
 

 

OZNANILA 
27. 10. 2019 

    
      SVETE MAŠE 
 

NED 27. 10. 
30. med letom 

7.30 + Janez in Danica Piškur in vsi ++ Vreščajevi 

10.00 - živi in ++ župljani 

PON  28. 10. 
Simon in Juda Tadej 

19.00 + Janez Podlipec, 30. d.p.p. 

TOR  29. 10. 
Mihael Rua 

19.00 + Jože Jakič (d. Minka Kramar z družino) 

SRE  30. 10. 19.00 
Smrjene - za zdravje (Stražišar) 

ČET 31. 10. 19.00 ++ iz družin Lovšin in Virant 

PET 1. 11. 
VSI SVETI 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Andreja Žužek 

14.00 + Ema in Janez Tomažin (d.d. sosedje) 

SOB 22. 11. 
Spomin vernih 

rajnih 

7.30 + Andrej, Alojzija in ostali Virantovi 

19.00 + Frančiška in Jože Jakič (d.d. Jeršinovi) 

NED 3. 11. 
31. med letom 

zahvalna 

7.30 + Andrej in Anton Hren 

10.00 - živi in ++ župljani 

 

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

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

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

danes po obeh mašah. 
 

V petek 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. Bolne in ostarele bo župnik obiskal v četrtek popoldne. 
 

V soboto obhajamo vernih duš dan. Obenem je tudi prva sobota v mesecu. Sveta maša je 

zjutraj ob 7.30 in zvečer ob 19.00. Pred večerno mašo (18.45) vabljeni k molitvi pred 

Najsvetejšim.  
 

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, Ognjišča in Don Boska.  
 

 

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

http://zelimlje.donbosko.si/

