24. nedelja med letom – 12. september 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danes je 24. nedelja med letom.
Prihodnja nedelja bo 25. nedelja med letom; nedelja svetniških kandidatov.
Korona ukrepi: Ob vstopu v cerkev mora vsaka oseba imeti na obrazu zaščitno
masko, si razkužiti roke in upoštevati medsebojno razdaljo (1,5 m). V cerkvi je
dovoljeno petje (z masko na obrazu in upoštevanju medsebojne razdalje (1,5 m) med
pevci).
V ponedeljek, 13. septembra, ob 9.00 bo družabno srečanje za starejše.
V torek, 14. septembra, ob 20.00 bo sestanek članov in članic župnijske Karitas.
V sredo, 15. septembra, ob 20.00 se začenja nova sezona sodobne krščanske
glasbe. Dogodek bo potekal preko spleta pod imenom »Mesto na gori«.
V četrtek, 16. septembra, ob 18.15 bo molitev pred Najsvetejšim.
V soboto, 18. septembra, bo v Stični potekalo vseslovensko srečanje mladine.
V nedeljo, 19. septembra, se bodo razdelile kandidatne liste za izbiro članov ŽPS.
Pravico za podajo predlogov članov ŽPS imajo vsi tisti, ki so dopolnili 16 let in so
prejeli zakramente uvajanja (krst, birma, evharistija). Kandidatne liste je potrebno vrniti
v nedeljo, 26. septembra.
V nedeljo, 19. septembra, bo na Rakovniku nedelja svetniških kandidatov in
Majcnova nedelja. Ob 15.00 bo v cerkvi molitvena ura. Ob 16.00 bo slovesna sveta
maša, ki jo bo vodil beograjski nadškof, msgr. Stanislav Hočevar.
V nedeljo, 26. septembra, bo potekala izbira novih članov župnijskih pastoralnih
svetov (ŽPS).
V društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote so tudi letos pripravili koledar.
Zbrana sredstva (prispevek za koledar je 10 €) bodo namenili delu z mladimi.
V župniji Ljubljana – Sveti Križ (Žale) bo potekal katehumenat (priprava odraslih na
zakramente). Začetek bo 14. oktobra 2021 ob 20.00. Več informacij na:
http://www.ljubljana-sveti-kriz.si/verouk/katehumenat/.
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.

