7. velikonočna nedelja – 13. maj 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 7. velikonočna nedelja. Prihodnja nedelja bo binkoštna nedelja.
V mesecu maju bodo svete maše tudi ob ponedeljkih zjutraj.
V ponedeljek, 14. maja, ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V četrtek, 3. maja, ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim za nove
duhovne poklice in svetost duhovnikov.
Na razpolago je nova številka tednika Družina.
Župnija Štepanja vas vabi na dobrodelni koncert za njihovo župnijsko Karitas, ki bo v
nedeljo, 20. maja, ob 19.45 uri v župnijski cerkvi v Štepanji vasi v Ljubljani. Koncert
Marijinih pesmi z naslovom MARIJI bodo pripravili citrarska skupina kulturnega društva
Ihan, vokalna skupina Canticum Novum in Klemen Torkar. Zbrana sredstva bodo
namenjena za delo z brezdomci.
PRAZNIK MARIJE POMOČNICE NA RAKOVNIKU:

SOBOTA, 26. maj 2018:
o 19.00 – molitev za duhovne poklice s kratko dramsko igro;
o 20.00 – sveta maša pri Lurški kapeli (somaševanje vodi mag. Janez
Potočnik);
o 22.00 – slavljenje pred Najsvetejšim; 00.30 – nočna sveta maša;
o 2.00 – celonočno bdenje; 6.45 – molitev hvalnic.

NEDELJA, 27. maj 2018:
o 15.00 – sveta maša in procesija s kipom Marije Pomočnice. Somaševanje
vodi škof msgr. dr. Franc Šuštar.
Zavod živi na polno vabi na Jerihonsko bdenje, ki bo potekalo od nedelje 20. maja do
27. maja 2018 v kapeli centra živi na polno na Kongresnem trgu. Jerihonsko bdenje je
zaporedje neprenehne molitve 7 dni in noči pred Najsvetejšim, kjer bo skupina vernikov
(duhovnikov in laikov) po Sloveniji prosila za: zaščito življenj spočetih otrok, blagor
slovenskih družin, duhovno prenovo Slovenije in za osebne namene udeležencev. Več
informacij o prijavi dobite na spletni strani Zavoda živi na polno.
Frančiškani vabijo na Brezje na »na srečanje molivcev živega rožnega venca«, ki bo v
soboto, 19. maja 2018. Ob 9.30 uri bo molitev rožnega venca za nove duhovne poklice, ob
10.00 uri sveta maša, ki jo bo vodil provincial p. Marjan Čuden, ob 11.00 uri pa še
predavanje z naslovom: molitev in delo za duhovne poklice v družini in v župniji. Na koncu
bodo še pete litanije Matere Božje, posvetitev in blagoslov z Najsvetejšim.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

