OZNANILA
17. 7. 2022
SVETE MAŠE
NED 17. 7.
16. med letom
PON 18. 7.
Friderik
TOR 19. 7.
Ambrozij
SRE 20. 7.
Marjeta
Antiohijska
ČET 21. 7.
Lovrenc
PET 22. 7.
Marija Magdalena
SOB 23. 7.
Brigita Švedska
NED 24. 7.
17. med letom

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

++ starši in bratje Lunder

19.00

++ iz družin Tancek in Glinšek
+ Janez Kramar (d.d. Šterbenčevi)

19.00
Gradišče
19.00
Vrh
19.00
19.00

- v zahvalo, po namenu
- poljska m. (za Vrh)
+Marija Starc (d.d. vaščani Vrha)
+ Matild Domić SDB
+ Antonija Senčur
+ Frančiška in Viljem Vesel
+ Alojz Škrjanc (d. sestra Marica z družino)

19.00

+ Ana in Ivan Kranjec

7.30

+ Alojzija Cankar, obl.

10.00

- živi in ++ župljani

Hvala vsem, ki darujete za svete maše. V mesecu avgustu je še vedno kar nekaj prostih
dni.
Hvala za darove, ki jih namesto nabirke namenjate zadaj v nabiralnik. Še posebej hvala za
darove pretekle »prve nedelje«. Nabralo se je 605,45 eur. Boglonaj!
V tem tednu je bila končana obnova fasade na župnijski cerkvi. Načet omet in odpadli
simsi so bili pokrpani, celotna fasada je bila na novo prebarvana. Tako bo naša cerkev
nekaj časa imela lepšo zunanjo podobo. Hvala vsem, ki z naklonjenostjo, s svojimi darovi,
mnogi pa tudi s svojimi rokami podpirate prenovo naše cerkve.
Danes popoldne lepo povabljeni na zahvalno »mini« romanje na Planinsko goro. Ob 14.00
se zberemo v Planini pri cerkvi, kjer je možno tudi parkirati. Do Planinske gore je slabo
uro nezahtevne hoje, večinoma po gozdu. Možen je tudi dostop z avtomobilom. Na
Planinski gori se bomo okrog 15.00 zbrali v cerkvi k skupni molitvi in zahvali. Lepo
povabljeni!
Prihodnjo nedeljo obhajamo Krištofovo nedeljo. Po obeh mašah bo blagoslov prevoznih
sredstev. Dobili boste kartonček z molitvijo in nalepko. V posebej označen nabiralnik pa
boste lahko prispevali svoj dar za Mivo, ki skrbi za nakup prevoznih sredstev našim
misijonarjem.
Na razpolago je nova številka tednika Družina.
Vsem želim prijetne počitniške dneve!
Poročni oklic: Tim Novak in Mojca Trpinc.
Tedenska oznanila in ostale informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na
https://www.facebook.com/zupzelimlje .

