OZNANILA
18. 9. 2022
SVETE MAŠE:
7.30

- živi in ++ župljani

10.00

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

PON 19. 9.
Januarij, škof

19.00

+ Marija Rebolj

TOR 20. 9.

19.00

+ Marija Starc

19.00

NED 18. 9.
25. med letom

Andrej Kim in kor. muč.

SRE 21. 9.
Matej, apostol

Smrjene

+ Janez Kadunc (d.d. Končanovi)

ČET 22. 9.
Mavricij, muč.

19.00

+ Mihaela Sket

PET 23. 9.
Pij iz Pietrelcine

19.00

+ Jelka Marinšek, obl.

SOB 24. 9.
Anton Martin Slomšek

19.00

+ Rudolf, obl., Ljudmila, Rudi Jeršin

7.30

++ iz družin Virant in Lovšin

10.00

- živi in ++ župljani

NED 25. 9.
26. med letom

Hvala za udeležbo in sodelovanje pri današnji sv. maši. Skupaj smo molili, prosili in se
zahvaljevali za Božje varstvo, pa tudi za vse ljudi, za učitelje, vzgojitelje in oblastnike. Božja
beseda nas je opozorila še na nevarnost krivičnosti in nepoštenega upravljanja z zaupanimi
dobrinami. - Bog povrni za naročene sv. maše in darove v župnijski nabiralnik. Hvala staršem za
veroučni prispevek.
Že 14 dni imamo reden verouk. Z veroučnimi srečanji utrjujemo primarno versko izkušnjo, ko jo
otroci živijo v družini. Ne odlašajte z vpisom otrok, ki že hodijo v šolo, veseli pa smo tudi
predšolskih otrok. Ta teden bodo veroučenci imeli priložnost za sv. spoved.
Danes se v naši metropoliji priporočamo svetniškim kandidatom: škofom Antonu Vovku, Janezu
Gnidovcu in Frideriku Baragi, duhovnikoma Antonu Strletu in Andreju Majcnu ter Magdaleni
Gornik in molimo za njihovo beatifikacijo. V teh pričevalcih najdemo navdih za poglobljeno
krščansko življenje in zavzeto apostolsko delo.
V sredo bo praznik apostola in evangelista Mateja. Sv. maša bo v Smrjenih.
V soboto je 24. v mesecu, zato bomo prejeli don Boskov blagoslov Marije Pomočnice. Ta dan
goduje bl. Anton Martin Slomšek, ki se mu bomo posebej priporočili prihodnjo nedeljo. Naj iz
nebes pomaga vsem šolnikom z vnemo, s kakršno je organiziral učenje otrok, ko še ni bilo
obveznega šolanja. Naj utrjuje v nas narodno zavest, ljubezen do domovine in vero kot luč v
prihodnost.
Naj nas vse spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo.
---------------------Tedenska oznanila in druge informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na
https://www.facebook.com/zupzelimlje .

