1. adventna nedelja – 2. december 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je 1. adventna nedelja, imenovana tudi nedelja Karitas.
Prihodnja nedelja bo 2. adventna nedelja.
V adventnem času bodo svete maše tudi ob ponedeljkih zjutraj (ob 7.30 uri).
V ponedeljek, 3. decembra, ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V sredo, 5. decembra, ob 17.00 uri nas bo v župnijski dvorani obiskal sv. Miklavž in
prinesel darila pridnim otrokom. Ta dan odpade verouk za 1., 5. in 6. razrede.
V četrtek, 6. decembra, ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim
za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V petek, 7. decembra, 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 bo čiščenje cerkve (Menardova ulica). Vabljeni tudi prostovoljci, da skupaj
poskrbimo za urejenost naše cerkve.
V soboto, 8. decembra, bo praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Sveti
maši bosta ob 8.30 in ob 19.00 uri. Obenem bo to tudi sobota po prvem petku. Ob
18.00 uri bo molitev pred Najsvetejšim. Ob 19.00 uri bo mladinska sveta maša.
V nedeljo, 9. decembra, bo 2. adventna nedelja. Ob 14.00 uri bo srečanje za starejše
v župnijski dvorani: začeli bomo s sveto mašo, ki ji bo sledil kulturni program
Glasbene šole Moste – Polje. Srečanje bomo nadaljevali ob klepetu in pogostitvi.
Dobre gospodinje prosimo, da napečete in prinesete pecivo in piškote za pogostitev
starejših in nastopajočih. Že vnaprej najlepša hvala.
Danes se na pot podaja Marija Romarica, ki bo obiskovala naše družine. Vabljeni, da
Marijo Romarico sprejmete v svoj dom in skupaj z njo poživite družinsko molitev.
Seznam za obiske Marije Romarice je zadaj na mizici.
Vsako adventno nedeljo boste lahko iz posebne košarice pri izhodu vzeli tudi
adventno spodbudo, ki vam bo v pomoč pri pripravi na božič.
Na razpolago je nova številka tednika Družina, mesečni koledar za december in
Marijanski koledar za leto 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

