
  

OZNANILA 
25. 9. 2022 

    

      SVETE MAŠE: 
 

 

NED 25. 9. 

26. med letom 

 

7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 

10.00 - živi in ++ župljani 

PON  26. 9. 

Kozma in Damijan 
19.00 

- po namenu (Šmuc) 

+ Marija in Ciril Gregorič 

TOR  27. 9. 

Vincencij, ust. lazaristov 
19.00 

 
+ Janez Podlipec, obl. 

SRE  28. 9. 

Venčeslav  
19.00 + Mateja Jeraj Povše 

ČET  29. 9. 

Mihael, Gabrijel, Rafael 
19.00 + Frančiška Štebljaj, obl. 

PET  30. 9. 

Hieronim 
19.00 + Franc Golob 

SOB  1. 10.  

Terezija Deteta Jezusa 
19.00 + Alojzij Kumše 

NED  2. 10. 

27. med letom 

rožnovenska 

7.30 + starši in stari starši Jamnik 

10.00 - živi in ++ župljani 

 

Bog povrni za naročene sv. maše in darove v nabiralnik. V oktobru je še 11 dni prostih za naročilo 

sv. maše, kar lahko vidite na spletni strani župnije. Če je možno, jih naročite do prihodnje nedelje, 

sicer bodo prišle na vrsto maše, ki še niso razporejene (od pogrebov).   

 

Včeraj in danes smo se priporočili bl. Antonu Martinu Slomšku, da bi veljalo tudi za nas njegovo 

vodilo: Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Svoje vero 

je rad ubesedil v verzih: Da mene Oče ljubi, mi prav'jo vse stvari; kako naj tebe ljubim, me Jezus 

moj uči. Dokler je Božja volja na svetu rad živim; in ko bo Božja volja, rad zemljo zapustim… 
 

V soboto se začne mesec rožnega venca. Družine in posamezniki, sprejmimo Marijino spodbudo 

v Fatimi in na drugih milostnih krajih, da s to molitvijo prosimo za Božje usmiljenje in sebe, 

družine in svet ohranjamo v ravnovesju, povezanosti in miru. Na seji ŽPS je bilo sklenjeno, da bi 

z ozirom na to, da v župniji ni te utečene molitve pred sv. mašo, ta mesec pri vseh mašah zmolili 

desetko rožnega venca po namenih Cerkve in po namenih, ki jih boste napisali na listek in oddali 

v nabiralnik za darove. Po namenih, ki bodo izročeni do nedelje, bomo molili v naslednjem tednu.  
 

Prihodnja nedelja je rožnovenska in prva v oktobru. Se priporočamo za to prvo jesensko nabirko, 

ker je kurilna sezona pred vrati. Upam, da bo z vašo pomočjo moč pokrivati mesečne stroške 

župnije tudi v zimskem času.   
 

Društvo Za življenje nas vabi, da v Tednu za življenje molimo za nerojene otroke in se po 

možnosti udeležimo tudi Pohoda za življenje to soboto v Ljubljani. 

 
Oklic: Tilen Novak in Janja Mramor 

---------------------- 
Tedenska oznanila in druge 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

