
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. 
Ob sobotah bo molitev ob 20.30 pri kapelici Marije Pomagaj v Bonovcu.

Za Golo Brdo: Maja Lešnjak 031 875 687
Za Žlebe: Simona Jezeršek 041 225 548

Obnovitvena dela pri Hafnarjevi kapelici Marije Pomagaj, ki je delo Jožeta Plečnika, 
gredo h koncu. 
Predviden blagoslov, če bodo razmere dopuščale, bo na Mali Šmaren, 8. 9.

V ponedeljek, 29. 6., obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Ta dan bodo tudi 
mašniška posvečenja. V ljubljanski stolnici bo posvečenje v ponedeljek ob 9.00. V 
mašnika bo poleg ostalih novomašnikov posvečen tudi naš nekdanji bogoslovec 
Anže Cunk, ki bo imel novo mašo v nedeljo, 5. 7. ob 10.00 na Kokrici. 
To nedeljo v Preski ne bo sv. maše ob 10.30. 

Mesec julij je posvečen Predragoceni Jezusovi Krvi. Sv. Pij X. je leta 1913 praznik 
postavil na 1. julij. Papež Janez XXIII. se je sam rad spominjal človeškega odrešenja 
po božji krvi, preliti iz usmiljene božje ljubezni do grešnikov. 
Za vso Cerkev je potrdil in priporočil litanije presvete krvi.

Petek, 3. 7., je prvi v mesecu. Obiskoval bom bolne in onemogle po domovih. Če bi 
kdo še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči.

Prihajajoči oratorij izročam v molitev, da ga bo mogoče izvesti in da bo  varno 
potekal.



Ponedeljek 29. 6. 2020 (CERKEV) 6.30 po namenu
Sveti Peter in Pavel, ap. (LJ, stolnica) 9.00 posvečenje novomašnikov
 (C in FB) 19.00 + Peter Peterlin, god in obl.
 (Golo Brdo) 20.00 molitev
Torek 30. 6. 2020 (CERKEV) 6.30 za ozdravitev družinskega debla
Prvi rimski mučenci (C in FB) 19.00 ++ rajni
 (Žlebe) 20.00 molitev 
Sreda 1. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 po namenu k Svetemu Duhu
Estera, sp. žena (C in FB) 19.00 ++ Jurij in Marija Tavčar
 (C in FB) 19.00 molitev po maši pred Najsvetejšim 
Četrtek 2. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 za zdravje
Frančišek Regis, red. (C in FB) 19.00 +Jožef Gyergyek
  molitev po maši pred Najsvetejšim 
Petek 3. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 za zdravje
PRVI PETEK (C in FB)19.00 + Janez Ham
Tomaž, ap.  molitev po maši pred Najsvetejšim do 23h
Sobota 4. 7. 2020 (CERKEV) 7.15 fatimska pobožnost
PRVA  SOBOTA (CERKEV) 8.00 za duhovne poklice in svetost poklicanih 
Urh (Uroš), šk (C in FB) 19.00 + Marijan Mihelčič, 7.dan
 (Bonovec) 20.30 molitev
Nedelja  5. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 za žive in rajne farane
14. navadna nedelja  (C in FB) 8.30 + nadškof Alojz Uran
“nedelja vseh Slovencev   10.00 nova maša Anžeta Cunka na Kokrici 
po svetu” (CERKEV) 10.30 NI SVETE MAŠE
Ciril in Metod, slov. ap. (CERKEV) 20.00 + Jože Dobnikar, obl.
 


