OZNANILA
25. 3. 2018
SVETE MAŠE

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Marija Škrjanc (d. družina Virant iz Udja)

PON 26. 3.

19.00

+ Amalija Golob (d. Golobovi iz Skopačnika)

TOR 27. 3.

19.00

+ Jožefa Marinšek (d. vnukinja Bojana)

SRE 28. 3.

19.00

+ Ana Virant (d. Virantovi iz Medvedice)

VELIKI ČETRTEK
29. 3.

19.00

+ Janez Šega in teta Urška

19.00

obredi velikega petka – ni svete maše

19.00

- za srečno pot

7.00

+ Franc Petrič
- živi in ++ župljani

10.00

+ Alojzij Intihar, obl.

NED 25. 3.
cvetna

VELIKI PETEK

30. 3.
VELIKA SOBOTA
31. 3.

NED 1. 4.
VELIKA NOČ

Hvala vsem, ki darujete za svete maše.
V ponedeljek, torek in sredo je sveta maša v kapeli, v času velikonočnega tridnevja pa so vsi
obredi v cerkvi.
V torek bo župnik obiskal bolne in ostarele pred prazniki. Če veste za koga, ki bi še želel obisk
duhovnika, to pravočasno sporočite.
V prihodnjem tednu ni verouka. Vsi otroci vabljeni k obredom velikega tedna.
Danes popoldne vabljeni na Kurešček, kjer bomo imeli župnijski križev pot. Tisti, ki bomo
poromali peš, bomo iz Želimelj odšli ok. 13.30, tisti, ki se boste tja pripeljali z avtomobili, pa
se nam na Kureščku pridružite ob 16.00 pri molitvi križevega pota. Povabite tudi svoje sosede
in prijatelje.
Priložnost za sveto spoved pred velikonočnimi prazniki bo še vse tri dni v velikonočnem
tridnevju (četrtek, petek in sobota) pred obredi, v petek tudi med obredi.
Ves teden je priložnost za prejem zakramenta svete spovedi tudi v Ljubljani na Rakovniku
vsak dan od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 19.00.
Na oglasni deski in na spletni strani je objavljen spored sodelovanju pri obredih velikonočnega
tridnevja, spored čaščenja Jezusa v Božjem grobu na veliko soboto (nekaj sprememb glede na
prejšnja leta) in spored blagoslovov velikonočnih jedil.
Pri maši na veliki četrtek bomo imeli tudi predstavitev letošnjih prvoobhajancev.
Na razpolago je nova številka Družine.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

