5. nedelja med letom – 4. februar 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 5. nedelja med letom.
Prihodnja nedelja bo 6. nedelja med letom. Za našo župnijo dan celodnevnega
češčenja najsvetejšega.
V ponedeljek, 5. februarja, bo ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V torek, 6. februarja, bo ob 20.00 uri bo srečanje Biblične skupine.
V četrtek, 8. februarja, bo ob 18.15 uri (pred sveto mašo) molitev pred Najsvetejšim za
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V petek, 9. januarja, bo ob 20.00 uri molitev za mlade.
V soboto, 10. februarja, na predvečer praznika Lurške Matere Božje, bomo imeli
lurško procesijo z lučkami po cerkvi.
V nedeljo, 11. februarja, bo v naši župniji dan celodnevnega češčenja
Najsvetejšega in god Lurške Matere Božje ter svetovni dan bolnikov. Dopoldne bosta
sveti maši ob 8.30 in ob 10.00 uri. Najsvetejše bomo izpostavili med obema
dopoldanskima mašama in po 10.00 maši do 12.00 ure, popoldne pa od 15.00 ure
naprej do večerne maše ob 19.00, ko bo sklep celodnevnega češčenja Najsvetejšega.
Molitvene ure: od 15.00 do 16.00 ure Karitas; od 16.00 do 17.00 ure ŽPS, od
17.00 do 18.00 ure kdor more; od 18.00 do 19.00 ure mladina.
Umrl je Jože Rojko, nekdanji župljan naše župnije in brat našega zborovodja Petra.
Od njega smo se poslovili v petek, 2. februarja. Gospod daj mu večni mir in pokoj. In
večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.
Gimnazija Želimlje in dom Janeza Boska vabita na INFORMATIVNA DNEVA, ki jih
pripravljajo 9. in 10. februarja 2018. V petek bosta srečanji ob 9. in 15. uri, v soboto pa
ob 9. uri. Vabljeni!
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu vabita na
INFORMATIVNA DNEVA v petek, 9. februarja 2018 ob 9.00 in 15.00 in v soboto, 10.
februarja 2018, ob 9.00. Vabljeni!
Na razpolago je nova številka tednika Družina.

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

