OZNANILA
10. 2. 2019
SVETE MAŠE

7.30

+ Ana Virant in njeni starši

10.00

- živi in ++ župljani

PON 11. 2.
Lurška Mati Božja

19.00

+ Jože Marinšek (d. brat Lojze z družino)

TOR 12. 2.

19.00

- za zdravje

SRE 13. 2.

19.00

+ Marija Škrjanc (d. družina Golob)

ČET 14. 2.
Valentin

19.00

+ Jože Jakič (d. d. Ciril in Tončka Podlogar)

PET 15. 2.

19.00

++ sestre Rački

SOB 16. 2.

19.00

+ Marija Giovani, obl.

7.30

++ starši in bratje Štefe

10.00

- živi in ++ župljani

NED 10. 2.
5. med letom

NED 17. 2.
6. med letom

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. V mesecu marcu je še nekaj prostih dni.
Hvala za darove današnjega darovanja.
Dela v cerkvi so se začela. Hvala vsem, ki ste v preteklem tednu poprijeli za delo, pokrili
prezbiterij in odstranili tlak v prezbiteriju in zakristiji.
Prihodnjo nedeljo sta obe maši v dvorani Majcnovega doma.
Jutri obhajamo god Lurške Matere Božje, ki je obenem tudi svetovni dan bolnikov
Vabljeni k sodelovanju v mešanem pevskem zboru. Zaradi »delovne sobote« animatorjev, ki
pripravljajo program duhovnih vaj za birmance, bodo vaje zbora v nedeljo ob 18.00
Vsi, ki ste v prihodnjih tednih na seznamu za čiščenje in krašenje cerkve, boste ob koncu del v
cerkvi povabljeni k skupni čistilni akciji.
Na razpolago je nova številka Družine, v prenovljeni podobi.
V uredništvu družine si prizadevajo, da bi vas nagovorili in vam približali krščanske vsebine.
Zato so se odločili za posebno naročniško akcijo in vas prosijo, da si po maši vzamete nekaj
časa in izkoristite posebno ponudbo. Na mizi ob izhodu so na razpolago posebne naročilnice,
ki vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno. Ob tem vam
Družina podarja priložnostno darilo: knjižico Praznične dobrote.

Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/

