OZNANILA ŽUPNIJE JARŠE
5. velikonočna nedelja – 2. maj 2021
Godovi:
 ponedeljek: sv. Filip in Jakob ml., apostola;
 torek: sv. Florjan, (Cvetko), mučenec;
 sreda: sv. Gotard, menih, škof;
 četrtek: sv. Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov.
 petek: sv. Gizela , opatinja;
 sobota: sv. obletnica posvetitve ljubljanske stolnice;
 nedelja:6. velikonočna nedelja - nedelja turizma, sv. Izaija, prerok;
Vstopili smo v mesec, ki je še posebej posvečen Mariji Kraljici in Pomočnici;
Naši mladi so začeli z devetdnevnico v pripravi na zakrament sv. birme, ki ga bodo prejeli v nedeljo, 9.
maja. Podelitev zakramenta bo v župnijski kapeli ob 8. in 10. uri, zato ste ostali župljani naprošeni, da se
udeležite sv. maše ob 10. uri v Grobljah, ki jo bo daroval sosednji župnik.
Srečanje škofa z birmanci bo v četrtek ob 18. uri. Naprošeni ste, da pridete peš in pustite prazen prostor
pred župnijskim domom za možnost srečanja zunaj. Hvala za razumevanje. Hvaležni pripravniki na sv.
birmo s starši.
V četrtek ob 20. uri se srečamo s starši otrok 3. razreda - pripravnikov na prvo sv. obhajilo.
V četrtek pred prvim petkom smo še posebej osebno in po gospodinjstvih povabljeni k molitvi za duhovne
poklice.
V petek, ker je prvi v mesecu, obiščem bolne na domu.
Lepo povabljeni k šmarničnemu branju na naši spletni strani, ki ga bodo pripravili naši mladi, sicer pa
lahko šmarnice spremljate tudi na radiu Ognjišče, na iskreni.net in še kje.
Ta teden je redni verouk po urniku. Seveda z vsemi prizadevanji za upoštevanje priporočil NIJZ. Osvežite
znanje osnovnih molitvic in izpolnite liturgični zvezek.
V tem tednu, oziroma naslednjo nedeljo je darovanje za obnovitev – beljenje pastoralnih župnijskih
prostorov, ter ureditev prostora za korom. Dar lahko nakažete tudi na župnijski račun s pripisom »za
beljenje«.
V ponedeljek so uradne ure v ponedeljek od 16. do 17.15 ure, v torek od 10. do 12. ure.
Lahko me dobite po sv. maši ali na telefon 031 689 970, če me ne dobite takoj, vas pokličem nazaj. Lahko
napišete tudi SMS in vam odgovorim ali vas pokličem nazaj takoj, ko bo možno.
Pridi SVETI DUH in napolni srca svojih vernih …
Vaš župnik Matjaž

