OZNANILA ŽUPNIJE JARŠE
4. adventna nedelja - 20. december 2020
Godovi:








ponedeljek: sv. Peter Kanizij, duhovnik;
torek: sv. Frančiška Cabrini, red. ustanoviteljica;
sreda: sv. Janez Kancij, duhovnik;
četrtek: sv. Adam in Eva, prastarši; Prvi SVETI VEČER
petek: sv. BOŽIČ rojstvo odrešenika Jezusa - zapovedani praznik
sobota: sv. Štefan. Diakon, prvi mučenec; dan samostojnosti;
nedelja: Nedelja SVETE DRUŽINE; sv. Janez, apostol, evangelist;

Letos ste še posebej povabljeni, da pripravo in sam božični praznik praznujete v družini, po
gospodinjstvih. V tem času je prišlo tudi do nekaterih sprostitev glede zbiranja pri bogoslužju.
Obhajilo boste lahko prejeli kot do sedaj, ob dnevih in urah kot so zapisane v Grobeljskem zvonu. Pri
sv. maši pa je lahko navzoče eno gospodinjstvo na 30 m2, to je v našem primeru 6 gospodinjstev v
kapeli ter 5 gospodinjstev v cerkevi. Kor je rezerviran izključno za organista/-ko.
Petje ni dovoljeno, prav tako ne zbiranje pred in po sv. maši. Upoštevajmo vsa priporočila proti
prenosu virusne okužbe.
Pred nami je prvi sveti večer, ko naj se vsa družina zbere k skupni molitvi ter pokropi in pokadi
prostore svojega doma.
Družinska polnočnica bo v četrtek, 24. decembra, ob 17. uri, s prenosom po spletu. Po končanem
programu boste ob 18. uri (v kapeli) lahko prejeli obhajilo. Prav tako tudi naslednje dni, kot je
zapisano v Grobeljskem zvonu.
Pred kapelo boste v torek, 22. decembra, od 17. do 19. ure lahko prejeli BETLEHEMSKO LUČ
MIRU.
Tudi letos bomo izvedli akcijo za pomoč našim misijonarjem in ljudstvom, kjer oznanjajo ROJSTVO
ODREŠENIKA. Na domove boste prejeli zloženko s predstavitvijo izvedenih projektov v lanskem
letu in načrtih za prihodnost. Svoj dar lahko nakažete po položnici ali oddate ob obisku bogoslužja.
Ta teden so uradne ure po urniku: pon. 16.00-17.30 in v torek od 10.00-12.00. Med uradnimi urami
lahko dobite koledarje in vse za lepše praznovanje (kadilo, oglje, blagoslovljeno vodo, …)
Ob božiču bo darovanje za župnijo. Za vsak vaš dar Bog povrni!
Hvala vsem sodelavcem, ki se trudite, da bo praznovanje božiča lepo kljub posebnim časom.
BOŽJI nam je rojen SIN,
BLAGOSLOVA VSEM in POVSOD, vaš župnik Matjaž

