
 

 

OZNANILA 
13. 10. 2019 

    
      SVETE MAŠE 
 

NED 13. 10. 
28. med letom 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Jelka Marinšek 

PON  14. 10. 
Kalist I. 

19.00 - po namenu 

TOR  15. 10. 
Terezija Velika 

19.00 + Frančiška Jakič (d.d. Povšetovi iz Klade) 

SRE  16. 10. 19.00 ++ iz družin Lovšin in Virant 

ČET 17. 10. 
Ignacij Antiohijski 

19.00 - za zdravje 

PET 18. 10. 
Luka 

19.00 + Frančiška Vesel, obl. in Viljem 

SOB 19. 10. 
Pavel od Križa 

19.00 - na čast Svetemu Duhu 

NED 20. 10. 
29. med letom 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Ana Garvas, obl. in sin Tonček 

 

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. V mesecu novembru je še nekaj prostih dni. 
 

Današnja nabirka je namenjena za misijonarje. 
 

Hvala za darove pretekle nedelje, namenjene za ureditev naše cerkve. Nabralo se je 713,70 eur. 
 

Prihodnjo nedeljo bo v naši župniji praznik svete birme, ki jo bo prejelo 21 fantov in deklet iz 

osmega in devetega razreda. Naše birmance podprimo z molitvijo. V ta namen lepo povabljeni 

ob večerih k devetdnevnici. 
 

V četrtek zvečer ob 18.00 bo v cerkvi srečanje birmovalca g. nadškofa z birmanci, njihovimi 

starši, botri in vsemi župljani. Po večerni maši pa bo v župnišču srečanje z nadškofom za vse 

župnijske sodelavce (ŽPS, Karitas, mladi, ključarji …). 

Med sveto mašo bo v četrtek g. nadškof na razpolago za sveto spoved. Starši, botri in ostali pa 

bodo imeli možnost za prejem zakramenta svete spovedi tudi v petek zvečer med mašo. 
 

Karitas vabi, da ob 1. novembru in mes letom prižgete svečo manj ali manjšo svečo Karitas. 

Ob tem lahko del sredstev namesto za sveče namenite za ljudi v stiski. Sveče bo možno kupiti 

danes po obeh mašah in v nedeljo, 27. oktobra. 
 

Na razpolago je nova številka Družine. 
 

 

 

 

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

http://zelimlje.donbosko.si/

