
  

OZNANILA 
19. 3. 2023 

    

      SVETE MAŠE: 
 

4. postna nedelja - 

sv. Jožef 19. 3.   

7.30 - živi in + župljani 

10.00 + Frančiška Železnikar in + iz družine Jakič 

PON  20. 3. 

Klavdija 
19.00 + Jože Škrjanc in Marija 

TOR  21. 3. 

Nikolaj 
19.00 + Marija, obl. in Anton Rebolj 

SRE  22. 3. 

Lea 
19.00 + Ana Virant, obl. in + iz družine 

ČET  23. 3.  

Rebeka 
19.00 + Marija Škrjanc (z Iga) 

PET  24. 3. 

Katarina Švedska 
19.00 + Franc Drobnič, SDB 

SOB  25. 3.  

Gospodovo oznanjenje 

7.30 + iz družin Vehovec in Lipar 

19.00 + Marija Gregorič, ob godu 

5. postna nedelja - 

26. 3.   

7.30 + Stane Novak 

10.00 - živi in + župljani 
 

Sleporojeni je po čudežnem daru vida izpovedal vero v Sina človekovega in se spoštljivo zahvalil 

za ozdravljenje. Tudi mi se zahvalimo za dar vere, ki ozdravlja naše duhovne oči in nam odpira 

vrata večnosti.  
 

V ponedeljek je minilo 10 let od izvolitve papeža Frančiška za naslednika apostola Petra. Zato 

bomo pred blagoslovom zapeli zahvalno pesem in izrekli molitev zanj. 
 

Ta teden je posvečen molitvi in osveščanju družin o njihovem nenadomestljivem poslanstvu za 

dobrobit družbe in Cerkve. Razdiralne sile zla ogrožajo njeno trdnost in obstoj. Zato je trud in 

skrb za svetost družine ter zakonsko zvestobo najboljša dota otrokom za odločanje za družinsko 

življenje, potrjeno s svetim zakramentom. Očetje prosite sv. Jožefa, zvestega in močnega varuha 

sv. Družine, naj vas podpira iz nebes, da boste modri vzgojitelji otrok, močni in trdni stebri družin, 

naroda in katoliške Cerkve.  
 

Križev pot v petek pripravi pevski zbor. Po sv. maši boste prejeli blagoslov Marije Pomočnice. 
 

V soboto bo praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Jutranja maša bo v zavodski kapeli, zvečer 

pa v cerkvi. Birmanci imajo ob 17. uri svoje mesečno srečanje. K večerni sv. maši posebej 

vabljene mame z otroki, saj bomo z birmanci molili za vas in vam voščili za materinski dan.  
 

V nedeljo bomo 10 minut pred začetkom maš spremljali Jezusa na križevem potu od 13. postaje 

dalje. Ob evangeliju o obujenju Lazarja bomo utrjevali vero v naše vstajenje, kar je dobra priprava 

na veliko noč.   
 

Vabim študente medicine, da nam predstavijo svojo zamisel o svoji medicinsko-misijonski 

odpravi. Pred cerkvijo boste z darom lahko podprli njihov projekt.  

 
 

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

