
  

OZNANILA 
12. 6. 2022 

    

      SVETE MAŠE 
 

NED 12. 6. 

Sveta Trojica 

7.30 
- živi in ++ župljani 

+ Milan Virant (d. nečakinja Milena Mustar) 
10.00 

Gradišče - živi in ++ vaščani Gradišča 

PON  13. 6. 
Anton Padovanski 19.00 + Brigita in Jože Marinšek 

TOR  14. 6. 
Valerij in Rufin 

19.00 
Vrh 

- poljska m. (za Vrh) 

+ Ivan Starc (d. Vera Jeršin) 
SRE  15. 6. 

Vid 
19.00 + Vida Terbovšek, obl. in Radovan Gorenc 

ČET  16. 6. 
Sv. Rešnje telo in 

kri 

7.30 - živi in ++ župljani 

19.00 
+ Alojzija in Andrej Virant 

+ Marija Juha (d. družina Jakič) 

PET  17. 6. 
Albert 19.00 

- po namenu 

+ Ivan Golob (d. družina Traven) 

SOB  18. 6. 
Marko in Marcelijan 19.00 

- poljska m. (Želimlje) 

+ Marija Rebolj (d. družina Giovani) 

NED 19. 6. 

12. med letom 
9.00 

- živi in ++ župljani 

+ Ana in Stane Cimperman 

++ starši in Janez Paznar 
 

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. V mesecu juliju je še nekaj prostih dni. 

Hvala tudi za darove, ki jih namesto nabirke namenjate za našo župnijo zadaj v nabiralnik. 

Še posebej hvala za pretekle prve nedelje v mesecu. Nabralo se je 624,00 €. Bog lonaj! 
 

Prihodnjo soboto vabljeni na dekanijsko romanje družin na Kurešček. Za vse, ki bi romali 

peš, je odhod iz Želimelj ob 13.00. Na Kureščku bo najprej ob 15.00 molitvena ura in nato 

ob 16.00 sveta maša na prostem. Lepo povabljeni! 
 

V sredo obhajamo god svetega Vida, zavetnika naše župnijske cerkve. V četrtek pa 

slovesni zapovedani praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi. Oba dneva povabljeni k sveti 

maši. 
 

Prihodnjo nedeljo obhajamo župnijsko žegnanje. Sveta maša bo samo ob 9.00. Najprej 

bomo imeli telovsko procesijo in nato sveto mašo. 

Ob koncu svete maše bodo tudi predstavljeni člani novega ŽPS-ja in dva ključarja. 
 

Na razpolago je nova številka tednika Družina. 
 

Poročni oklici: Matija Železnik in Anja Šterbenc. Poroka bo v soboto, 18. junija v župniji 

Šmartno pri Litiji. 

 

 

 

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

