
 

 

OZNANILA 
1. 9. 2019 

    
      SVETE MAŠE 
 

NED 1. 9. 
22. med letom 

angelska 

7.30 - za zdravje 

10.00 - živi in ++ župljani 

PON  2. 9. 
Marjeta 

19.00 + Jože Marinšek (d. brat Lojze z družino) 

TOR  3. 9. 
Gregor Veliki 

19.00 + Janez Pibernik, obl. 

SRE  4. 9. 
Mojzes 

19.00 
Vrh - po namenu 

ČET  5. 9. 
Mati Terezija 

19.00 - po namenu 

PET 6. 9. 
Zaharija 

19.00 + Frančiška Jakič (d. družina Giovani) 

SOB 7. 9. 19.00 
+ Anton Krivec, obl. 

- za blagoslov v novem šol. letu 

NED 8. 9. 
23. med letom 

Marijino rojstvo 

7.30 ++ iz družin Lovšin in Virant 

10.00 - živi in ++ župljani 

 

Hvala za darove današnjega darovanja, ki so namenjeni urejanju naše cerkve. 
 

V preteklem tednu je v naši župniji potekal oratorij, ki ga je obiskovalo preko 70 otrok. 

Zahvala prizadevnim animatorjem za trud, ki so ga vložili v pripravo in izvedbo oratorija. 

Hvala staršem, ki so nam zaupali svoje otroke, hvala vsem, ki ste nas na kakršenkoli način 

podprli (molitev, denarni darovi, sladice …).  
 

Z veroukom začnemo v ponedeljek, 9. septembra. Urnik (nekoliko spremenjen) je objavljen na 

oglasni deski in na spletu. 
 

V tem tednu obhajamo četrtek pred prvim petkom, prvi petek in prvo soboto. Vse večere pred 

sveto mašo povabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. V petek bo župnik obiskal bolne in ostarele 

po domovih. 
 

Prihodnjo nedeljo bomo pri maši ob 10.00 imeli srečanje bolnih in ostarelih. Povabite in 

poskrbite, da se nam to nedeljo pridružijo tudi tisti, ki sicer zaradi bolezni ali ostarelosti ne 

morejo prihajati k sveti maši. Med mašo bo tudi priložnost za prejem zakramenta bolniškega 

maziljenja. 
 

Na razpolago je nova številka Družine in novo Ognjišče. 
 

Vsem osnovnošolcem in srednješolcem želim blagoslovljen začetek šolskega leta. 
 

 

 

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

http://zelimlje.donbosko.si/

