OZNANILA
8. 5. 2022
SVETE MAŠE
NED 8. 5.
4. velikonočna

7.30

++ starši Padar (Želimlje)

n. Dobrega pastirja

10.00

- živi in ++ župljani

19.00

+ Ana Miklič, obl.
- po namenu

19.00

++ starši Merc in ostali ++ iz družine

PON 9. 5.
Izaija
TOR 10. 5.
Job
SRE 11. 5.
Aleksander
ČET 12. 5.
Leopold Mandić
PET 13. 5.
Fatimska M.B.
SOB 14. 5.
Bonifacij
NED 15. 5.
5. velikonočna

19.00
Gradišče
19.00

+ Anton Korošec in ++ Finkovi
+ Vilma Marolt
+ Janez Kramar (d.d. Šterbenčevi)
+ Ivan Starc (d.d. Jožefa in Jože Colarič)

19.00

+ Frančiška in Viljem Vesel

19.00

- v zahvalo
+ Franc Drobnič SDB (d.d. Jakičevi,
Adamičevi, Francka J.)

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Dragica, obl. in Niko Padar

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. V mesecu juniju je še nekaj prostih dni.
Hvala tudi za darove za cerkev, ki jih namesto nabirke darujete zadaj v nabiralnik. Še posebej
hvala za darove pretekle 1. nedelje v mesecu, ki so namenjeni za obnovo fasade na cerkvi.
Nabralo se je 503,50 €. Bog lonaj!
V tem tednu je spet verouk po običajnem urniku.
Salezijanska mladina in katoliška mladina vabita na slavilni večer za mlade, z naslovom »Mir
vam bodi«, ki bo v petek 13. maja na Kureščku. Ob 18.00 sveta maša v cerkvi, ob 19.00
slavilni koncert pred cerkvijo. Nastopa bend Mesto na gori in Stična bend. Vmes bo tudi
pričevanje in duhovni nagovor.
Tednik Družina v teh dneh praznuje 70 – letnico izhajanja. V uredništvu se zahvaljujejo za
zvestobo vsem bralcem in naročnikom in vabijo nove naročnike. Na polici pod oglasno desko
so zgibanke, ki vsebujejo tudi kartonček, na katerega vnesete svoje podatke in ga odpošljete
na Družino in tednik Družina en mesec prejemate brezplačno.
Na razpolago je nova številka tednika Družine.

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

