OZNANILA
11. 9. 2022
SVETE MAŠE:
NED 11. 9.
24. med letom

10.00

+ starši Žmuc in Kisilak
- živi in ++ župljani

PON 12. 9.
Marijino ime

19.00

+ Janez Duščak, obl.

TOR 13. 9.
Janez Zlatousti

19.00

- za zdravje

SRE 14. 9.
Povišanje sv. križa

19.00
Gradišče

ČET 15. 9.
Žalostna Mati Božja

19.00

+ Marija Juha

PET 16. 9.
Kornelij, Ciprijan

19.00

+ Anton, obl. in Marija Rebolj
- za blagoslov in srečo v zakonu

SOB 17. 9.
Robert Belarmino

19.00

+ Janez Kramar, ob r.d.

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Štefan Marinček (30. dan, d.d. vaščani Smrjen)

NED 18. 9.
25. med letom

+ Ljudmila Jamnik

Hvala za udeležbo pri evharističnem slavju. Če sem danes po Božjem načrtu in volji predstojnikov
sprejel krmilo želimeljske župnije, me opogumlja to, da je tu dobra posadka, ki zavzeto opravlja
svoje delo: pevci, organisti, bralci Božje besede, ministranti, sodelavci Karitas, krasilci in čistilci,
animatorji, kateheti, ŽPS in drugi sodelavci. Skupaj se bomo trudili, da bo naše občestvo
verodostojno pričevalo za evangelij in Božjo slavo.
Od prejšnjega tedna imamo reden verouk. Ne odlašajte z vpisom otrok, ki že hodijo v šolo. Ob
današnjem srečanju starejših in bolnih, ki ste prejeli zakrament bolniškega maziljenja, vam
polagam na srce, da omogočite prejem tega zakramenta Božje moči, tolažbe in odpuščanja tudi
drugim bolnim in onemoglim, kakor tistim, ki so pred zahtevnim zdravstvenim posegom.
Mladi ste v soboto vabljeni v Stično na vseslovensko srečanje krščanske mladine. Tja pelje s
Škofljice poseben vlak. Več informacij najdete na spletu in drugih medijih. Vabljeni.
V sredo je praznik Povišanja svetega križa. Sv. maša bo na Gradišču. Ta teden se bomo kar
dvakrat spominjali Marije: v ponedeljek njenega imena, v četrtek pa njene žalosti in trpljenja.
Zato nas ona razume in pomaga v naših bridkostih.
Prihodnja nedelja bo v naši škofiji posvečena našim svetniškim kandidatom, v župniji pa bomo
obhajali katehetsko nedeljo. Prisrčno vabljeni k sv. maši starši s svojimi veroučenci.
Bog povrni za nabirko prejšnje nedelje, v kateri ste darovali za potrebe župnije 604 EUR.
Na izhodu vzemite Glasilo župnije, v katerem so razni razporedi in urnik verouka, naročene sv.
maše za ta mesec in kratko poročilo o seji ŽPS.
---------------------Tedenska oznanila in druge informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na
https://www.facebook.com/zupzelimlje .

