OZNANILA
29. 8. 2021
SVETE MAŠE
7.30
NED 29. 8.
22. med letom

10.00

- živi in ++ župljani
- na čast Mariji Pomočnici in Sv. Duhu za
novo šolsko leto
+ Božidar Kramar
- v zahvalo
+ Ivanka Marinčič (d. Marija Gale)

PON 30. 8.
Feliks

19.00

TOR 31. 8.
Pavlin

19.00

+ Pepca Kastelic
+ Franc Hren (d. Marija Pavlin)

SRE 1. 9.
Egidij

19.00
Vrh

++ iz družin Virant in Lovšin

ČET 2. 9.
Marjeta

19.00

+ Uroš Jamnik (d.d. sodelavke Žup. Karitas)
+ Franc Drobnič SDB (d.d. Kramarjevi)

PET 3. 9.
Gregor Veliki

19.00

+ Janez Pibernik, obl.
- živi in ++ iz družim Giovani in Škulj

SOB 4. 9.
Rozalija Sicilska

19.00

+ Marija Mohar, ob r. d.
+ Ivan Golob (d.d. domači)

7.30

++ starši Žmuc in Kisilak

10.00

- živi in ++ župljani

NED 5. 9.
23. med letom

Hvala za darove za cerkev, ki jih namesto nabirke namenjate v nabiralnik pod korom.
Včeraj smo zaključili letošnji oratorij, na katerem se je v veselem vzdušju vsak dan družilo
nekaj nad 60 otrok. Hvala prizadevnim animatorjem in vsem, ki ste na kakršen koli način
podprli naš oratorij.
V tem tednu obhajamo četrtek pred prvim petkom, prvi petek in prvo soboto. Vse tri večere
se bomo po sveti maši zaustavili v molitvi pred Najsvetejšim. Župnik bo v petek obiskal
bolne in ostarele po domovih.
V petek se z birmanci odpravljamo na duhovne vaje na Koprivnik v Bohinju.
Z veroukom začnemo v ponedeljek, 6. septembra. Urnik verouka bo objavljen na spletni
strani župnije v začetku tega tedna.
Na razpolago je nova številka Družin in novo Ognjišče.
Vsem, ki boste v tem tednu sedli v šolske klopi, želim blagoslovljen začetek šolskega leta.

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

