Kristus, Kralj Vesoljstva – 21. november 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je nedelja Kristusa Kralja Vesoljstva.
Prihodnja nedelja bo 1. adventna nedelja, imenovana tudi nedelja Karitas.
KORONA UKREPI: Ob vstopu v cerkev ali v župnijsko dvorano (veroučne
učilnice) mora vsaka oseba (ki je že dopolnila 12 let) izpolnjevati pogoje PCT
(prebolel, cepljen, testiran), imeti s seboj potrdilo o izpolnjevanju pogojev PCT in
osebni dokument, imeti na obrazu zaščitno masko (kirurško ali FFP2) in si
razkužiti roke.
V ponedeljek, 22. novembra, ob 9.00 bo družabno srečanje za starejše.
V sredo, 24. novembra, bo spominski dan Marije Pomočnice Kristjanov. Pri obeh
svetih mašah bo blagoslov Marije Pomočnice.
V četrtek, 25. novembra, ob 18.15 bo molitev pred Najsvetejšim.
V soboto, 27. novembra, od 15.00 do 17.00 bo pred cerkvijo mogoče dobiti material
za izdelavo adventnih venčkov, ki jih boste nato izdelali sami doma.
V nedeljo, 28. novembra, bo nedelja Karitas, zato bo tudi nabirka namenjena za
potrebe škofijske in župnijske Karitas.
Hvala za darove, ki ste jih na 2. nedeljo v novembru prispevali za cerkev. Zbrali smo
_______ evrov.
Prihodnjo nedeljo se bo začel adventni čas. Na pot se bo podala tudi Marija
Romarica, ki bo obiskovala naše družine. Vabljeni, da Marijo Romarico sprejmete v
svoj dom in skupaj z njo poživite družinsko molitev. Seznam za obiske Marije
Romarice je na mizici z verskim tiskom. Marijo Romarico vzamete na svoj dom po
večerni maši na predvečer datuma, ko bo cel dan pri vas. Nazaj jo prinesete
pred večerno sveto mašo, ob koncu dneva, ko je bila pri vas.
Obvestilo za starše: sveti Miklavž je sporočil, da že pripravlja darila za pridne otroke.
Ker je že malce v letih in mu nagaja spomin, prosi starše, da mu pomagajo in v
župnijski pisarni sporočijo imena pridnih otrok, da bo pripravil dovolj daril. Prijavnice
za srečanje s svetim Miklavžem so pri izhodu iz cerkve. Izpolnjene čim prej vrnite v
župnijsko pisarno, da jih bomo lahko pravočasno poslali v nebesa.
Na razpolago je nova številka tednika Družina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

