
 

 

 
 

 

 

Ponedelj
ek 
22. 6. 
2020 

Tomaž More in 
Janez Fisher, 
muč; 
 

6.30 
19.00 
 C in FB 

po namenu 
+ Alojzij Bohinc, 30. dan 
+ Alojz Bukovšek, god 

Torek 
23. 6. 
2020 

Jožef Cafasso, 
duh; 
 

6.30 
20.00 (v 
Bonovcu) 
C in FB 

za zdravje 
za zdravje bratranca 
 

Sreda 
24. 6. 
2020 

Rojstvo 
Janeza 
Krstnika 
celodnevno 
češčenje 

6.30 
7.30–
18.30 
18.30 
19.00 
C in FB 

za žive in rajne farane 
celodnevno češčenje 
 
litanije Srca Jezusovega 
za župnijo 

Četrtek 
25. 6. 
2020 

Viljem, op. 
Dan državnosti 

6.30 
19.00 
C in FB 

v zahvalo 
+ Peter Koder 
za našo državo 

Petek 
26. 6. 
2020 

Rudolf, šk. 6.30 
19.00 
C in FB 

za Božje varstvo pred virusom 
++ Hojkar, Tavčar, Paulus 
molitev po maši pred 
Najsvetejšim 

Sobota 
27. 6. 
2020 

Ema Krška, kn 6.30 
19.00 
C in FB 

za Božje varstvo pred virusom 
++ Rudi in Jelka Trampuš 
+ Martin Dobnikar, obl. 
molitev po maši pred 
Najsvetejšim 

Nedelja 
28. 6. 
2020 

12. navadna 
nedelja 
Irenej, šk.-
muč. 

6.30 C 
8.30 C 
in FB 
10.30 
(birma) 
20.00 C 
 

za žive in rajne farane 
++ Krančan 
 
+ Peter Bonča, god 
za birmance 
++ starši Omejc, obl. in Jani 
Dolenc, obl. 

 Hvala vsem, ki kljub časom, kakršni so, darujete za vzdrževanje župnije. Bog vam povrni. 
 Molitev na podružnicah v mesecu juliju: 

Vsak večer ob 20.00 bo veliki zvon na naših dveh podružnicah vabil k molitvi za ustavitev 
pandemije, blažitev gospodarske krize, mir v svetu, blagoslov vremena ter varstvo pred 
drugimi naravnimi nesrečami. Skupna molitev v cerkvi pa bo: 
Vsak ponedeljek ob 20.00 na Golem Brdu in vsak torek ob 20.00 pri sv. Marjeti. 
Razpored za Golo Brdo: Maja Lešnjak 031 875 687 
Razpored za Žlebe: Simona Jezeršek 041 225 548 
Ključ dobite po dogovoru.  

 Cerkev bo še naprej odprta zjutraj 9.00–11.00 in popoldne 17.00–19.00. Naredil bi rad 
seznam prostovoljcev, ki bi molili pred Jezusom. Kdor bi, naj me pokliče na moj telefon 051 
303 164. 

 Za milost samostojne države se bomo posebej zahvalili v torek, 23. 6., ob 20.00 s sveto 
mašo, ki bo v Bonovcu pri Hafnerjevi kapelici Marije Pomagaj. Slavnostni pohod se bo 
začel ob 19.00 pri »Triglavu« na začetku poti Aleja Slovenija. Med pohodom bo kulturno-
duhovni program. Mašo pri kapelici bo daroval dr. Janez Juhant. V primeru hudih nalivov 
bo sv. maša v župnijski cerkvi s pričetkom ob 20.00. Lepo vabljeni! 

 V sredo začenjamo tridnevnico pred praznikom sv. birme. 
 V sredo, 24. 6., bomo obhajali praznik rojstva sv. Janeza Krstnika. Ta dan bo za našo 

župnijo dan celodnevnega češčenja.  

7.30–8.00 – tiho češčenje 
8.00–9.00 – rožni venec s premišljevanji 
9.00–10.00 – tiho češčenje 
10.00–10.30 – veroučenci 1., 2. in 3. r. 
10.30–11.00 – veroučenci 4., 5. r. 
11.00–11.30 – veroučenci 6., 7. r. 
11.30–14.00 – tiho češčenje 
14.00–15.00 – molitvena ura za duhovnike  
15.00–16.00 – veroučenci 
16.00–17.00 – molitvena ura za družine naše župnije  
17.00–18.00 – slavljenje 
18.00 – rožni venec 
18.30 – slovesne pete litanije Srca Jezusovega 
19.00 – slovesna sveta maša, ki jo bo vodil Martin Zlobko, kaplan v Zavodu sv. Stanislava 
 V četrtek, 25. 6., ob18.00 bo v cerkvi srečanje birmancev in staršev ter botrov s škofom 

birmovalcem Antonom Jamnikom. Ob 19.00 bo škof vodil mašo ob dnevu državnosti.  
 Maša zadušnica za rajnega župnika Janeza Hama bo v soboto, 27. 6., ob 15.00 v Velesovem. 

Če bo zadosti prijav, bo organiziran avtobusni prevoz. Prijavite se v zakristiji ali pisarni. 
 V nedeljo, 28. 6., ob 10.30 bo slovesnost svete birme. V cerkvi bo prostor za birmance, botre 

in starše. Ostale sorodnike vabim, da ostanejo zunaj, kjer bodo pripravljene klopi in tudi 
ozvočeno bo. Prosim, da ostali verniki pridejo k svetim mašam ob 6.30, 8.30 in zvečer ob 
20.00.  


