OZNANILA
20. 11. 2022
SVETE MAŠE:
7.30

- živi in ++ župljani

10.00

++ Marija in Ivan Starc, obl.

PON 21. 11.
Darovanje Device Marije
TOR 22. 11.
Cecilija
SRE 23. 11.
Klemen I., papež
ČET 24. 11.
Andrej in vietnamski m.
PET 25. 11.
Katarina Sinajska
SOB 26. 11.
Valerijan

19.00

++ sorodniki in pozabljene duše v vicah

19.00

- živi in + cerkveni pevci in organisti

19.00

+ Marjan, obl. in starši Škulj

19.00

++ sorodniki Vehovec

19.00

+ Frančiška in Viljem Vesel

NED 27. 11.
1. adventna

7.30

+ Janez Kadunc in mama Marija, v zahvalo in
po namenu
++ iz družin Virant in Lovšin

10.00

- živi in ++ župljani

NED 20. 11.
Kristus kralj vesolja

19.00

S slovesnim praznikom Kristusa Kralja vesoljstva sklepamo cerkveno leto. Jezusovo zemeljsko
življenje se je končalo s smrtjo na križu, a ga je Oče poveličal z vstajenjem in sprejemom v
nebeško slavo. Od tam spremlja nas, potujočo Cerkev, ob koncu časov pa bo prišel v veličastju
Razsodnika, ki mu bo dana oblast in moč, da pokliče telesa svetih v poveličano vstajenje pri sebi
v nebeškem kraljestvu, druge, ki so se odvrnili od njega, pa prepusti pogubljenju. On je namreč
edini Odrešenik.
Mladim prijateljem, ki danes začenjajo birmanske priprave, želimo, da veselo in zavzeto stopijo
po poti evangelija in utrdijo prijateljstvo z Jezusom, ki ima luč življenja.
V torek je god mučenke sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Naj pevcem, organistu in zborovodju, pa tudi vsem podpornikom ljudskega petja nakloni veselje, da lahko opevamo Božjo slavo.
V četrtek je spominski dan Marije Pomočnice, zato bo pri maši nagovor o njeni vlogi v našem
življenju in blagoslov po njeni priprošnji.
V petek po 14. uri ali v soboto po 10. uri prosim za pomoč pri pospravljanju rož in čiščenju
župnišča. Tisti, ki bi lahko prišli pomagat, se vpišite na list na oglasni deski.
Prihodnja nedelja bo 1. adventna in nedelja Karitas. Pri mašah bomo blagoslovili adventne
venčke, ob 10.00 pa bo tudi sv. krst. Nabirka bo namenjena za potrebe Karitas. Sodelavke Karitas
bodo v znamenje hvaležnosti za vašo velikodušno dobroto pripravile agape.
Čez 14 dni nas bo obiskal sv. Miklavž. Starši, omogočite, da ta svetnik in dobrotnik ne bo praznih
rok. In še ena pobuda: Fundacija Don Bosko vabi, da smo Miklavževi pomočniki. V škatlo pred
spovednico lahko do 30. novembra daste kaj od tega, kar piše na plakatu na oglasni deski. Hvala.
In voščilo: Da bi Jezus ob koncu življenja tudi nam dejal: Še danes boš z menoj v raju.
---------------------Tedenska oznanila in druge informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na
https://www.facebook.com/zupzelimlje

