OZNANILA
27. 5. 2018
SVETE MAŠE

7.30

+ Anton, obl. in starši Kramar

10.00

- živi in ++ župljani

PON 28. 5.

19.00

+ Marija Škrjanc (d. hči Tončka z družino)

TOR 29. 5.
Maksim Emonski

19.00

+ Ivan Giovani

SRE 30. 5.

19.00
Gradišče

ČET 31. 5.
Sv. Rešnje telo in
kri

7.30

NED 27. 5.
Sveta Trojica

PET 1. 6.
Justin
SOB 2. 6.
Marcelin in Peter
NED 3. 6.
9. med letom

- v zahvalo za srečno rojstvo Gaje
- živi in ++ župljani

19.00

++ Lipovčevi

19.00

+ Vida Terbovšek, obl. in Radovan Gorenc

19.00

++ stari starši Gačnik in Kocjan

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Albina Padar, obl.

Ob prazniku Marije Pomočnice, ki smo ga obhajali pretekli četrtek, danes popoldne lepo
povabljeni na Rakovnik na romarski shod. Ob 15.00 je sveta maša in procesija s kipom Marije
Pomočnice pri lurški votlini. Somaševanje bo vodil škof dr. Franc Šuštar.
V četrtek obhajamo praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi. Sveti maši sta kot ob nedeljah,
zjutraj ob 7.30 in zvečer ob 19.00.
Pri večerni praznični maši bomo sklenili letošnje veroučno leto. Veroučenci bodo sodelovali
pri maši, po maši pa dobili tudi veroučna spričevala. Če kdo v preteklem tednu pri verouku še
ni vrnil izposojenega veroučnega učbenika, naj ga vrne v četrtek. Obenem bomo v četrtek
zvečer tudi sklenili šmarnično pobožnost. Zato v prihodnjem tednu ni rednega verouka, ampak
vsi veroučenci pridejo v četrtek zvečer k sveti maši.
Prihodnjo nedeljo po prvi sveti maši bomo imeli telovsko procesijo.
V tem tednu obhajamo prvi petek in prvo soboto. Oba večera pred sveto mašo povabljeni k
molitvi pred Najsvetejšim. V petek bo župnik obiskal bolne in ostarele po domovih.
V nedeljo 17. junija obhajamo župnijsko žegnanje. Ker gre za praznovanje celotne župnije,
bomo to nedeljo imeli samo eno mašo, in sicer ob 9.00.
Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato bomo imeli darovanje za urejanje naše cerkve.
Na razpolago je nova številka Družine in novo Ognjišče.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

