
  

OZNANILA 
26. 6. 2022 

    

      SVETE MAŠE 
 

NED 26. 6. 

13. med letom 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 ++ starši in brat Nograšek 

PON  27. 6. 
Ema Krška 19.00 

+ Danica Usnik, obl. in ++iz družine 

+ Mateja Jeraj Povše (d. Rezka Hribar) 

TOR  28. 6. 
Irenej 

19.00 
- poljska m. (Skopačnik) 

+ Franc Golob (d. sosed Janez) 

SRE  29. 6. 
Peter in Pavel 

19.00 
Vrh 

+ Milan Virant (d.d. Roman in Marija Gačnik) 

+ Marija Starc (d.d. vaščani Vrha) 

ČET  30. 6. 
Prvi rimski mučenci 

19.00 
+ Marija in Anton Skuk 

+ Franc Drobnič SDB (d. Marija Jakič) 

PET  1. 7. 
Estera 19.00 

- za zdravje 

+ Frančiška Štebljaj (d. sin Mirko z družino) 

SOB  2. 7. 
Frančišek Regis 19.00 + Ana Miklič, ob r.d. in Alojzij 

NED 3. 7. 

14. med letom 

izseljenska 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 
Vrh - živi in ++ vaščani Vrha 

 

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. Hvala tudi za darove, ki jih namesto nabirke 

namenjate za našo župnijo zadaj v nabiralnik. Bog lonaj! 

Ker je prihodnjo nedeljo žegnanje na Vrhu, bomo imeli darovanje ob 1. nedelji v mesecu 

nedeljo kasneje. 
 

V sredo obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla, zato bo ta večer sveta maša na Vrhu, 

prihodnjo nedeljo ob 10.00 pa žegnanje. 
 

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, dvojna novomašna številka tednika Družina in novo Ognjišče. 
 

 

Ob smrti moje mame se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi v teh dneh stali ob strani, ki 

ste zanjo molili, jo prišli pokropit ali se udeležili njenega pogreba. Hvala tudi mnogim, ki 

ste darovali za svete maše za pokoj njene duše. Vsem iz srca Boglonaj! 
 

 

 

 

 

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

