
  

OZNANILA 
15. 1. 2023 

    

      SVETE MAŠE: 
 

2. nedelja med letom 

15. 1. 

7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 

10.00 - živi in ++ župljani 

PON  16. 1. 

Marcel 
19.00 + Anton Lipar 

TOR  17. 1. 

Anton 
19.00 + Janez Kadunc 

SRE  18. 1. 

Marjeta Ogrska 
19.00 + Marija Starc (d.d. družini Gačnik – Šporar) 

ČET  19. 1. 

Makarij 
19.00 + Mateja Jeraj Povše (d.d. Lidija in Gregor Virant) 

PET  20. 1. 

Fabijan in Boštjan 
19.00 

- za zdravje 

+ Marija Mohar, obl. 

SOB  21. 1.  

Neža  
19.00 

+ Janez Kramar, obl. 

+ Jožefa Marinšek, obl. 

3. nedelja med letom 

22. 1.  

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Frančiška Traven, obl. 
 

Kar je Janez Krstnik rekel o Jezusu, nam Cerkev govori pri vsaki evharistični daritvi: Glejte 

Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Vsako sv. obhajilo naj bo izpoved vere v resnično Jezusovo 

navzočnost pod podobo kruha in neizmerna sreča za Božji sestop v moje življenje. 
 

V sredo se začne molitvena osmina za edinost kristjanov. Za vsak dan so izbrani posebni odlomki 

Božje besede, krajši nagovor in prošnje za vse potrebe. Molimo tudi za edinost med kristjani po 

naših družinah.  

 

Na seji ŽPS smo pregledali pastoralne dogodke zadnjih dveh mesecev in se zazrli v čas, ki je pred 

nami. Nedeljo Svetega pisma bomo povezali z don Boskovim praznikom čez 14 dni, ko bodo 

birmanci prejeli knjižico Evangeliji, svoj osebni 'vademecum' – pojdi z menoj. Podprli smo tudi 

predlog za 2. srečanje bralcev Božje besede na praznik spreobrnjenja apostola Pavla. Blagoslov 

sveč in tekočega voska ter darovanje za razsvetljavo in druge potrebe bo prvo nedeljo v februarju.  
 

Z birmanci smo sinoči obhajali sv. mašo v zahvalo za sv. krst. S prižganimi krstnimi svečami so 

obnovili krstne obljube in v zbranosti prejeli Gospodovo telo. Pri bogoslužju so sodelovali tudi 

starši. Podprli smo jih s skupno molitvijo in prepevanjem mladinskih pesmi. – Naj spomnim, da 

nekaj kandidatov še ni dobilo skrivnega botra za molitveno podporo, kar kažejo čakajoče 

podobice na mizici za darove.  
 

Hvala za poravnano naročnine za Ognjišče in Družino. Kdor tega še ni uredil, naj to stori, če se 

le da, do prihodnje nedelje.   
 

Kakor je Jezus izpolnil Očetovo voljo, naj se tudi po nas in v nas uresniči Božji načrt! Prav zato 

potrebujemo Njegov blagoslov. 

 

 

 
---------------------- 
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

