3. nedelja med letom – 27. januar 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 3. nedelja med letom, imenovana tudi nedelja Svetega pisma. Za našo župnijo
tudi praznik sv. Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev.
Prihodnja nedelja bo 4. nedelja med letom.
V ponedeljek, 28. januarja, ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V sredo, 30. januarja, ob 19.30 uri bo srečanje članov ŽPS-ja.
V četrtek, 31. januarja, bo praznik SV. JANEZA BOSKA, ustanovitelja salezijancev. Ob
18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in za
svetost duhovnikov.
Od petka, 1. februarja, do nedelje, 3. februarja, bo vikend za ministrante.
V petek, 1. februarja, bo prvi petek v mesecu. Dopoldan bo obisk bolnih in ostarelih na
domovih. Pri obeh svetih mašah bomo počastili Srce Jezusovo.
V soboto, 2. februarja, bo praznik Jezusovega darovanja (SVEČNICA). Sveti maši bosta
ob 8.30 in ob 19.00 uri. Pri obeh svetih mašah bo blagoslov sveč in počastitev Srca
Jezusovega. Vabljeni ste k darovanju tekočega voska ali denarja za nakup cerkvenih sveč
in tekočega voska. Ob 18.00 uri bo molitev pred Najsvetejšim (sobota po prvem petku).
V nedeljo, 3. februarja 2019, bo na Rakovniku ob 15.00 uri tradicionalno srečanje otroških
pevskih zborov ob prazniku sv. Janeza Boska. Sodeluje tudi naš otroški zborček. Vabljeni.
V nedeljo, 3. februarja 2019, bo izšla prenovljena številka Družine, ki bo obogatena z
novimi vsebinami in sodobnejšo podobo. Izkoristite priložnost, saj bodo to nedeljo na
voljo posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk
tednika brezplačno, ob tem vam bodo poklonili priložnostno darilo: kuharsko
knjižico Praznične dobrote.
Zimovanje na Pohorju bo od 22. februarja (zvečer) do 26. februarja (dopoldne) 2019.
Prijave bo po 1. februarju zbiral g. Andrej Žohar.
Mesec januar je mesec verskega tiska; vabljeni ste, da obnovite naročnino za verski tisk.
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.

