27. nedelja med letom – 7. oktober 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 27. nedelja med letom imenovana tudi rožnovenska nedelja.
Prihodnja nedelja bo 28. nedelja med letom.
V ponedeljek, 8. oktobra, ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V ponedeljek, 8. oktobra, ob 17.45 uri bo srečanje za ministrante.
V torek, 9. oktobra, ob 17.45 uri bo srečanje za tiste fante, ki bi želeli postati ministranti.
V četrtek, 11. oktobra, ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim za nove
duhovne poklice in svetost duhovnikov.
Od petka (12. oktober) do nedelje (14. oktober) bo na Koprivniku vikend za pevce in družine.
Več informacij dobite pri g. Petru Rojku (040-572-572).
V soboto, 13. oktobra, ob 20.00 uri bo molitev za mlade.
V nedeljo, 14. oktobra, od 16.00 do 19.00 ure bo oratorijsko popoldne za otroke.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri celodnevnem češčenju in pri praznovanju župnijske zavetnice,
sv. Terezije Deteta Jezusa. Naj vam vsem dobri Bog povrne s svojim blagoslovom.
Naslednjo nedeljo nas bodo obiskali člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote. S pomočjo Vincencijevega koledarja zbirajo sredstva za gradnjo hiše za družino
brez doma. Priporočen prispevek za koledar, ki ga krasijo fotografije na temo »Marija skoz
življenje«, je 10 evrov.
Radio Ognjišče vabi na 16. festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2018, ki bo v
četrtek, 11. oktobra 2018, v športni dvorani Osnovne Šole Alojzija Šuštarja (Zavod sv.
Stanislava) v Šentvidu v Ljubljani. Dogajanje se bo začelo z glasbenim ogrevanjem ob 18.00 v
avli OŠ, ob 19.30 pa se bo v športni dvorani OŠ začel osrednji dogodek.
Zavod ŽIVIM vabi na vikend za starše po spontanem splavu ali smrti otroka. Vikend bo
sestavljen iz pričevanj parov z izkušnjo izgube otroka, individualnega in skupinskega dela, ki vas
bo podprlo pri soočanju z izgubo ter trenutkov v tišini, v katerih boste imeli možnost, da začutite
sebe in spoznate načine kako poskrbeti zase v bolečem in težkem obdobju žalovanja. Vikend
bo potekal od 19. do 21. 10. 2018. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice spodaj ali preko
e-naslova info@zavod-zivim.si ali nas pokličite na 040 577 468, kjer prejmete tudi vse dodatne
informacije v zvezi z vikendom. Prijave so možne do 16. 10. 2018.
Na razpolago je nova številka tednika Družina, nova številka revije Don Bosko, nova številka
župnijskega glasila Vrtnice in revija Prijatelj, ki je tokrat brezplačna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

