Velika noč – 1. april 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je slovesni praznik VELIKE NOČI.
Prihodnjo nedeljo bo 2. velikonočna nedelja, imenovana tudi bela nedelja.
V ponedeljek, 2. aprila, bo velikonočni ponedeljek. Svete maše bodo ob 8.30, 10.00 in ob
19.00 uri. Družabnega srečanja za starejše ne bo.
V torek, 3. aprila, ob 20.00 uri bo srečanje Biblične skupine.
V četrtek, 5. aprila, ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim za nove
duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V petek, 6. aprila, bo prvi petek v mesecu. Dopoldan bo obisk bolnih in ostarelih na
domovih. Pri obeh svetih mašah bomo počastili Srce Jezusovo. Ob 19.30 uri (oziroma po
sveti maši) bo čiščenje cerkve (skupina iz Menardove ulice). Vabljeni tudi prostovoljci, da
skupaj poskrbimo za urejenost naše cerkve.
Ob 20.00 uri bo molitev za mlade.
ŠportKAT – Salezijanska animacija športa od 7. do 8. aprila 2018 organizira dvodnevno
športni turnir z naslovom »ŠportKAT IGRE 2018«. Tekmuje se v treh športih: futsal,
odbojka in streetball. Športni turnir bo potekal v Zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu.
Krajša duhovna obnova za vse sodelavce župnijskih Karitas bo v soboto, 14. aprila, od 16.
do 20. ure v župnijskem domu v župniji Ljubljana Štepanja vas. Tema duhovne obnove bo
navezovala na evangeljski odlomek o Izgubljenem sinu.
Prijave zbira br. Matej Štravs (031 434 520, matej.stravs@rkc.si).
ROMANJE NA BREZJE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE za našo dekanijo bo v nedeljo,
15. aprila, popoldne. Odhod avtobusa iz Štepanje vasi bo ob 13.30 uri. Ob 15.00 uri bo na
Brezjah molitvena ura, ob 16.00 uri pa sveta maša. Ob povratku bomo naredili še krajši
postanek na Bledu. Stroški prevoza znašajo 9 €.
Prijave zbira br. Matej Štravs (031 434 520, matej.stravs@rkc.si).
Na razpolago je nova številka tednika Družina in nova številka revije Ognjišče.
Zahvaljujem se vsem, ki ste v postnem času vodili molitev križevega pota. Prav tako se
zahvaljujem vsem, ki ste v velikonočnem tridnevju pomagali okrasiti cerkev, ste sodelovali
pri obredih z branjem, petje in ministriranjem. Zahvaljujem pa se tudi vsem tistim, ki ste na
kakršenkoli način prispevali, da je bilo to praznovanje lepo in doživeto. In ne nazadnje tudi
vsem tistim, ki ste v tem času več molili za našo župnijo in naše župljane. Naj vam dobri
Bog povrne. Želim vam lepe praznike in blagoslovljen velikonočni čas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

