OZNANILA
8. 3. 2020
SVETE MAŠE
7.30

- živi in ++ župljani

10.00

++ iz družin Škulj in Giovani

PON 9. 3.
Frančiška Rimska
TOR 10. 3.
40 mučencev iz
Armenije

19.00

+ Frančiška Jakič (d. družina Pučnik)

19.00

+ Milan Virant (d. brat Janez)

SRE 11. 3.

19.00
Smrjene

NED 8. 3.
2. postna

ČET 12. 3.
Inocenc I.
PET 13. 3.
Kristina
SOB 14. 3.
Matilda
NED 15. 3.
3. postna

++ starši Filej in Zupančič

19.00

- za srečne poti

19.00

+ Marko Brence

19.00

- za zdravje, pravo pamet in srečno zadnjo uro
- za zdravje

7.30

+ Stane Novak

10.00

- živi in ++ župljani

Hvala za darove pretekle nedelje, namenjene ureditvi naše cerkve. Nabralo se je 813,70 eur.
Boglonaj!
Hvala vsem, ki darujete za svete maše. V mesecu aprilu je še veliko prostih dni.
V petek pol ure pred sveto mašo vabljeni h križevemu potu. Ta petek pri križevem potu
sodeluje molitvena skupina.
V nedeljo, 15. marca popoldne vabljeni na Brezje. Ob 15.00 bo molitvena ura in ob 16.00 sveta
maša za nove duhovne poklice, h kateri so še posebej vabljeni verniki iz naše dekanije.
V soboto, 21. marca pa vabljeni na dekanijsko postno romanje na Kalvarijo pri Šmarju pri
Jelšah. Prijave pri župniku. Odhod izpred rakovniške cerkve ob 7.00 zjutraj. Prispevek za
romanje (s kosilom) je 30 eur.
Prihodnjo nedeljo bodo že na razpolago glasovnice za volitve članov Župnijskega pastoralnega
sveta za obdobje 2020–2025. Izpolnjene glasovnice boste vrnili v za to pripravljen in označen
nabiralnik v cerkvi nedeljo kasneje.
Dobro razmislimo, koga iz svoje soseske/vasi lahko predlagam. Člane ŽPS lahko predlaga in
voli vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja. Vsi lepo povabljeni, da
sodelujete pri tem dogodku in tako pokažete odgovornost do svoje župnije.
Na razpolago je nova številka Družine.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in
na https://www.facebook.com/zupnija.zelimlje/.

