OZNANILA
1. 5. 2022
SVETE MAŠE
NED 1. 5.
3. velikonočna
Jožef delavec
PON 2. 5.
Atanazij
TOR 3. 5.
Filip in Jakob
SRE 4. 5.
Florjan

7.30

++ iz družin Virant in Lovšin

10.00

- živi in ++ župljani

19.00

+ Alojzija in Andrej Virant
+ Marija Juha (d. družina Jakič)

19.00

- za zdravje

19.00
Vrh

++ vaščani Vrha (d. Saje)
+ Franc Drobnič SDB (d. Saje)
+ Alojzija Primožič (d.d. sodelavke Žup.
karitas)
- za mir
+ Matild Domić

ČET 5. 5.

19.00

PET 6. 5.
Dominik Savio

19.00

SOB 7. 5.

19.00

++ Garvasovi

NED 8. 5.
4. velikonočna

7.30

++ starši Padar (Želimlje)

n. Dobrega pastirja

10.00

- živi in ++ župljani

Hvala za darove za cerkev, ki jih namesto nabirke darujete zadaj v nabiralnik. Še posebej
hvala za darove današnje prve nedelje v mesecu, ki so namenjeni za obnovo fasade na
cerkvi. Bog lonaj!
Jutri zvečer po sveti maši toplo povabljeni v našo cerkev k molitvi za župnijo.
V tem tednu, zaradi šolskih počitnic ni osnovnošolskega verouka.
Vstopili smo v šmarnični mesec maj. Pri delavniških večernih svetih mašah v župnijski
cerkvi bomo prebirali šmarnično branje z naslovom »Marija ima mnogo oblek«. V
Smrjenih pa bo šmarnična pobožnost vsak večer od ponedeljka do sobote ob 19.00. Tam
pa se bodo prebirale šmarnice za otroke z naslovom »Dva velikana in še večja mamica«.
Od danes do prihodnje nedelje obhajamo teden molitve za duhovne poklice. Letošnji teden
poteka ob povabilu sv. Frančišku Asiškem: »Pojdi in popravi mojo cerkev!«
V tem tednu obhajamo četrtek pred prvim petkom, prvi petek in prvo soboto. Po večerni
maši se bomo vse tri večere zadržali v molitvi pred Najsvetejšim. Župnik bo v petek
obiskal bolne in ostarele.
Na razpolago je nova številka tednika Družina, Ognjišče in novo Glasilo.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na
https://www.facebook.com/zupzelimlje .

