OZNANILA
28. 10. 2018
SVETE MAŠE
7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Ivica Novaković, obl.

PON 29. 10.
Mihael Rua

19.00

+ Jožefa Marinšek (d. Dragica z družino)

TOR 30. 10.

19.00

+ Jožefa Hrastnik (d. družina Marucelj)

SRE 31. 10.

19.00

- po namenu

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Andreja Žužek

14.00

+ Frančiška Jakič (d. družina Kisilak)

NED 28. 10.
30. med letom

ČET 1. 11.
VSI SVETI

PET 2. 11.
SPOMIN VERNIH
RAJNIH

7.30

+ Andrej, Alojzija in ostali Virantovi

19.00

++ Kramar in Jakopin (d. Mari)

SOB 3. 11.
Viktorin Ptujski

19.00

++ starši in žena Milka Škrjanec

NED 4. 11.
31. med letom
zahvalna

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Ana in Stane Cimperman

Hvala za darove nabirke pretekle nedelje, ki so namenjeni za misijone. Nabralo se je 434,23 eur.
Slovenska Karitas nas vabi, da ob 1. novembru in med letom prižgemo manj sveč ali manjšo svečo
Karitas. Sveče boste lahko kupili danes po obeh mašah. Izkupiček od prodaje (razlika med
nabavno ceno in darom, ki ga namenite za svečo), je namenjen za ljudi v stiski.
V četrtek obhajamo slovesni praznik Vseh svetih. Sveti maši sta dopoldne kot ob nedeljah,
popoldne pa je maša še ob 14.00. Pri popoldanski sveti maši je nabirka namenjena za mašne
darove za rajne farane, sorodnike, prijatelje in znance. Po popoldanski sveti maši bo molitev na
pokopališču in blagoslov grobov. Z molitvijo rožnega venca za rajne bomo v cerkvi začeli ob
17.30.
V petek obhajamo vernih duš dan. Obenem je tudi prvi petek v mesecu. Sveta maša je zjutraj ob
7.30 in zvečer ob 19.00. Pred večerno mašo (18.45) vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. V petek
bo župnik obiskal bolne in ostarele po domovih.
Prihodnjo nedeljo obhajamo zahvalno nedeljo. Ker je nedelja obenem tudi prva v mesecu, bomo
pri obeh mašah imeli darovanje za ureditev cerkve.
V tem tednu zaradi šolskih počitnic ni verouka.
Na razpolago je nova številka Družine, novo Ognjišče in Glasilo.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

