Ponedeljek 1. 3. 2021
Albin, šk.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) 18.15
*(L) 19.00

Torek 2. 3. 2021
Neža Praška, dev.

*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Sreda 3. 3. 2021
Kuningunda, ces.
Četrtek 4. 3. 2021
Kazimir, kr.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

Petek 5. 3. 2021
Hadrijan, muč.
PRVI PETEK
Sobota 6. 3. 2021
Julijan, šk.
PRVA SOBOTA

(DSO) 10.00
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00
*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.15
*(L) (FB) 19.00

rožni venec
za zdravje Hane
rožni venec
+ Friderik Krašna, 30. dan
za ozdravitev notranjih ran
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
po namenu (T. B.)
rožni venec
+Karl Frahm
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
za mir in srečo v družini; po namenu
rožni venec
po namenu
molitev pred Najsvetejšim
za spravo
križev pot
po namenu
rožni venec
za duhovne poklice
rožni venec
+Roza Frahm, 7. dan
+ Tomaž Mlakar, obl.

Nedelja 7. 3. 2021 - 3. postna nedelja
Perpetua in Felicita, muč.

*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 8.00
*(L) (FB) 8.30
*(L) 10.30
*(L)(FB) 14.00

rožni venec
za žive in rajne farane
rožni venec
++ duhovniki
+Jožef Guzelj
križev pot molijo sodelavci Karitas

V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si razkužujete roke.
Obhajilo in blagoslov: obhajilo bo možno prejeti v cerkvi od 9.30 do 10.00. Prosim, če se predhodno najavite na
telefon: 051 303 164.
Vabim vas, da izkoristite možnost obiska svete maše, prejema obhajila in obhajanja zakramenta svete spovedi po
predhodnem dogovoru.
Za obisk nedeljske ali praznične maše prosim, da me prej obvestite.
Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila države.
V ponedeljek, 1. 3., ob 20.15 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS preko spletne aplikacije ZOOM. Lepo vabljeni člani.
V četrtek, 4. 3., ob 20.00 bo srečanje biblične skupine preko spletne aplikacije ZOOM. Vabljeni ljubitelji poglabljanja
v Besedo Življenja.
Petek, 5. 3., je prvi v marcu. Ta dan bom obiskoval bolne in onemogle po domovih. Če bi kdo, poleg tistih, ki jih že
redno obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas torej k obhajanju prvega petka – sveta spoved,
pobožnost križevega pota, obisk svete maše v živo ali preko spleta, radia ali TV, pri kateri poskušam čim bolj
dejavno sodelovati, in prejem svetega obhajila. Na prvi petek več molimo in z dobrimi deli ter premagovanji
zadoščujemo za vse, ki ne verujejo, ne molijo, ne ljubijo in ne upajo.
Pri križevem potu sodelujejo učenci 4., 5. in 6. razreda.
Ob 20.30 bo molitev k Predragoceni Krvi preko aplikacije zoom in prenašana preko spleta.
Sobota, 6. 3., je prva v marcu in je posvečena češčenju Brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo 18.15 fatimska
pobožnost, zjutraj ob 6.30 pa bo maša za duhovne poklice in svetost poklicanih.
V soboto, 6. 3., ob 10.00 bo srečanje za ministrante. Dobimo se preko aplikacije zoom. Tema srečanja bo ministriranje v svetem velikonočnem tridnevju. Prosim za zanesljivo udeležbo. Ministranti, ki se srečanja ne bi mogli udeležiti,
prosim, da mi to sporočijo. Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni.
Vabimo vas k vpisu otrok v župnijski Rahelin vrtec hišo otrok Montessori za šolsko leto 2021/2022.
Vpis bo potekal do 31. 3. 2021.
Prijavnico najdete na spletni strani www.rahela.si/vpis.
Izpolnjeno in podpisano nam jo, do omenjenega datuma,
pošljite na info@rahela.si ali
Rahelin vrtec - hiša otrok Montessori, Preška cesta 33, 1215 Medvode.

RAHELIN VRTEC
HIŠA OTROK MONTESSORI

Bog povrni vsem,
ki karkoli dobrega naredite za župnijo in njene potrebe.
Hvala vsem, ki priskočite na pomoč tudi pri čiščenju cerkve.
Hvala vsem, ki za kritje ﬁnančnih stroškov, ki jih ima župnija
tudi v teh časih, prinašate darove. Bog vam obilo povrni.

