OZNANILA
24. 12. 2017
SVETE MAŠE

7.30

+ Ljudmila Jamnik

10.00
19.00
00.00
7.30
10.00
7.30
10.00

- živi in ++ župljani
+ Janez Žužek
- po namenu
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas (d. sestra Angela z družino)
+ Ana Virant (d. domači)
+ Frančiška Traven

19.00

+ Janez Pibernik (d. mama Zalka)

19.00

+ Amalija Golob (d. Stanka Dolšak, Vintarje)

PET 29. 12.

19.00

++ Zadravec in Lobnig

SOB 30. 12.

19.00

+ Stanislava Jamnik (d. vaščani Vrha)

NED 31. 12.
Sveta družina

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

- v zahvalo za vse prejete dobrote v preteklem letu

NED 24. 12.
4. adventna
PON 25. 12.
Božič
TOR 26. 12.
Štefan
SRE 27. 12.
Janez
ČET 28. 12.
Nedolžni otroci

Hvala vsem, ki darujete za svete maše.
Danes obhajamo prvi sveti večer. Zvečer ob 19.00 družine z otroki in vsi, ki se polnočnice ne
bi mogli udeležiti, lepo povabljeni k božični maši. V začetku maše bo najprej kratka igrica
»Jezuščkov božični večer«.
Vsi lepo povabljeni k polnočnici, ki je začetek obhajanja božičnih skrivnosti. Prav tako
povabljeni k svetim mašam na božični dan; ob 7.30 in ob 10.00.
V torek obhajamo praznik mučenca sv. Štefana. Sveti maši sta kot ob nedeljah, ob 7.30 in ob
10.00.
Večerne svete maše od srede do sobote bodo v kapeli Salezijanskega zavoda.
Kot je v navadi, vas bo tudi ob letošnjih božičnih praznikih obiskal župnik in blagoslovil vaše
družine in domove. Glede na to, da je družin veliko, primernega časa za obisk med prazniki
(sobota in nedelja, ko so družine večinoma doma) pa malo, se bo letos čas blagoslovov
nekoliko razširil in ne bo vezan zgolj na obdobje praznikov. Večji del družin bom poskušal
obiskati po spodaj navedenem razporedu, vse ostale pa kasneje, oziroma ob drugih terminih.
Okvirni razpored obiskov po vaseh je sledeč: Želimlje: 26. 12. popoldne in 30. 12., ;
Smrjene: 2. 1. in 6. 1; Gradišče: 7. 1. popoldne in Vrh: 13. in 14. 1.
Če kdo želi obisk duhovnika na novo, naj to sporoči na 064 222 555 ali na elektronski naslov:
drago.sencur@gmail.com. Če bo le čas dopuščal, bom z veseljem obiskal vsako družino.
Vabljeni, da poravnate naročnino na verski tisk za prihodnje leto. Naročnina za Družino znaša
101,40 eur, za Ognjišče pa 32 eur.
Na razpolago je nova številka Ognjišča in novo Glasilo.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

