5. nedelja med letom – 7. februar 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je 5. nedelja med letom. Prihodnja nedelja bo 6. nedelja med letom.
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.

V četrtek, 11. februarja, bo v naši župniji dan celodnevnega češčenja
Najsvetejšega in god Lurške Matere Božje ter svetovni dan bolnikov. Dopoldne
bo sveta maša ob 8.30. Najsvetejše bo izpostavljeno po dopoldanski sveti maši
do 12.00 ure, popoldne pa od 15.00 ure naprej do večerne maše (ob 19.00 uri),
ko bo sklep celodnevnega češčenja Najsvetejšega. Procesije z lučkami letos
zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa ne bo. Praznik celodnevnega češčenja
je lepa priložnost in spodbuda za okrepitev osebne ali družinske molitve.
Salezijanska gimnazija Želimlje in dijaški dom sv. Janeza Bosta vabita osmošolce
in devetošolce na INFORMATIVNA DNEVA v petek, 12. februarja 2021, ob 9.
in 15. uri in v soboto, 13. februarja 2021, ob 9. uri. Zaradi epidemije bodo vsi
dogodki potekali preko spleta na naslovu https://gz.zelimlje.si/id/.
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita
osmošolce in devetošolce na INFORMATIVNA DNEVA v petek, 12. februarja
2021, ob 9. in 15. uri in v soboto, 13. februarja 2021, ob 9. uri. Zaradi
epidemije bodo vsi dogodki potekali preko spleta na naslovu vpis.stanislav.si.
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na informativne »webinarje« o
programih in vpisu na Teološko fakulteto UL, ki bodo potekali v petek, 12.2., ob
10.00 in 15.00 ter v soboto, 13.2., ob 10.00. Vstopno mesto: https://www.teof.unilj.si/informativni-dan-2021. Vabijo tudi na dve spletni pogovorni oddaji: v četrtek
11.2.2021, ob 19.00, na temo »Teologi v družbi« ter v petek 12.2.2021, ob 19.00,
na temo »Poklicanost in duhovnik danes«. Več informacij in dostop do dogodkov
najdete na spletni strani Teološke fakultete UL: https://www.teof.uni-lj.si/.
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.

