OZNANILA
6. 11. 2022
SVETE MAŠE:
NED 6. 11.
32. med letom
zahvalna

10.00

- po namenu za družino Knez
- živi in ++ župljani

PON 7. 11.
Ernest
TOR 8. 11.
Bogomir

19.00

+ Frančiška in Jože Jakič

19.00

++ iz družine Oselj

SRE 9. 11.
Posv. lateranske bazilike

19.00
Smrjene

ČET 10. 11.
Leon Veliki
PET 11. 11.
Martin
SOB 12. 11.
Jozafat

NED 13. 11.
33. med letom

+ Janez Kadunc (d. hči Breda)

19.00

++ Marija in Anton Skuk
+ Anton Jakovac, obl.

19.00

+ Ivanka Šporar, obl.

19.00

++ stari starši Jeršin - Volavšek

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Jurij Senegačnik

Najprej: Bogu vsa zahvala za vse kar smo in kar imamo. To najlepše izražamo s svojo
navzočnostjo pri evharistični daritvi. Simbolno je to izraženo tudi z prinesenimi darovi, ki so
postavljeni pred daritvenim oltarjem. Znamenje hvaležnosti za prejete milosti in Božjo pomoč pa
je obnovljena župnijska cerkev, v katero radi prihajamo tako posamezniki, kot tudi družine in
farno občestvo.
Iskreno smo hvaležni našemu nadškofu in metropolitu Stanislavu Zoretu za obisk, blagoslov
opravljenih obnovitvenih del in sveto mašno daritev. Z veseljem in pozornostjo smo prisluhnili
Vašim spodbudnim besedam. Po Vas in z Vami smo povezani v eno sveto katoliško Cerkev.
Danes se spodobi in je prav izreči zahvalo g. Dragu in drugim nekdanjim župnikom, ki so ob
pastoralnem delu spodbujali in vodili obnovo cerkve. Enako zahvalo zaslužite vsi župnijski
sodelavci, ki ste animatorji in vodje raznih skupin. Bralci Božje besede, pevci, ministranti,
krasilke cerkve, člani ŽPS, Karitas in molitvene skupine, zaradi vašega deleža je župnija živa in
dejavna. Vam in vsem dobrotnikom tega svetišča naj Bog povrne z neminljivimi darovi.
V četrtek ob 18. uri bo srečanje za starše veroučencev 1. in 2. triade, torej od 1. do 6. razreda.
Lepo vabljeni na pogovor in podelitev pobud za plodonosno katehezo.
Na praznik Vseh svetih ste pri popoldanski maši za rajne v nabiralnik darovali za 12 sv. maš za
rajne župljane, sorodnike, prijatelje in znance. Bog povrni.
V župnijskem Glasilu, ki je na voljo pri izhodu, je natisnjena nadškofova beseda ob zahvalni
nedelji, pa tudi informacija, da je današnja nabirka namenjena za obnovo elektrifikacije
zvonjenja, kar čaka na vrsto že več let. Za delo v prihodnjem letu moramo dati naročilo že letos.
Po sv. maši si bomo ob prijateljskem druženju izrazili veselje in hvaležnost, da pripadamo temu
župnijskemu občestvu in preizkusili dobrote, ki ste jih za to priložnost pripravili.
---------------------Tedenska oznanila in druge informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na
https://www.facebook.com/zupzelimlje

