33. nedelja med letom – 15. november 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je 33. nedelja med letom.
Prihodnjo nedeljo bo praznik Kristusa kralja vesoljstva.
Svete maše z ljudstvom niso dovoljene. Dovoljene so zasebne maše duhovnika
brez vernikov. Do nadaljnjega so v župniji odpovedane vse dejavnosti in vsa
srečanja. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno
okužbo. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke in nadeti zaščitno masko.
Cerkev je odprta samo ob nedeljah za prejem svetega obhajila: sveto obhajilo je
mogoče prejeti ob nedeljah dopoldne med 8.30 in 9.00 uro ter med 10.45 in
11.15 uro. Med deljenjem obhajila, je lahko v cerkvi samo 1 oseba.
Med tednom je mogoče prejeti sveto obhajilo samo po dogovoru. Po dogovoru je
mogoče tudi prejeti zakrament svete spovedi.

Verouk za osnovnošolce poteka v e-obliki. Če po e-pošti niste dobili navodil,
se obrnite na župnika ali svojega kateheta.
Obvestilo za starše: sveti Miklavž je sporočil, da letos ne bo mogel priti na
obisk, saj kašlja in kiha. Na Zemljo pa bo poslal angelčke, ki bodo otroke
obiskali na domu. Otroci naj napišejo pismo svetemu Miklavžu in 5. decembra
2020 popoldne doma potrpežljivo čakajo angelčke, da pridejo na obisk.
Prijavnice za obisk Miklavževih angelčkov so pri izhodu iz cerkve in na
župnijski spletni strani. Izpolnjene čim prej prinesite v župnijsko pisarno ali po
e-pošti pošljite župniku. Ne pozabite tudi na poštnino za nebesa, ki znaša 10
evrov.
Uradne ure so možne samo po dogovoru.
Na razpolago je nova številka tednika Družina.
Svete maše, ki jih je mogoče spremljati »na daljavo«:
- EXSODUS TV (vsak dan ob 6.00, ob 12.00, ob 18.00, ob 0.00);
- Radio Ognjišče (vsako nedeljo ob 10.00, med tednom ob 19.00);
- TV SLO 1 (vsako nedeljo ob 10.00).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

