OZNANILA
4. 9. 2022
SVETE MAŠE:
7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Anton Krivec, obl.

PON 5. 9.
Mati Terezija

19.00

+ Marija Mohar (ob roj. dnevu)

TOR 6. 9.
Zaharija, prerok

19.00

+ Alojz Škerjanc (dar Ciber Anton)

SRE 7. 9.
Regina
ČET 8. 9.
Rojstvo Device
Marije
PET 9. 9.
Peter Klaver

19.00
Vrh

+ Alojz in Jožefa Marinšek

19.00

v čast Svetemu Duhu in Mariji Pomočnici

19.00

++ iz družin Virant in Lovšin

19.00

+ Anton Garvas, obl. in Ana

10.00

+ starši Žmuc in Kisilak
- živi in ++ župljani

NED 4. 9.
23. med letom

SOB 10. 9.
Ines
NED 4. 9.
23. med letom

Hvala za vašo udeležbo pri današnjem evharističnem shodu. S tem ste pokazali svojo povezanost
z župnijo in z Jezusom. Z nami so združeni tudi bolniki, ki so v petek na domu prejeli Kruh
večnega življenja. - Bog povrni tudi za darove v nabiralnik na to prvo septembrsko nedeljo.
Jutri, v ponedeljek začnemo z veroučnimi srečanji. Urnik verouka in druge informacije najdete
na oglasni deski in na spletni strani župnije.
V četrtek je praznik Rojstva Device Marije, oz. mali šmaren. Pri sv. maši bomo zapeli Marijine
litanije in se ji izročili v varstvo. Po sv. maši bo seja ŽPS.
V soboto bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice. Kdor se namerava tega udeležiti z
našim skupnim prevozom, naj vsaj do četrtka sporoči župniku. Prosimo Jezusa in Marijo za nove
delavce v Gospodovem vinogradu.
Prihodnjo nedeljo bo zaradi obreda umestitve novega župnika in kot znamenje edinosti župnije
sv. maša samo ob 10. uri. To opravilo bo v škofovem imenu opravil arhidiakon g. Franci Petrič.
Bogoslužje bo združeno tudi s srečanjem starejših, ki bodo imeli možnost prejema zakramenta
bolniškega maziljenja. Po slovesnosti se bomo zadržali na druženju ob dobrotah, ki jih boste
pripravili v sodelovanju z župnijsko Karitas.
Mesečno Glasilo župnije bo na voljo prihodnjo nedeljo, ko bo v njem veljaven veroučni urnik.
Danes ni oklicev, zato pa veselo sporočilo, da je včeraj ob navzočnosti na stotine mladih in drugih
gostov v naši športni dvorani izpovedal večne redovne zaobljube Gregor Markeljc in se tako
zavezal don Bosku za dobro Cerkve, še posebej mladih. Naj bo blagoslovljena njegova pot.
---------------------Tedenska oznanila in druge informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na
https://www.facebook.com/zupzelimlje .

