OZNANILA
8. 11. 2020
SVETE MAŠE
NED 8. 11.
32. med letom
zahvalna
SOB 9. 11.
Posvetitev
lateranske bazilike
TOR 10. 11.
Leon Veliki
SRE 11. 11.
Martin
ČET 12. 11.
Jozafat Kunčevič
PET 13. 11.
Stanislav Kostka
SOB 14. 11.
NED 15. 11.
33. med letom

+ Ivan Starc, obl.
9.00
- živi in ++ župljani
6.30

+ Marija Rebolj (d.d. Petričevi – Želimlje)

6.30

+ Janez Kikelj in starši

6.30

+ Niko in Dragica Padar

6.30

+ Jurij, obl. in Jožica Senegačnik

6.30

+ Jože Jakič (d.d. Koširjevi iz V. Slevice)

6.30

+ Matild Domić (d. družina Kisilak)

9.00

+ Jože Lovšin, obl. in ++ iz družin Virant in
Lovšin
- živi in ++ župljani

Danes obhajamo zahvalno nedeljo. Ne pozabimo na medsebojno hvaležnost in na hvaležnost
Bogu. Iskreno hvaležnost izražam vsem župnijskim sodelavcem, ki se na različnih področjih
življenja župnije trudite za rast Božjega kraljestva med nami. Še posebej hvala vsem, ki ste
v zadnjih tednih pomagali pri pripravi cerkve na pleskanju in pri čiščenju in urejanju cerkve
po pleskanju. Hvala tudi vsem, ki s svojo molitvijo spremljate in podpirate življenje naše
župnije.
Vsako nedeljo je priložnost za prejem svetega obhajila zjutraj od 7.30 do 8.30 in od 10.00
do 11.30. V cerkvi je lahko hkrati največ 6 ljudi, ki imajo medsebojno razdaljo 2 m (ta ne
velja za člane iste družine ali gospodinjstva).
Cerkev je čez dan (vse dni v tednu) odprta za osebno molitev zdravih vernikov.
V tem tednu so bila montirana obnovljena vrata tabernaklja. Tako se je v našo cerkev spet
vrnil Jezus v najsvetejšem zakramentu. Povabljeni, da ga obiščete in počastite.
Preteklo nedeljo, na praznik vseh svetih ste ob obisku cerkve darovali za svete maše za
++ župljane, sorodnike, dobrotnike in prijatelje. Nabralo se je za 11 svetih maš. Boglonaj!

Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in
na https://www.facebook.com/zupnija.zelimlje/.

