OZNANILA
11. 2. 2018
SVETE MAŠE

NED 11. 2.
6. med letom
Lurška Mati Božja

7.30

+ Ivana in Stanislav Žmuc

10.00

- živi in ++ župljani

PON 12. 2.

19.00

+ Amalija Golob (d. Janez Zupančič)

TOR 13. 2.

19.00

- po namenu

SRE 14. 2.
Pepelnica

19.00

++ Jurkovič

ČET 15. 2.

19.00

- v zahvalo

PET 16. 2.

19.00

+ Ana Virant in njeni starši

SOB 17. 2.

19.00

+ Ivan Stražišar, obl. in žena Ana

NED 18. 2.
1. postna

7.30

++ starši Novak

10.00

- živi in ++ župljani

Hvala vsem, ki darujete za svete maše.
Preteklo nedeljo se je za razsvetljavo cerkve nabralo 467,00 eur, pri darovanju za ureditev
cerkve pa 647,40 eur.
V sredo, na pepelnico začenjamo postni čas. Pri maši na pepelnico in prihodnjo nedeljo bomo
imeli obred pepelenja.
Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in
na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.
Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od
mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek
od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
V petek pol ure pred sveto mašo vabljeni h Križevemu potu. Ta petek križev pot pripravijo
člani ŽPS.
Svete maše med tednom so v kapeli Salezijanskega zavoda, tudi v sredo na pepelnico.
Na oglasni deski in na spletni strani je objavljen seznam za čiščenje in krašenje cerkve za
celotno leto 2018.
Na razpolago je nova številka Družine.
Devetega februarja je v bolnišnici na Jesenicah v 94. letu življenja umrl salezijanec brat Jože
Bergant, ki je v Želimljem skozi desetletja skrbel za kmetijo.
Pogreb rajnega sobrata bo v četrtek 15. februarja 2018 ob 15.00 v Želimljem. Na dan pogreba
bo rajni od 9. ure dalje ležal v naši župnijski cerkvi.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

