
  

OZNANILA 
22. 11. 2020 

    

      SVETE MAŠE 
 

NED 22. 11. 

Kristus Kralj 

vesoljstva 

6.45 
- živi in ++ župljani 

+ Marija Juha (d. družina Giovani) 

PON 23. 11. 
Klemen I. 

7.00 + Nežka Kranjc (d.d. vaščani Gradišča) 

TOR  24. 11. 
Andrej Dung-Lac 

7.00 + Helena Apovnik (d. družina Pučnik) 

SRE  25. 11. 
Katarina 

Aleksandrijska 
7.00 - po namenu (M. P.) 

ČET 26. 11. 7.00 + Marija in Anton Skuk 

PET 27. 11. 
Modest in Virgil 7.00 + Andrej Virant in Alojzija 

SOB 28. 11. 

Katarina Laboure 
7.00 + Marija in Franc Glinšek, obl. 

NED 29. 11. 

1. adventna 

nedelja Karitas 

6.45 
++ starši Žmuc in Kisilak 

- živi in ++ župljani 

 

Hvala vsem, ki tudi v času epidemije, ko ni mogoče maševati z ljudstvom, darujete za svete 

maše. Za svete maše lahko darujete tudi že za prihodnje leto. 
 

Vsako nedeljo je priložnost za prejem svetega obhajila zjutraj od 7.30 do 8.30 in od 10.00 

do 11.30. Pred prejemom obhajila sami zmolite kesanje in Očenaš. Po obhajilu vas bo 

duhovnik blagoslovil. V cerkvi je lahko največ en vernik ali skupina vernikov iste družine 

ali skupnega gospodinjstva. Če ob vstopu v cerkev opazite, da je že nekdo v cerkvi, ste 

naprošeni, da počakate zunaj toliko časa, da le ta zapusti cerkev. Lahko pa se za prejem 

obhajila tudi predhodno najavite na 064 222 555 ali na: drago.sencur@gmail.com. 

Cerkev je čez dan (vse dni v tednu) odprta za osebno molitev zdravih vernikov. 
 

Danes začenjamo teden Karitas. Nagovarjalo nas bo geslo: »Slišim te«, ki še posebej 

nagovarja v teh težkih časih. Tebe, ki si prišel k meni v svoji stiski, sem pripravljen zbrano 

poslušati in tudi slišati, si vzeti čas zate, skupaj s teboj odkriti najgloblje rane, povedati 

nepovedano in odpustiti.  
 

Prihodnjo nedeljo začenjamo adventni čas. Ker se očitno v cerkvi še nekaj časa ne bomo 

srečevali pri bogoslužju, ste povabljeni, da po domovih poskrbite za adventni venec in se ob 

njem zbirate k molitvi. 
 

 

 

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

na https://www.facebook.com/zupnija.zelimlje/. 
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