
  

OZNANILA 
28. 3. 2021 

    

      SVETE MAŠE 
 

NED  28. 3. 

cvetna  

7.30 + Ana Virant, obl. in ++ iz družine 

10.00 - živi in ++ župljani 

PON  29. 3. 19.00 + Marija Mohar 

TOR  30. 3. 19.00 
- po namenu (Stražišar) 

+ Marko Brence (d. J. Stražišar) 

SRE  31. 3. 19.00 + Jože Tancek 

ČET  1. 4. 
veliki četrtek 19.00 + Franc Drobnič SDB (d.d. župljani) 

PET  2. 4. 
veliki petek 19.00 - obredi velikega petka / ni svete maše 

SOB  3. 4. 
velika sobota 19.00 + Ivan Giovani, Marija in Ivan Juha 

NED  4. 4. 

VELIKA NOČ  

7.00 - živi in ++ župljani 

8.30 + Franc Drobnič SDB (d.d. župljani) 

10.00 + Stana Škulj (d. Jože Senegačnik) 
 

Hvala vsem, ki darujete za svete maše.  
 

Priložnost za prejem zakramenta svete spovedi v velikem tednu v četrtek in petek uro pred mašo 

in med mašo, oz. obredi. 

Za obisk nedeljske maše je potrebna prijava (v tem tednu tudi za četrtek, petek in soboto), ki 

jo opravite na spletni strani župnije. Če komu prijava ne uspe, naj pokliče župnika ali napiše 

sms.  

Po novem odloku (Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021), ki velja za cerkve manjše od 300 

m², torej tudi za našo cerkev, je v cerkvi lahko naenkrat 10 oseb / družin / oseb istega 

gospodinjstva. 
 

Urnik za češčenje pri Božjem grobu na veliko soboto (po vaseh) in razpored blagoslovov 

velikonočnih jedil je na oglasni deski in na spletu. Če bo vreme dopuščalo, bomo blagoslov jedil 

opravili zunaj. Povabljeni, da ravnamo odgovorno, času epidemije primerno in skrbimo za svojo 

varnost in ne ogrožamo drugih. 
 

Na veliko noč bodo letos tri svete maše: ob 7.00, 8.30 in 10.00. Ker letos vstajenjska procesija 

odpade, bo duhovnik vstalega Jezusa v monštranci med zvonjenjem odnesel iz Božjega groba na 

glavni oltar.  
 

Bolne in ostarele bo župnik pred prazniki obiskal v sredo. 
 

Zaradi hitro spreminjajočih se razmer lahko pride tudi do sprememb pri obhajanju 

velikonočnih praznikov. O morebitnih spremembah boste pravočasno obveščeni na spletni 

strani in na Fb strani župnije. 
 

Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišča in novo Glasilo. Verski tisk v prihodnje čaka v 

cerkvi na polici pod korom. 
 

 

 

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

