5. postna nedelja – 7. april 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je 5. postna nedelja, imenovana tudi tiha nedelja.
Prihodnja nedelja bo cvetna nedelja.
Danes lahko vzamete oljčne vejice za cvetno nedeljo.
V ponedeljek, 8. aprila, ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V četrtek, 11. aprila, ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim.
V petek, 12. aprila, ob 18.30 uri bo molitev križevega pota (vodi družina Rozman). Ob
20.00 uri bo na Žalah dekanijska duhovna obnova za mlade in priložnost za zakrament
svete spovedi.
V soboto, 13. aprila, ob 15.00 uri bomo v dvorani pod cerkvijo izdelovali butarice za cvetno
nedeljo. Ob 19.30 uri (po sveti maši) bo čiščenje cerkve (skupina Karitas). Vabljeni tudi
prostovoljci, da skupaj poskrbimo za urejenost naše cerkve.
V nedeljo, 14. aprila, ob 8.30 uri bo blagoslov oljčnih vejic in butaric pod nadstreškom pred
cerkvijo, slovesni vhod in sveta maša. Ob 10.00 uri bo blagoslov oljčnih vejic in butaric pod
nadstreškom pred cerkvijo, slovesni vhod in sveta maša. Pri vseh svetih mašah bomo
prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju – pasijonu.
Kdor želi v postnem času prejemati postno e-spodbudo, se lahko prijavi na župnijskem enaslovu: zupnija.kodeljevo@gmail.com.
Tudi letos bodo mladi iz župnije Ljubljana – Štepanja vas pripravili pasijonsko igro.
Letošnji pasijon je napisan v sodobnem jeziku. Predstavi bosta v župnijski cerkvi sv.
Štefana v Štepanji vasi v Ljubljani na cvetno nedeljo (14. april) po sveti maši ob 18.00 uri in
na veliki torek (16. april) po sveti maši ob 19.00 uri. Pri pasijonu bo pel Stična bend. Lepo
vabljeni.
Na Radiu Ognjišče bo od 7. aprila do 13. aprila potekal radijski misijon. Vabljeni k
poslušanju.
Vljudno vabljeni na recital Venec spominčic možu na grob v izvedbi Sonje
Mlejnik, Moškega pevskega zbora Mirko Filej iz Gorice in Gregorja Klančiča, organista v LJ
stolnici, ki ga pripravlja Ljubiteljsko gledališče Teharje v cerkvi Srca Jezusovega na
Taboru v Ljubljani v petek, 12. aprila 2019, ob 19. uri.
Na razpolago je nova številka tednika Družina in revije Don Bosko.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

