Nedelja Jezusovega krsta – 7. januar 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je nedelja Jezusovega krsta.
Prihodnja nedelja bo 2. nedelja med letom.
V ponedeljek, 8. januarja, bo ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V torek, 9. januarja, bo ob 20.00 uri bo srečanje Biblične skupine.
V sredo, 10. januarja, bo ob 19.30 bo večer za odrasle (kateheze za odrasle). To
bo četrta kateheza v sklopu 7 katehez na temo telesnega, duševnega in
duhovnega zdravja. Na te večere ste vabljeni vsi odrasli, ki bi radi poglobili svojo
duhovno življenje.
V četrtek, 11. januarja, bo ob 18.15 uri (pred sveto mašo) molitev pred
najsvetejšim za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V petek, 12. januarja, bo ob 19.30 čiščenje cerkve (skupina iz Novih Poljan).
Vabljeni tudi prostovoljci, da skupaj poskrbimo za urejenost naše cerkve.
Od petka (12. januar) do nedelje (14. januar) bo duhovno-družabni vikend za
dekleta iz otroškega pevskega zbora v Srednji vasi nad Bohinjem.
Prva in druga stopnja cerkvenega ozvočenja sta končani. Priporočamo se za
namenske darove za pokritje stroškov ozvočenja, da bomo lahko izpeljali še
tretjo, zadnjo, stopnjo prenove cerkvenega ozvočenja.
Na razpolago je nova številka tednika Družina.
Mesec januar je mesec verskega tiska: vabljeni ste, da obnovite naročnino za
verski tisk. Letna naročnika za tednik Družina je 104 €, za revijo Ognjišče 32 €, za
redno zbirko Mohorjeve družbe pa 65 €. Nekateri ste že podaljšali letno
naročnino, nekateri pa omenjeno duhovno literaturo prejemate na dom. Nekaj
tednikov Družina in revij Ognjišče imamo naročenih preko župnije, da jih lahko
vzamete in plačate sproti. Žal pa darovi v nabiralniku za verski tisk ne pokrijejo
vseh izvodov duhovne literature, ki se vzame in naj bi se plačala sproti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Župnik Grega je dosegljiv na 041-261-870 ali na zupnija.kodeljevo@gmail.com.
Uradne ure so v torek, sredo in četrtek od 14.00 do 15.00 ure in vsak dan po sveti
maši. Po dogovoru se lahko oglasite tudi izven uradnih ur.

