OZNANILA
11. 3. 2018
SVETE MAŠE

7.30

+ Stane Novak

10.00

- živi in ++ župljani

PON 12. 3.

19.00

+ Marija Škrjanc (d. hči Jana z družino)

TOR 13. 3.

19.00

+ Janez Pibernik (d. družina Šilc)

SRE 14. 3.

19.00

+ Amalija Golob

ČET 15. 3.

19.00

+ Jožefa Marinšek (d. vnukinja Andreja)

PET 16. 3.

19.00

+ Frančiška Železnikar

SOB 17. 3.

19.00

+ Jože Škrjanec
+ Jože Bergant, 30. d.p.p.

NED 11. 3.
4. postna

NED 18. 3.
5. postna

7.30
10.00

+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
- živi in ++ župljani
+ Emilija Škrjanec, 30. d.p.p.

Hvala vsem, ki darujete za svete maše.
Hvala tudi za darove pretekle nedelje, namenjene za urejanje naše cerkve. Nabralo se je 666,58
eur.
V petek pol ure pred sveto mašo vabljeni k pobožnosti križevega pota.
Svete maše med tednom so v kapeli Salezijanskega zavoda.
V tem tednu je spet reden verouk.
Akcija »Pomagajmo skriti družini«. Danes in prihodnjo nedeljo, bodo sodelavke Župnijske
karitas delile ovojnice s kratkimi opisi anonimnih družin, ki so se znašle v stiski in so zaprosile
za pomoč ali domačo Župnijsko karitas, ali Zavod Ž!VIM. Zbrane izdelke, ki jih boste
namenili izbrani družini, boste lahko na nedeljo po veliki noči prinesli v župnišče. V preteklih
dveh letih je bil odziv na akcijo izjemen. Tako se v imenu vseh družin, ki bodo v letošnjem letu
deležne vaše pomoči, priporočamo vaši velikodušnosti.
Ob praznikih sv. Jožefa in Gospodovega oznanjenja, ki ju obhajamo v tem mesecu, se bomo
prihodnjo nedeljo pri sveti maši ob desetih spomnili naših staršev. Pri maši bodo sodelovali
otroci.
Rezervirajte si čas v nedeljo 25. marca popoldne, ko bomo imeli župnijski križev pot na
Kureščku. Tisti, ki bomo poromali peš, bomo iz Želimelj odšli ok. 13.30, tisti, ki tega ne
zmorete in se boste tja odpeljali z avtomobilom, pa se nam na Kureščku pridružite ob 16.00 pri
molitvi križevega pota. Povabite tudi svoje sosede in prijatelje.
Na razpolago je nova številka Družine.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

