Nedelja svete družine – 31. december 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je nedelja s vete družine.
Prihodnja nedelja bo nedelja Jezusovega krsta.
V ponedeljek, 1. januarja, bo sloves ni praznik Marije, s vete Božje Matere,
svetovni dan miru in začet ek novega koledarskega leta. Začenja se tudi mesec
verskega tiska: vabljeni ste, da obnovite naročnino za verski tisk ali da se zanj na
novo odločite. S vete maše bodo ob 8.30, 10.00 in ob 19.00. Ne bo družabnega
srečanja za starejše.
V torek, 2. januarja, bo ž upnijsko peš romanje k s v. Primožu nad Kamnikom. Več
informacij pa dobite pri g. Petru Rojku (040-572-572).
V sredo, 3. januarja, nadaljujemo z rednim veroukom.
V četrtek, 4. januarja, ob 18.15 uri bo pred s veto mašo molitev pred najs vetejšim
za nove duhovne poklice in s vet ost duhovnikov.
V petek, 5. januarja, bo prvi pet ek v mesecu. Dopoldan bo obisk bolnih in
ostarelih na domovih. Pri obeh s vetih mašah bomo poč astili Srce Jezusovo. Ta
dan bo tudi tretji s veti večer, ko blagoslavljamo s voje domove in jih zaznamujemo
s kraticami 20+G+M+B+18. Pri večerni s veti maši bo blagoslov vode, kadila in
krede.
V soboto, 6. januarja, bo sobot a po prvem petku in sloves ni praz nik Gospodovega
razglašenja (s veti trije kralji Gašper, Melhior, Boltežar). S veti maši bosta ob 8. 30
in ob 19. 00 uri. Ob 18.00 uri molitev pred Najs vetejšim.
Prva in druga stopnja cerkvenega ozvočenja sta končani. Stroškov je bilo veliko.
Priporočamo se za namenske darove za pokritje stroškov oz vočenja, da bomo
lahko izpeljali še tretjo, zadnjo, stopnjo prenove cerk venega oz vočenja.
Na razpolago je nova številka revije Družina, v župnijski pisarni pa lahko dobite
tudi Marijanski koledar za leto 2018.
Uradne ure za župnijsko pisarno bodo v s redo in četrtek med 14.00 in 15.00 uro,
vs ak dan po s veti maši ali po predhodnem dogovoru. V torek uradnih ur ne bo.

Župnik Grega je dos egljiv na 041-261-870 ali na zupnija.kodeljevo@gmail.com.

