
  

OZNANILA 
12. 3. 2023 

    

      SVETE MAŠE: 
 

3. postna nedelja  

12. 3.   

7.30 - živi in + župljani 

10.00 + starši Karolina in Anton Žužek 

PON  13. 3. 

Kristina 
19.00 + Alojzij Kumše (d. družina Šterbenc) 

TOR  14. 3. 

Matilda 
19.00 + Matild Domić, ob godu 

SRE  15. 3. 

Ludovika 
19.00 

+ Janez Kadunc 

- v zahvalo za Božje varstvo 

ČET  16. 3.  

Hilarij 
19.00 + Stana, obl. in Alojz Škulj 

PET  17. 3. 

Patrik 
19.00 + Ciril Gregorič, ob godu 

SOB  18. 3.  

Ciril – sv. Jožef 
19.00 + Jože Jakič 

4. postna nedelja - 

sv. Jožef 19. 3.   

7.30 - živi in + župljani 

10.00 + Frančiška Železnikar in + iz družine Jakič 
 

Žena iz Samarije se je ob vodnjaku zapletla z Jezusom v presunljiv pogovor. Jezus ji ponudi živo 

vodo, ki teče v večno življenje. Ker še ne razume, ga sprašuje kje je bolje moliti, na njihovi gori 

Garizim ali v Jeruzalemu. Jezus razloži, da kraj ni tako pomemben, ampak je pomembnejši način 

molitve v duhu in resnici. Ko mu omeni, da bo Mesija vse najbolje povedal, se ji Gospod 

razodene: Jaz sem, ki govorim s teboj. – Najdimo v postu še mi način za oseben dialog z Jezusom.  
 

V četrtek po sv. maši bo srečanje udeležencev DMŽ. Obenem bo sestanek ključarjev, ki je bil v 

Glasilu napovedan za prejšnji četrtek. Potrditi moramo obračun za preteklo leto in se seznaniti s 

pripravami na ureditev zvonov in obnovo sistema zvonjenja. Pogovorili se bomo tudi o delu na 

podružnicah. 
 

Križev pot v petek pripravi in vodi ŽPS. Seveda lepo vabljeni tudi drugi.  

V soboto je liturgični praznik sv. Jožefa, ker je nedelja 4. postna. Ker imamo lep oltar sv. Jožefa 

bo praznična sv. maša v cerkvi. 
 

V nedeljo bomo 10 minut pred začetkom obeh maš spremljali Jezusa od 10. do 13. postaje 

križevega pota. K sv. maši ob 10. uri posebej vabljene družine, zlasti družine birmancev, ki se 

boste Bogu zahvalili za svoje očete in se izročili v varstvo sv. Jožefa, ki ni bil le varuh sv. Družine, 

ampak je tudi varuh Cerkve, torej vaših družin. Med nami bodo študentje zadnjega letnika 

medicine, ki bodo letos kot prostovoljci šli za nekaj mesecev na pomoč v misijone. Z Zalo Kogoj 

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

Bog povrni za nabirko prejšnje nedelje, s katero bomo lahko plačali račune za ogrevanje in 

elektriko v prejšnjem mesecu, ostalo pa bo še 14 eur. 
 

Še nekaj birmancev čaka na molitvenega botra. Na polički na stebru je kuvertica s podobicami za 

to izbiro te duhovne podpore. 
 

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

