OZNANILA
19. 11. 2017
SVETE MAŠE

7.30

+ Franc Petrič

33. med letom

10.00

- živi in ++ župljani
- za zdravje

PON 20. 11.
TOR 21. 11.

19.00

+ Martin Anžič, obl.

19.00

+ sorodniki, prijatelji, znanci

19.00

+ Jože in Gabrijela Grm

19.00

+ Amalija Golob (d. vnuk Peter z družino)

19.00

+ Stanislava Jamnik

Katarina
Aleksandrijska

19.00

+ Vilko Cimperman

NED 26. 11.

7.30

- živi in ++ župljani

Jezus Kristus kralj
vesoljstva

10.00

+ Ana Garvas (d. sestra Angela z družino)

NED 19. 11.

Darovanje Device
Marije

SRE 22. 11.
Cecilija

ČET 23. 11.
Klemen I.

PET 24. 11.
Andrej Dung-Lac
in vietnamski mučenci

SOB 25. 11.

Od jutri bodo svete maše med tednom v kapeli Salezijanskega zavoda.
Jutri zvečer ob 20.00 vabljeni v kapelo Salezijanskega zavoda k molitvi za župnijo.
Od danes do prihodnje nedelje obhajamo teden zaporov. Naslov letošnjega tedna je »Trudim se«

Prihodnjo nedeljo začenjamo teden Karitas. Letos poteka pod geslom »Kje sem doma?«
V naši župniji bomo obhajali tudi nedeljo Karitas. Pri obeh mašah bodo sodelovale članice
Karitas. Nabirka te nedelje je namenjena delovanju Karitas.
Tudi letos nas bo v župnijski cerkvi obiskal sveti Miklavž, in sicer v nedeljo 3. decembra po
drugi sveti maši. Glede daril za mlajše Miklavž sporoča, naj mu pri tem pomagajo starši in želje
svojih otrok posredujete zapakirane v vrečki ali paketu, v času verouka ali pred sveto mašo.
Ker je letošnji adventni čas kratek (samo trije celi tedni, ker je božič v ponedeljek), smo se na
ŽPS dogovorili, da bo Marija romarica odšla na pot že teden prej, torej že v nedeljo 26. 11. in
svojo pot začela na Vrhu.
Prihodnjo nedeljo popoldne ob 16.00 bo na Viču v Ljubljani dekanijsko srečanje ŽPS. Člani
ŽPS lepo povabljeni!
Rezervirajte si čas v soboto 2. 12. po sveti maši (ok. 19.30), za župnijski filmski večer. V don
Boskovi dvorani si bomo ogledali film Goreči škof, in se o njem pogovorili. Lepo povabljeni!

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

