6. nedelja med letom – 11. februar 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 6. nedelja med letom.
Prihodnja nedelja bo 1. postna nedelja.
Danes, 11. februarja, je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega.
Najsvetejše bo izpostavljeno 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 mladina; od 18.00 do 19.00 ure kdor more.
V ponedeljek, 12. februarja, ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V sredo, 14. februarja, bo PEPELNICA, začetek postnega časa. Sveti maši bosta ob 7.30
in ob 19.00 uri. Pri obeh svetih mašah bo obred pepeljenja. Postna zapoved: strogi post
– ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in veliki petek,
zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času.
V sredo, 14. februarja, bo po večerni sveti maši večer za odrasle (kateheze za odrasle).
To bo peta 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, 15. februarja, ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim za
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V petek, 16. februar, ob 18.30 uri bo molitev križevega pota (vodi družina Marinko).
Od petka (16. februar) do torka (20. februar) bo zimovanje na Pohorju. Prijave zbira g.
Andrej Žohar (andrejzoh@gmail.com).
V nedeljo, 18. februarja, ob 9.30 uri bo molitev križevega pota (vodijo pevci).
Slovenska Karitas nas spodbuja, da se udeležimo akcije 40 dni brez alkohola, ki se
začenja na pepelnično sredo, 14. februarja in se zaključuje na veliko soboto, 31. marca.
Letošnja spodbuda nosi naslov: »Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola!«
Verjetno ste opazili, da je novo ozvočenje kdaj pa kdaj zatajilo. Mojster je zamenjal glavni
ojačevalec, tako da sedaj, upamo, težav ne bo več.
Hvala za prispevke, ki ste jih na svečnico darovali za sveče in tekoči vosek.
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.

