2. nedelja po božiču – 3. januar 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je nedelja 2. nedelja po božiču. Prihodnja nedelja bo nedelja Jezusovega krsta.
Dovoljene so svete maše z ljudstvom. Petje pri svetih mašah ni dovoljeno. V
naši cerkvi je lahko naenkrat 25 oseb. Vstop je dovoljen samo zdravim
posameznikom. Ob vstopu v cerkev mora vsaka oseba imeti na obrazu zaščitno
masko, si razkužiti roke in upoštevati varnostno razdaljo (vsaj 1,5 m).
Med tednom so svete maše ob 7.30 in ob 19.00 uri.
Ob nedeljah so svete maše ob 8.30, ob 10.00, ob 11.15 in ob 19.00 uri.
Za obisk nedeljske ali praznične svete maše je obvezna predhodna prijava.
OGLED JASLIC: Tomaž Jakob sporoča, da že 40 let sodeluje pri postavljanju jaslic v
naši župnijski cerkvi. Nekaj njegovih jaslic bo letos na ogled v naši cerkvi. Ogled jaslic
je glede na trenutne razmere mogoč vsak dan od 17.00 do 18.00 oziroma po
dogovoru (Tomaž: 040-202-138). Za ogled jaslic veljajo enaki pogoji kot za vstop v
cerkev.
Ta teden nadaljujemo z verouk v e-obliki za osnovnošolce.
V sredo, 6. januarja, bo praznik Gospodovega razglašenja (sveti trije kralji). Sveti maši
bosta ob 8.30 in ob 19.00 uri. Ob 18.15 uri bo molitvena ura za zakonce, starše in
družine: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95702392403?pwd=QWhELy8yNmVkS0xNWDY4TkpWUHBLQT09 (meeting ID:
957 0239 2403; passcode: 153552).
V četrtek, 7. januarja, ob 18.15 uri (pred sveto mašo) bo molitev pred Najsvetejšim.
V petek, 8. januarja, bo dopoldne in popoldne obisk bolnih in ostarelih na
domovih.
Mesec januar je mesec verskega tiska; vabljeni ste, da obnovite naročnino za verski
tisk. Letne naročnine znašajo:
 za tednik Družina 130,00 € (posamezna številka je 2,50 €);
 za revijo Ognjišče 33,50 € (posamezna številka je 3,00 €);
 za redno zbirko Mohorjeve družbe 69 € (v prednaročilu 49 €);
 za revijo Magnificat 59,40 € (posamezna številka je 4,95 €).
Na razpolago je nova številka tednika Družina.
Uradne ure so možne po svetih mašah ali po dogovoru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

