
  

OZNANILA 
3. 1. 2020 

    

      SVETE MAŠE 
 

NED 3. 1. 

2. po Božiču 

6.45 
v kapeli, brez 

vernikov 

+ Milan Virant, obl. in ++ iz družine 

- živi in ++ župljani 

PON 4. 1. 19.00 + Branko Merc (ob r. d.) 

TOR  5. 1. 19.00 - v zahvalo (H. K.) 

SRE  6. 1. 
Gospodovo 
razglašenje 

7.30 - za Božje varstvo in blagoslov 

19.00 - po namenu 

ČET 7. 1. 
Rajmund 19.00 + Neža Perhaj, obl. 

PET 8. 1. 

Severin 
19.00 ++ stari starši iz Štajerske 

SOB 9. 1. 

Hadrijan 
19.00 ++ Filej in Zupančič 

NED 10. 1. 

Jezusov krst 

6.45 
v kapeli, brez 

vernikov 

- živi in ++ župljani 

+ Stana Škulj (d.d. Damjanini sodelavci) 

 

 

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. 
 

Glede na navodila za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19 v Nadškofiji Ljubljana 

se bodo v naši župniji maše z navzočnostjo vernikov obhajale ob delavnikih, v tem tednu tudi 

v sredo, na praznik Gospodovega razglašenja, ko bosta dve maši, zjutraj ob 7.30 in zvečer 

ob 19.00. Ob obisku maše je potrebno upoštevati vsa navodila, ki jih je izdala Slovenska 

škofovska konferenca, med drugim tudi navodilo, da je v cerkvi na 30 kvadratnih metrov lahko 

ena oseba, ena družina ali skupina oseb iz istega gospodinjstva. Glede na površino naše cerkve 

je lahko naenkrat v njej 8 oseb, družin, ali oseb istega gospodinjstva. 

V nedeljo pa povabljeni k svetemu obhajilu: od 7.30 do 8.30 in od 10.00 do 11.30. 
 

Ker vas letos zaradi koronavirusa ne bodo obiskali koledniki po vaših domovih, si v cerkvi na 

polici pod oglasno desko lahko vzamete nalepke in zgibanke, v katerih je tudi položnica, na 

katero lahko nakažete svoj dar za naše misijonarje. 
 

Poravnate lahko tudi naročnino za verski tisk za letošnje leto. Naročnina na tednik Družina znaša 

119,60 €, na Ognjišče pa 33,50 €. 

 

 
 

 

 

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

na https://www.facebook.com/zupzelimlje . 

http://zelimlje.donbosko.si/
https://www.facebook.com/zupzelimlje

