vseh svetih. Sveti maši sta dopoldne kot ob nedeljah, popoldne
pa je maša še ob 14.00. Pri popoldanski sveti maši je nabirka namenjena za mašne darove za rajne
farane, sorodnike, prijatelje in znance. Po popoldanski sveti maši bo molitev na pokopališču in
blagoslov grobov. Z molitvijo rožnega venca za rajne bomo v cerkvi začeli ob 17.30.

V tem tednu obhajamo četrtek pred prvim petkom, prvi petek in prvo soboto. Pred sveto mašo
vabljeni k molitvi pred Najsvetejše. V petek bo župnik obiskal bolne in ostarele po domovih.
Prihodnjo nedeljo obhajamo zahvalno nedeljo. Ker je nedelja obenem tudi prva v mesecu,
bomo pri obeh mašah imeli darovanje za ureditev cerkve.
Škofijska karitas vabi, da se priključite akciji »stiska«. V njej zbirajo sredstva za nakup hrane
in pomoč ljudem pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Položnice so na voljo na mizici ob
izhodu iz cerkve.
V tem tednu zaradi šolskih počitnic ni verouka.
Na razpolago je nova Družine, Ognjišče in novo Glasilo.

Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

