OZNANILA
OZNANILA: 13. MED LETOM - 2. JULIJ 2017
Godovi v tem tednu:
•
ponedeljek: Tomaž, apostol
•
torek: Urh (Uroš), škof
•
sreda: CIRIL IN METOD, slovanska apostola
•
četrtek: Marija Goretti, devica, mučenka
•
petek: Božji služabnik Anton Vovk
•
sobota: Kilijan, škof, mučenec
•
Nedelja: 14. MED LETOM – Kitajski mučenci
Danes je 13. nedelja med letom in nedelja Slovencev po svetu. Med mašo
ob 10.00 uri začenjamo letošnji oratorij. Redni oratorijski program se začne v
ponedeljek ob 9.00 uri, že od 7.00 ure naprej pa je možno varstvo za otroke.
Program se zaključi vsak dan ob 16.00 uri, razen v sredo ko je piknik, v
petek pa je zaključek oratorija z mašo ob 19.00 uri. Hvala za vse oblike
sodelovanja in pomoči pri letošnjem oratoriju – tudi v obliki donacij.
Od 1. avgusta naprej bomo imeli na Kodeljevem novega župnika. To je g.
Grega Valič, po rodu iz Ljubljane, ki je 7 let duhovnik. Ob prvem prihodu v
župnijo je izrazil veselje in pripravljenost, da bo lahko deloval z vami in za
vas. Ker nima kakih posebnih obveznosti bo lažje spremljal tudi mladino.
Dosedanji župnik odhaja za eno leto v Rim. Bogu in vsakemu izmed vas je
hvaležen za vse trenutke skupnega prizadevanja, zorenja in graditve
Božjega kraljestva na Kodeljevem.
V času počitnic so uradne ure za župnijsko pisarno ne po napisanem urniku,
ampak predvsem pred ali po maši. Sicer pa lahko vedno, ko smo dosegljivi.
Hvala za razumevanje.
V sredo godujeta slovanska apostola in so-zavetnika Evrope, sveta brata
Ciril in Metod. V četrtek goduje devica in mučenka Marija Goretti. Ob 18.15
uri smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim, zlasti za blagoslov oratorija.
Petek je prvi v mesecu. Dopoldne obisk bolnikov na domu, pri obeh mašah
bomo počastili Srce Jezusovo, med večerno mašo pa je zaključek oratorija.
Sobota je prva v mesecu. Ob 18.00 uri vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
Škofijska Karitas tudi letos pomaga pri nakupu šolskih potrebščin.
Dokumentacijo je potrebno oddati najpozneje do 10. julija. Karitas pa prosi
tudi nas, da podpremo njeno prizadevanje pri nakupu šolskih potrebščin.
Prihodnja nedelja je 14. med letom. Godujejo Kitajski mučenci. Animatorji
odhajajo na zaslužene počitnice na otok Pag.

