Cvetna nedelja – 14. april 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danes je cvetna nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo VELIKA NOČ.
V ponedeljek, 15. aprila, ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
V četrtek, 18. aprila (VELIKI ČETRTEK), ob 7.00 uri bo molitev hvalnic v Marijini kapeli. Ob 9.00
uri bo krizmena sveta maša v stolnici. Ob 19.00 uri se bodo pri sveti maši predstavili letošnji
prvoobhajanci. Po obhajilu bomo prenesli Najsvetejše k stranskemu oltarju (v ječo) in nato molili
ob Jezusu v vrtu Getsemani.
V petek, 19. aprila (VELIKI PETEK), ob 7.00 uri bo molitev hvalnic v Marijini kapeli. Ob 15.00 uri
bo v cerkvi molitev križevega pota. Ob 19.00 uri bodo obredi velikega petka: besedno
bogoslužje, češčenje križa in obhajilo. Po obhajilu bomo prenesli Najsvetejše k stranskemu
oltarju (v grob) in nato molili pri Božjem grobu.
V soboto, 20. aprila (VELIKA SOBOTA), ob 7.00 uri bo blagoslov ognja pred cerkvijo, po
blagoslovu bo molitev hvalnic v Marijini kapeli in izpostavitev Najsvetejšega. Cel dan bo
priložnost za češčenje Jezusa v Božjem grobu.
Blagoslov velikonočnih jedil bo ob 11.00 uri, ob 14.00 uri, ob 15.00 uri, ob 16.00 uri in ob
17.00 uri. Po blagoslovu ob 15.00 uri bodo na igrišču igre s pirhi (če bo lepo vreme).
Ob 19.00 uri bo začetek praznovanja velikonočne vigilije: blagoslov ognja, procesija z
velikonočno svečo, hvalnica velikonočni sveči, branje Božje besede, obnovitev krstnih obljub,
slovesna sveta maša.
V nedeljo, 21. aprila bo slovesni praznik Gospodovega vstajenja (VELIKA NOČ). Ob 7.00 uri bo
začetek vstajenjske procesije, nato slovesna sveta maša. Svete maše bodo še ob 10.00 in
19.00 uri.
Za otroke 4., 5., 6., 7. in 8. razreda ta teden ne bo verouka. Otroci naj se namesto verouka
udeležijo svetih maš in obredov na velikonočno tridnevje.
SMC Kodeljevo (klub pri vhodu v glasbeno šolo) vabi na kreativno delavnico okraševanja
velikonočnih pirhov, ki bo v torek in sredo od 14.30 do 17.30 ure.
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 razpolago je nova številka tednika Družina, in nova številka župnijskega glasila Vrtnice.

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

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.

