4. VELIKONOČNA, 22. april
- NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

-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

Gospod Jezus,
dobri Pastir!
Daroval si svoje
življenje,
da bi ga vsi imeli
v izobilju.
Podari bogastvo svojega življenja
posebej fantom in dekletom,
ki jih kličeš v svojo službo.
Razsvetljuj jih pri odločitvi
in ohranjaj njihovo zvestobo,
da bodo velikodušno kakor ti
darovali svoje življenje! Amen.

PONEDELJEK, 23. april – sv. Jurij, mučenec,
zavetnik ljubljanskega mesta
19.30 – pripravljalno srečanje za romarje v
Lurd, vodi p. Edi Kovač (v dvorani)
SREDA, 25. april – sv. Marko, evangelist
20.30 – zakonska skupina sv. Eme
PETEK, 27. april
03.30 – izpred cerkve odhod avtobusa na
romanje v Lurd (vsa mesta že zasedena!)

NAPOVEDNIK
* 6. maj ob 16h: sveta maša v cerkvi na Rožniku
* nedelja, 13. maj ob 10h: sveta maša za
bolne, invalidne in starejše osebe
* nedelja, 20. maj ob 10h: prvo sveto obhajilo
za 14 tretješolcev
* nedelja, 10. junij ob 10h: zaključna katehetska
maša za veroučence in njihove družine
* nedelja, 17. junij ob 10h: praznovanje
zakonskih jubilejev (10, 15, 20, 25-letniki,
prijavite se v pisarni oz. na: info@zupnija-siska.si)

5. VELIKONOČNA NEDELJA,
29. april

Dragi otroci in starši!
V mesecu aprilu in maju se bo
v naši župniji veliko dogajalo.
Družinski center Oaza vas vsak
delovnik med 17. in 19. uro vabi
na programe Dišeči vrtiček in
Maja dogaja! (v maju tudi med
19.30 in 20.00). Z vami bodo
animatorke Ana, Tina in Nana.
Prav tako pa vas vabimo k
šmarnični pobožnosti. Skupaj
bomo prisluhnili PRIPOVEDI O
MARIJI duhovnika
Lojzeta Kozarja,
ki nam bo Marijo
približal na
poseben način.
O njenem
življenju nam
bodo pripovedovali njeni starši, sosedje,
znanci, pa tudi taki, ki so se
mimogrede srečali z njo. Otroci
bodo ob obisku šmarnic prejemali kartice za igro spomin z
osebami iz zgodbe in njihovimi
mislimi. Šmarnice bodo potekale
od ponedeljka do petka.
Vabljeni v župnijsko dvorano od
19h do 19.30. Pobožnosti pa bo
sledil nogomet in skrivanje na
vrtu, ki bo trajalo predvidoma
do 20h. Začnemo v četrtek,
3. maja – pridi letos tudi ti!

MAŠNI NAMENI
PONEDELJEK, 23. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 23)
7.00 za + moža
19.00 za + Rajka Zora

TOREK, 24. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 24)
19.00 za + Zdenko Novak, 30. dan
19.00 za + Antona Pavliča in starše, obl.
FBS

za + s. Edith

SREDA, 25. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 25)
19.00 za + Jakoba Penko, obl.
19.00 za + Marijo Avbelj

ČETRTEK, 26. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 26)
19.00
19.00

PETEK, 27. april
7.00 za + Fani Gubaš (GM 27)
7.00 za + Gnidica
19.00 za + Dušana Rijavca

SOBOTA, 28. april
7.00
7.00
19.00

za + Fani Gubaš (GM 28)
za duše v vicah
za + Adolfa Kramarja , obl.

NEDELJA, 29. april
7.00
8.30
10.00
11.00
19.00

za + Fani Gubaš (GM 29)
za žive in + župljane
za zdravje
za + Staneta Babiča
za + Vido Mohorčič

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

