
  

OZNANILA 
29. 1. 2023 

    

      SVETE MAŠE: 
 

4. nedelja med letom 

29. 1.  

7.30 + Franc in Katarina Jakopin 

10.00 - živi in + župljani 

PON  30. 1. 

Martina 
19.00 - v čast Sv. Trojici in sv. Janezu Bosku 

TOR  31. 1. 

Janez Bosko 
19.00 - za zdravje 

SRE  1. 2. 

Brigita Irska 
19.00 ++ salezijanci 

ČET  2. 2., svečnica - 

Gospodovo darovanje 

7.30 
- v zahvalo in priprošnjo Mariji Pom.  

         in sv. Janezu Bosku 
19.00 + Alojzij Kumše (d. brat Janez) 

PET  3. 2. 

Blaž 
19.00 + Franc Drobnič 

SOB  4. 2.  

Oskar  
19.00 ++  Liparjevi sorodniki  

5. nedelja med letom 

5. 2.   

7.30 + Ana Lovšin, obl. in ++ iz družine 

10.00 - živi in ++ župljani 
 

Na današnji praznik sv. Janeza Boska je naša misel gotovo pri mladih, katerih življenjska sreča 

je bila temu svetniškemu duhovniku in modremu vzgojitelju zelo pri srcu. Naj s svojo nebeško 

priprošnjo spremlja tudi te mlade, ki želijo utrditi in poglobiti svoje prijateljstvo z Jezusom ob 

branju njegovega evangelija.    
 

Hvala ravnatelju salezijanske skupnosti g. Petru Polcu za vodenje tega prazničnega slavja in 

spodbudo, ki nam jo je namenil. Zahvala velja vsem, ki ste sodelovali pri sv. daritvi in za dar, ki 

ste ga dali v nabiralnik. Bog povrni za dobrote, ki ste jih namenili za praznične agape po sv. maši.  
 

V torek bo liturgični praznik sv. Janeza Boska, v četrtek pa svečnica - praznik Jezusovega 

darovanja v templju, ki je luč vsem narodom. Ves teden bodo sv. maše v kapeli, razen na svečnico 

zvečer, ko se bomo poslovili od letošnjih jaslic. 
 

V četrtek, petek in soboto, ki so prvi v mesecu, bodo po sv. maši litanije in blagoslov z 

Najsvetejšim. V petek boste lahko prejeli tudi blagoslov na priprošnjo mučenca sv. Blaža. Ta dan 

bo obisk bolnikov po domovih.  
 

Prihodnja nedelja bo prva v mesecu februarju, zato bo darovanje za cerkvene potrebe: sveče, 

oziroma tekoči vosek in razsvetljavo. Obenem bo blagoslov sveč.  
 

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

boste spoznali različne načine molitve, ki nas postopoma vodijo v globlji odnos z Bogom. Kaj 

več o tem molitvenem tečaju najdete na spletu, v zgibanki, pa tudi v novi številki župnijskega 

Glasila. Uvodno srečanje bo v četrtek 16. 2. po večerni sv. maši. Računajte s to možnostjo. 
 

Na voljo je nova številka Ognjišča, revija Don Bosko in župnijsko Glasilo za februar (pri izhodu).  
 

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

