
  

OZNANILA 
5. 3. 2023 

    

      SVETE MAŠE: 
 

2. postna nedelja  

5. 3.   

7.30 - živi in + župljani 

10.00 + Marija Škrjanc (z Iga) 

PON  6. 3. 

Miroslav 
19.00 + Marija Skuk 

TOR  7. 3. 

Perpetua in Felicita  
19.00 - ob rojstnem dnevu in godu  

SRE  8. 3. 

Janez od Boga 
19.00 + Ciril Gregorič 

ČET  9. 3.  

Frančiška Rimska 
19.00 + Frančiška in Jože Jakič 

PET  10. 3. 

40 mučencev 
19.00 + starši Štebljaj 

SOB  11. 3.  

Benedikt 
19.00 ++ Travnovi 

3. postna nedelja  

12. 3.   

7.30 - živi in + župljani 

10.00 + starši Karolina in Anton Žužek 
 

Jezusovo spremenjene na gori ni bila sprememba njegove osebnosti, ampak razodetje njegove 

Božje lepote in dostojanstva. Lahko bi tudi rekli, da se je v srcih učencev spremenil pogled in 

razumevanje Jezusove Božje narave. Gospod naj tudi nas prevzame s svojo Božjo močjo. 

 

Hvala za pripravo križevega pota v petek in danes, kakor tudi za sodelovanje pri tem svetem 

bogoslužju. Bog povrni za današnjo nabirko, ki je namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja.  
 

V petek ob 18.30 bo križev pot v cerkvi, pri katerem bo sodelovala birmanska skupina s starši.  
 

Danes teden bo 3. postna nedelja, ko bomo 10 minut pred začetkom obeh maš znova imeli 3 

postaje križevega pota. Vodite ga bralci, ki ste določeni za tisto nedeljo.  
 

Čez 14 dni bo 4. postna nedelja in godovni spomin sv. Jožefa. Med nami bodo mladi medicinski 

diplomanti, ki bodo letos kot prostovoljci šli za nekaj mesecev na pomoč v misijone. Predstavili 

nam bodo to svojo namero in se priporočili za pomoč za pot in pri nabavi zdravil.  
 

Papežev molitveni namen v marcu je za žrtve zlorab, torej za tiste, ki trpijo zaradi zla, ki so jim 

ga povzročili člani cerkvene skupnosti: da bi v Cerkvi našli konkreten odgovor na svojo bolečino 

in trpljenje.  
 

Ne pozabimo, da smo se ob petkih, zlasti v postu, dolžni zdržati mesnih jedi. 

 

 

 

 

 
 

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

