OZNANILA
14. 2. 2020
SVETE MAŠE
NED 14. 2.
6. med letom
Valentin

6.45
v kapeli, brez
vernikov

- živi in ++ župljani
+ Alojz Škulj

PON 15. 2.

19.00

+ Nežka, obl. in Jože Štefančič

TOR 16. 2.

19.00

+ Franci, obl., Katarina in Jože Jakopin

SRE 17. 2.
Pepelnica

7.30

- po namenu

19.00

+ Marija Mohar

19.00

+ Matild Domić SDB

19.00

+ Janez Jeršin, obl. in Frančiška Vesel

19.00

+ Angelica Robson, r. Mežnaršič

ČET 18. 2.
Frančišek Clet
PET 19. 2.
Bonifacij
SOB 20. 2.
Frančišek in Jacinta
NED 21. 2.
1. postna

6.45
v kapeli, brez
vernikov

++ starši Novak
- živi in ++ župljani

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. Hvala tudi za vašo velikodušnost pri darovanju za
razsvetljavo cerkve. Na svečnico in v dnevih po njej se je v nabiralniku nabralo 571,00 eur. Iskren
Boglonaj!
V sredo, na pepelnico, ko začenjamo postni čas, bosta izjemoma dve sveti maši. Poleg večerne
maše, bo maša tudi zjutraj ob 7.30, h kateri ste povabljeni vsi, ki ste zjutraj prosti, da je zvečer
za druge v cerkvi dovolj prostora.
Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in
na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi
post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih
jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Vsak petek v postu bomo po sveti maši molili kratek križev pot.
Slovenska karitas v postu vabi k postni spodbudi 40 dni brez alkohola in k dobrodelni akciji za
pomoč v JV Evropi. Zgibanke so na polici pod oglasno desko.
Glede na navodila za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19 v Nadškofiji Ljubljana se
bodo v naši župniji maše z navzočnostjo vernikov do nadaljnjega obhajale le ob delavnikih. 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 / oseb istega gospodinjstva.
V nedeljo pa povabljeni k svetemu obhajilu: od 7.30 do 8.30 in od 10.00 do 11.30.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in
na https://www.facebook.com/zupzelimlje .

