
  

OZNANILA 
22. 1. 2023 

    

      SVETE MAŠE: 
 

3. nedelja med letom 

22. 1.  

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Frančiška Traven, obl. 

PON  23. 1. 

Henrik 
19.00 + Marija Giovani, obl. in Ivan 

TOR  24. 1. 

Frančišek Saleški 
19.00 + Matild Domić 

SRE  25. 1. 

Spreobrnitev ap. Pavla 
19.00 + Pavla Oselj 

ČET  26. 1. 

Timotej in Tit 
19.00 + Amalija Golob 

PET  27. 1. 

Angela Merici, ust.uršulink 
19.00 

 

+ Frančiška Štebljaj (d. družina Krevs) 

SOB  28. 1.  

Tomaž Akvinski  
19.00 

+ Jože Štefe, 30. dan (d. žena Marija) 

+ Pavel Ogrinc (d. Patricija Ogrinc) 

4. nedelja med letom 

29. 1.  

7.30 + Franc in Katarina Jakopin 

10.00 - živi in + župljani 
 

S povabilom »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo« je Jezus začel svoje javno 

delovanje, v katerega je takoj vključil sodelavce, ki jih je izbral za svoje učence in apostole. K 

oznanjevanju in delu za Božje kraljestvo je poklican vsak izmed nas v svojem okolju in poklicu. 
 

V torek bo praznik sv. Frančiška Saleškega, po katerem se imenujemo salezijanci in tudi naša 

salezijanska ustanova v Želimljem. Zato bo sv. maša praznična, pri kateri bomo prejeli tudi 

blagoslov Marije Pomočnice, saj je njen spominski dan.   
 

V sredo, na praznik spreobrnitve apostola Pavla bo sklep molitvene osmine za edinost kristjanov. 

Ta dan bomo imeli 2. srečanje bralcev Božje besede. Vabljeni ob 18.30 k rožnem vencu za našo 

edinost v Kristusu, nato bo sv. maša, po njej pa nekaj iz apostolske spodbude Veselite in radujte 

se ter podelitev dobrot. V pripravi na to srečanje si doma oglejte TV oddajo Obzorje duha z dne 

15. januarja, ki je bila posvečena Svetemu pismu.  
 

Od četrtka do sobote bomo imeli duhovno pripravo na don Boskov praznik. Pri mašah bomo 

prisluhnili Vezilu, ki ga je vrhovni predstojnik salezijancev pripravil za letošnje leto.   
 

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali don Boskov praznik. Praznično sv. mašo ob 10. uri bo vodil 

ravnatelj naše ustanove g. Peter Polc. Ob tej priložnosti bodo birmanci prejeli knjižico Evangeliji 

za osebno hojo z Jezusom v pripravi na njihov binkoštni dan. Po sv. mašah bodo agape, zato se 

priporočamo vaši ustvarjalni dobroti.  
 

V začetku postnega časa v župniji začenjamo z Delavnicami molitve in življenja. Na njih 

bomo spoznali različne načine molitve, ki nas bodo postopoma popeljali v globlji OSEBNI odnos 

z Bogom. Pričevanja o Delavnicah najdete na spletu: dmz.si. Uvodno srečanje bo v četrtek 16. 2.  
 

Na voljo je nova številka revije Don Bosko. 
 

Sklenimo ta sveti shod s skupno molitvijo za edinost kristjanov. 
---------------------- 
Tedenska oznanila in druge informacije najdete tudi na spletni strani http://zelimlje.donbosko.si/ in na 

https://www.facebook.com/zupzelimlje 

http://dmz.si/
http://zelimlje.donbosko.si/
https://www.facebook.com/zupzelimlje

