3. velikonočna nedelja – 5. maj 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je 3. velikonočna nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo 4. velikonočna nedelja, imenovana tudi nedelja Dobrega pastirja.
V ponedeljek, 6. maja, bo za salezijansko družino praznik sv. Dominika Savija,
zavetnika ministrantov in salezijanskega gojenca. Ob 9.00 uri bo družabno srečanje
za starejše.
V sredo, 8. maja, ob 15.00 uri bo srečanje z vrhovnim predstojnikom
salezijancev, Ángelom Fernándezom Artimejem, 10. don Boskovim naslednikom v
Don Boskovem centru v Mariboru.
V sredo, 8. maja, ob 19.30 uri bo srečanje ob Svetem pismu z naslovom: Knjiga knjig
ni nastala naenkrat. Je torej plod človeškega razmisleka, o svetem, presežnem in
Božjem? Ali je tudi vera podvržena teoriji razvoja, ki gre od preprostih k vedno bolj
zahtevnim in zapletenim verskim resnicam?
V sredo, 8. maja, ob 20.00 uri bo srečanje za starše prvoobhajancev.
V četrtek, 9. maja, ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim.
V petek, 10. maja, ob 19.30 uri (po sveti maši) bo čiščenje cerkve (skupina
Menardova). Vabljeni tudi prostovoljci, da skupaj poskrbimo za urejenost naše cerkve.
V nedeljo, 12. maja, nas bo obiskal salezijanec Tone Grm, ki je misijonar v
Mozambiku, v Afriki. Pri obeh dopoldanskih svetih mašah nam bo spregovoril o
svojem misijonskem delu in o razmerah v Mozambiku. Ofer prihodnje nedelje bo
namenjen njemu in njegovemu poslanstvu v Afriki.
V nedeljo, 12. maja, bomo imeli celodnevno pripravo za tretješolce in njihove starše,
pred praznikom 1. svetega obhajila.
Začel se je mesec maj, ki je posvečen Devici Mariji, zato pri svetih mašah prebiramo
šmarnice in Mariji v čast molimo litanije. Za prvoobhajance je obisk šmarnic obvezen,
vabljeni pa tudi drugi veroučenci, da se nam pridružite. Po večernih svetih mašah bo
živahno tudi na igrišču poleg cerkve.
Na razpolago je nova številka tednika Družina in mesečni koledar za maj.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

