4. nedelja med letom – 28. januar 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 4. nedelja med letom, imenovana tudi nedelja Svetega pisma.
Prihodnja nedelja bo 5. nedelja med letom.
V ponedeljek, 29. januarja, bo ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V sredo, 31. januarja, bo praznik sv. Janeza Boska, ustanovitelja družbe don Boskovih
salezijancev. Sveti maši bosta ob 7.30 in ob 19.00 uri. Ob 20.00 uri bo seja ŽPS-ja.
V četrtek, 1. februarja, bo spomin rajnih salezijancev. Ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo
molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V petek, 2. februarja, bo prvi petek v mesecu. Dopoldan bo obisk bolnih in ostarelih na
domovih. Praznik Jezusovega darovanja – SVEČNICA. Sveti maši bosta ob 8.30 in 19.00
uri. Pri obeh svetih mašah bo blagoslov sveč in počastitev Srca Jezusovega. Vabljeni ste k
darovanju tekočega voska ali denarja za nakup cerkvenih sveč in tekočega voska.
Od petka (2. februar) do nedelje (4. februar) bo duhovno-družabni vikend za ministrante v
Srednji vasi nad Bohinjem.
V soboto, 3. februarja, bo sobota po prvem petku. God sv. Blaža. Sveti maši bosta ob 7.30
in ob 19.00 uri. Pri obeh svetih mašah boste lahko prejeli blagoslov sv. Blaža. Dopoldne
bomo pospravljali jaslice in smreke. Vabljeni tudi prostovoljci. Ob 18.00 uri bo molitev pred
Najsvetejšim. Ob 19.30 bo čiščenje cerkve (skupina z Goce Delčeve in Povšetove).
Vabljeni tudi prostovoljci, da skupaj poskrbimo za urejenost naše cerkve.
Umrl je Vincenc Rožmanec z Miklavčeve ulice 46. Od njega se bomo poslovili v torek, 30.
januarja, na pokopališču v Štepanji vasi ob 12.30 uri. Gospod daj mu večni mir in pokoj. In
večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.
ZAVOD ŽIV!M bo v začetku februarja ponovno pripravil Vikend za starše po spontanem
splavu oziroma izgubi otroka. Pomembno se nam namreč zdi, da imajo starši možnost
spregovoriti o svoji izkušnji in jo podeliti z ljudmi s podobno izkušnjo. Žal pa je izguba
otroka pri nas še vedno tema, o kateri se ne govori veliko in tako mnogi pari, ki bi jih vikend
zanimal, zanj ne izvedo. Tokrat se bo vikend odvijal od 2. - 4. februarja 2018 v Planini
pri Rakeku.
Na razpolago je nova številka tednika Družina, nova številka revije Ognjišče in nova
številka župnijskega mesečnega koledarja. Naročniki pa lahko v župnijski pisarni dobite
tudi revijo Magnificat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

