OZNANILA
13. 11. 2022
SVETE MAŠE:
NED 13. 11.
33. med letom

7.30
10.00

- živi in ++ župljani
+ Jurij Senegačnik

PON 14. 11.
Nikolaj Tavelić
TOR 15. 11.
Albert
SRE 16. 11.
Marjeta Škotska
ČET 17. 11.
Elizabeta Ogrska
PET 18. 11.
Posv. baz. Petra in Pavla
SOB 19. 11.
Matilda

19.00

++ Adamičevi

19.00

- v zahvalo za obletnico zakona

19.00
Gradišče

- za zdravje vaščanov Gradišča

NED 20. 11.
Kristus kralj vesolja

19.00

++ Dobravčevi;
- v zahvalo

19.00

+ Frančiška Šmuc

19.00

+ Jože Lovšin, obl. in ++ iz družine

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

++ Marija in Ivan Starc, obl.

Danes obhajamo svetovni dan ubogih in začetek tedna zaporov. Misel na uboge nam je potrebna,
da ne otopimo v svojem udobju, ampak krepimo čut hvaležnosti in solidarnosti. Teden zaporov
letos poteka pod geslom »hvala za«, kar je zelo potrebno prebujati v zapornikih in vseh, ki so z
njimi v stiku, pa tudi v vseh nas.
Zato naj bo še enkrat izrečena zahvala vsem sodelujočim za lepo bogoslužje pretekle nedelje
(ministrantom, zborovodji in organistu, pevcem in bralcem, pritrkovalcem), kakor tudi vam, ki
ste pripravili darila, očistili cerkev in okolico, prinesli dobrote za agape in prispevali za bodočo
obnovo električnega zvonjenja. V imenu vseh velja zahvala tudi neimenovanemu faranu za
podarjene zastave s stojalom, ki so znamenje naše narodne, evropske in cerkvene identitete, pa
če hočete tudi Marijine, saj je ideja 12 zvezd na evropski zastavi povzeta po vencu dvanajstih
zvezd, ki obkrožajo Marijino glavo.
V sredo ob 19.45 bo seja ŽPS. Osrednja tema pogovora bo povezanost župnijskega občestva.
Skupaj bomo snovali bližnji adventni čas in pripravo na božične praznike.
V četrtek ob 18. uri bo srečanje za starše veroučencev 7. in 8. razreda. Lepo vabljeni na pogovor
in podelitev pobud za pripravo na birmo.
V soboto bomo salezijanci v Sloveniji praznovali in se zahvaljevali za 100-letnico samostojne
inšpektorije sv. Cirila in Metoda. Slovesnost bo na Rakovniku. Veseli smo 5 mladih sobratov iz
misijonskih dežel, ne smemo pa pozabiti in moliti za velikodušnost in pogum slovenske mladine
pri odločanju za službo evangelija.
Prihodnjo nedeljo bo praznik Kristusa kralja vesoljstva in sklep cerkvenega leta. Pri sv. maši ob
10h bodo sodelovali veroučenci 7. in 8. razreda in pred Jezusa prinesli svoje prošnje za začetek
neposredne priprave na sv. birmo.
Naj enako kot današnji evangelij tudi oznanila končam s spodbudo: S svojo stanovitnostjo si boste
pridobili življenje. Zmolimo molitev tedna zaporov.
---------------------Tedenska oznanila in druge informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na
https://www.facebook.com/zupzelimlje

