
 

 

OZNANILA 
17. 11. 2019 

    
      SVETE MAŠE 
 

NED 17. 11. 
33. med letom 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 ++ iz družin Omejc in Klobučar 

PON  18. 11. 
Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla 

19.00 
+ Marija Škrjanc (d. Nežka Dolenec z 

družino) 

TOR  19. 11. 19.00 + Jožefa Marinšek (d.d. Kramarjevi) 

SRE  20. 11. 
19.00 

Gradišče ++ starši Jamnik 

ČET 21. 11. 
Darovanje Device 

Marije 
19.00 + Stane Novak in Matjaž Zalar 

PET 22. 11. 
Cecilija 19.00 + Jože Jakič (d.d. Adamičevi iz Jazbine) 

SOB 23. 11. 
Klemen I. 

19.00 
+ Marko Brence 

+ Ivan Starc, 7. d.p.p. 

NED 24. 11. 
Kristus kralj 

vesoljstva 

7.30 
+ Jože Lovšin, obl. in ++ iz družin Virant in 

Lovšin 

10.00 - živi in ++ župljani 

 

Od jutri naprej bodo delavniške svete maše v kapeli Salezijanskega zavoda. 
 

Jutri zvečer po maši povabljeni v kapelo k molitvi za župnijo. 
 

V torek zvečer po sveti maši (ok. 19.30) bo v župnišču srečanje staršev letošnjih 

prvoobhajancev. 
 

V tednu, ki je pred nami, poteka teden zaporov. Naslov letošnjega tedna je »Kaj je zate 

svoboda & si ti svoboden?«   
 

Tudi letos nas bo v župnijski cerkvi obiskal sveti Miklavž, in sicer v nedeljo 8. decembra po 

drugi sveti maši. Glede daril za mlajše Miklavž sporoča, naj mu pri tem pomagajo starši in 

želje svojih otrok posredujejo zapakirane v vrečki ali paketu, v času verouka ali pred sveto 

mašo. 
 

Ker je letošnji adventni čas nekoliko krajši (zadnji teden ima samo dva dni) smo se na ŽPS 

dogovorili, da bo Marija romarica odšla na pot že teden prej, torej že v nedeljo 24. 11. in svojo 

pot začela na Vrhu. 

 

Prihodnjo nedeljo ob 15.00 je na Viču v Ljubljani dekanijsko srečanje ŽPS-jev.  
 

Na razpolago je nova številka Družine.  
 

 

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

http://zelimlje.donbosko.si/

