4. adventna nedelja – 24. december 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 4. adventna nedelja. Prihodnja nedelja bo nedelja S vete družine.
Danes lahko po dopoldanskih s vetih mašah dobite luč miru in Betlehema, ki so
jo med nas prinesli skavti. Zbrani prispevki bodo namenjeni za Misijonsko
središče, za Zavod Živim in za Drugi dom.
Nocoj ob 18.00 uri bo otroška polnočnica. Ob 19.00 uri s vete maš e ne bo.
V ponedeljek, 25. decembra, bo BOŽIČ. S vete maše bodo ob 0. 00, ob 8.30, ob
10.00 in ob 19.00 uri. Družabnega srečanja za starejše ne bo.
V torek, 26. decembra, bo praznik prvega mučenca, sv. Štefana. Svete maše
bodo ob 8.30, ob 10.00 in ob 19.00 uri. Po več erni s veti maši bo v naši cerk vi
božični koncert. Več informacij pa je na plakatu na vhodnih vratih.
Od srede, 27. decembra, naprej bodo s vete maše po običajnem delavniškem
urniku ob 7.30 in ob 19.00 uri.
V četrtek, 28. decembra, ob 18. 15 uri bo pred s vet o mašo molitev pred
najs vetejšim za nove duhovne poklice in s vet ost duhovnik ov.
V nedeljo, 31. decembra, bo pri dopoldanskih s vetih mašah blagoslov otrok.
Prva in druga stopnja cerkvenega ozvočenja sta končani. Stroškov je bilo veliko.
Priporočamo se za namenske darove za pokritje stroškov oz vočenja.
Na Zavodu ŽIV!M pripravljajo Pro-life izobraževanje za mlade – študente in
starejše dijake. Izobraž evanje vsebuje 17 srečanj. Z njimi začnejo 8. januarja
2018. Na srečanjih bomo spregovorili o različnih temah: kul tura življenja,
kultura smrti, splav, kontracepcija, evtanazija, teologija telesa in pro -life
delovanje. Več informacij pa imat e na plakatu ali na njihovi spletni strani.
Na razpolago je nova številka revije Ognjišče, nova številka Vrtnic, v župnijski
pisarni pa lahko dobit e tudi Marijanski koledar za leto 2018, naročniki pa tudi
revijo Magnificat.
Ta teden imajo ot roci šolske počitnice, zato ne bo verouka. Uradnih ur za
župnijsko pisarno ta teden ne bo. Če bo kaj nujnega je župnik dosegljiv preko
mobilnega telefona.
Župnik Grega je dos egljiv na 041-261-870 ali na zupnija.kodeljevo@gmail.com.

