23. nedelja med letom – 6. september 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je 23. nedelja med letom, imenovana tudi angelska nedelja.
Prihodnja nedelja bo 24. nedelja med letom.
Obisk cerkve ali udeležba pri sveti maši je dovoljena samo zdravim vernikom.
Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo,
tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
Ob vstopu v cerkev si mora vsak nadeti zaščitno masko in razkužiti roke, v
cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane
skupnega gospodinjstva).
Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko.
V ponedeljek, 7. septembra, bo začetek družabnih srečanj za starejše, začetek
srečanj za ministrante in začetek verouka za 1. razrede.
V torek, 8. septembra, praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Sveti maši bosta
ob 8.30 in ob 19.00 uri. Začenjajo se vaje za otroški zbor in verouk za 3., 4. razrede in
srednješolce. Ob 20.00 uri bo odbor za mladino.
V sredo, 9. septembra, bo začetek verouka za 5. in 6. razrede. Ob 20.00 uri bo seja
ŽPS-ja.
V četrtek, 10. septembra, bo začetek verouka za 2., 7., 8. razrede in za birmance. Ob
18.15 uri bo molitev pred Najsvetejšim.
V četrtek, 10. septembra, ob 15.00 uri bo v svetišču Marije Pomočnice na
Rakovniku pogrebna sveta maša za pokojnega salezijanca in duhovnika Matilda
Domića, ob 17.00 uri pa bo pogreb pokojnega sobrata na pokopališču v
Želimljem.
V nedeljo, 13. septembra, bo pri sveti maši ob 10.00 uri blagoslov veroučnih torb in
veroučnih knjig ter drugih veroučnih pripomočkov. Boga bomo prosili za
blagoslovljeno novo pastoralno in veroučno leto.
Danes (dopoldne) so med nami prostovoljci iz Vincencijeve zveze, ki s pomočjo
koledarjev zbirajo sredstva za pomoč ljudem v stiski.
Na razpolago je nova številka tednika Družina, župnijski koledar za mesec
september in spremenjen urnik verouka za šolsko leto 2020-2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

