3. VELIKONOČNA NEDELJA, 15. april

14.30 – srečanje in sveta maša za
skupnost Vera in luč

-SVETE MAŠE
Nedelja: 700, 830, 1000
1100 (sv. Jernej) in 1900
Delavnik: 700 in 1900
Vsak dan: 1825 do 1900
molitev rožnega
venca in litanij.
ŽUPNIJSKA PISARNA
Ponedeljek, torek,
četrtek in petek:
od 1100 do 1200
od 1800 do 1830
info@zupnija-siska.si
www.zupnija-siska.si
TELEFONSKE
ŠTEVILKE
PISARNA: 01-583-72-70
p. Silvin: 01-583-72-77
p. Gregor: 01-583-72-82
p. Bogdan: 01-583-72-80
p.Bernardin:01-583-72-72

KRŠČEVANJE
Vpis med tednom.
Priprava: sobota ob 1730
Krst: 2. in 4. nedelja
v mesecu ob 11h
ŽUPNIJSKA KARITAS
Sreda: 1000 - 1200

Teden molitve za duhovne poklice
Letošnje geslo je »Daj mi poslušno srce«.
Vsak dan v tednu bo pri bogoslužju kratek
nagovor ter prošnje vernikov za nove
duhovne poklice, njihovo svetost in
stanovitnost. Višek molitvenega slavja pa bo
22. aprila, na nedeljo Dobrega pastirja.
Gospod Jezus, dobri Pastir!
Daroval si svoje življenje,
da bi ga vsi imeli v izobilju.
Podari bogastvo svojega življenja
vsem ljudem,
posebej fantom in dekletom,
ki jih kličeš v svojo službo.
Razsvetljuj jih pri odločitvi,
pomagaj jim v težavah,
ohranjaj njihovo zvestobo,
da bodo velikodušno kakor ti
darovali svoje življenje! Amen.

PONEDELJEK, 16. april
20.00 – Dom sv. Vida v Šentvidu: dekanijsko srečanje za bralce bo vodil profesor
liturgike dr. Slavko Krajnc
SOBOTA, 21. april
10.00 – 13.00: srečanje
za animatorje poletnega
oratorija; ob 150-letnici
njegove smrti bomo spoznavali svetniško osebnost in
delo škofa in misijonarja Friderika Baraga

4. VELIKONOČNA, 22. april
- NEDELJA
DOBREGA PASTIRJA

10.00 – pri družinski maši
sodelujejo veroučenci 7. razreda in njihovi starši
19.00 – poje Mladinski zbor

NAPOVEDNIK
* 3. maj ob 19h: začetek

šmarnične pobožnosti za otroke
* 6. maj ob 16h: šmarnična

maša v cerkvi na Rožniku
* nedelja, 20. maj ob 10h: prvo

sveto obhajilo za 14 veroučencev 3. razreda
* nedelja, 27. maj ob 10h:

sveta maša za bolne, invalidne
in starejše osebe
* nedelja, 10. junij ob 10h:

zaključna katehetska maša za
veroučence in njihove družine
* nedelja, 17. junij ob 10h:

praznovanje zakonskih jubilejev
* 1. – 7. julij 2018: nagradno

letovanje v Strunjanu za
ministrante, pevce otroškega in
mladinskega
zbora
ter
animatorje
* 27. – 31. avgust 2018:

poletni oratorij za otroke od 6.
leta starosti naprej

MAŠNI NAMENI
PONEDELJEK, 16. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 16)
19.00 za + Ivana in Slavko Kostanjšek
19.00 za + Franca Krašovca, obl.

TOREK, 17. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 17)
19.00 za + Terezijo Kovačič, obl.
19.00 za + Aleksandro Hranjec, 30. dan
FBS

za + s. Serafino

SREDA, 18. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 18)
7.00 v čast Mariji Pomočnici
19.00 za + Ivana in Marijo Silvester

ČETRTEK, 19. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 19)
19.00 za + Danija Mejaka, obl.
19.00

PETEK, 20. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 20)
19.00 za + starše Stermecki
19.00 za + Astrido Čehovin

SOBOTA, 21. april
7.00
19.00
19.00

za + Fani Gubaš (GM 21)
za + Janeza Dimca
za sestre in njihove družine

NEDELJA, 22. april
7.00
8.30
10.00
11.00
19.00

za žive in + župljane
za + Fani Gubaš (GM 22)
v zahvalo in blagoslov zakonu
za + Čermelj
za + Gašperja Trčka

OZNANILA izdaja: ŽUPNIJA LJ. - ŠIŠKA
Černetova ulica 20, SI-1000 Ljubljana
TRR: SI56-0201-3009-2375-635
Odgovarja: p. Gregor Kos, upr. žup.

