1. postna nedelja – 21. februar 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je 1. postna nedelja. Prihodnja nedelja bo 2. postna nedelja.
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.
Postna zapoved: Vsak petek v postnem času velja petkov post. To pomeni, da
se ob postnih petkih ne sme jesti mesa in mesnih jedi.
Ta teden zaradi šolskih počitnic ne bo e-verouka.
V sredo, 24. februarja, bo spominski dan Marije Pomočnice Kristjanov. Pri obeh
svetih mašah bo blagoslov Marije Pomočnice.
V četrtek, 25. februarja, ob 18.15 uri bo molitev pred Najsvetejšim.
V petek, 26. februarja, ob 18.30 uri bo molitev križevega pota (vodi družina
Hočevar). Med molitvijo križevega pota smo na svojih mestih v klopeh in
upoštevamo medsebojno razdaljo.
V nedeljo, 28. februarja, ob 9.30 uri bo molitev križevega pota (vodijo člani in
članice župnijskega pastoralnega sveta). Med molitvijo križevega pota smo na
svojih mestih v klopeh in upoštevamo medsebojno razdaljo.
Zadnji dan v mesecu. Pri obeh svetih mašah bodo molitve ob vaji za srečno smrt.
Hvala za darove, ki ste jih na 2. nedeljo v februarju prispevali za cerkev. Zbrali
smo _____ evrov.
Slovenska Karitas nas spodbuja, da se udeležimo akcije 40 dni brez alkohola, ki
se začenja na pepelnično sredo, 17. februarja in se zaključuje na veliko soboto, 3.
aprila. Letošnja spodbuda nosi naslov: »Moja poteza«.
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.

