
Zaradi slabšanja epidemiološke slike, vas ponovno naprošamo, k varnemu in odgovornemu 
ravnanju. Ob prihodu v cerkev je obvezno razkuževanje rok, ohranjanje fizične razdalje 
najmanj 1,5 metra in uporaba zaščitnih mask. V primeru kakršnega koli znaka okužbe oz. 
slabega počutja raje ostanite doma. Tudi ko odhajate na dopust, predvsem, če greste v tujino, 
ne pozabite vaše župnijske skupnosti in poskrbite za varno in odgovorno ravnanje, da se 
boste lahko ob povratku mirno udeležili bogoslužja.

V ponedeljek, 20. 7., obhajamo god sv. Marjete Antiohijske. Ta dan bo zvečer ob 19.00 sveta 
maša v Žlebah. Maši bo sledila molitev pred Najsvetejšim. Molitev na Golem Brdu bo v torek.

V petek, 24. 7., na predvečer praznika sv. Jakoba starejšega, apostola bo sveta maša ob 19.00 
na Petelincu. Ta večer v Preski ne bo svete maše.

V soboto, 25. 7., vabljeni na Šmarno goro k zaobljubljeni sv. maši ob 7.30 uri. 

V nedeljo, 26. 7., bo pri maši ob 8.30 in 10.30 med nami misijonar minorit p. Martin Kmetec. 
Pater Martin Kmetec vrsto let deluje v misijonih. Že od začetka je z vsem srcem duhovnik. 
Z veliko vnemo in željo po učenju je pred slabimi tremi desetletji zaoral misijonsko ledino v 
Libanonu. Danes živi v minoritskem samostanu v Istanbulu, kjer je prisotnost krščanske 
skupnosti kot kapljica v morju islama. Kljub pogosto težkim razmeram in različnim pritiskom 
prisega na pristne medčloveške odnose in zvestobo evangeliju.

V nedeljo, 26. 7. bomo obhajali Krištofovo nedeljo in blagoslov vozil. Letošnja Akcija MIVA je 
že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem 
letu še posebno velike. Po vseh mašah bo blagoslov vozil. 
V imenu naših misijonarjev se vam zahvaljujem za vaše darove.  

Vabljeni na župnijsko romanje po Prekmurju, Prlekiji in Slovenskih Goricah od 10. do 12. 
avgusta. Program si lahko preberete na spletni strani župnije.

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



Ponedeljek 20. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 ++ rajni
Marjeta Antiohijska, muč. (Žlebe) 19.00 +Janez Starman /v Preski ni sv. maše/
 (Žlebe) 20.00 molitev 
Torek 21. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 ++ rajni
Lovrenc, duh-uč. (C in FB) 19.00 po namenu
 (Golo Brdo) 20.00 molitev 
Sreda 22. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 ++ rajni
Magdalena, sp. žena (C in FB) 19.00 ++Anton in Frančiška Kovačič, obl.
  molitev po maši pred Najsvetejšim 
Četrtek 23. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 ++ rajni
Brigita Švedska, red; (C in FB) 19.00 ++Franc in Mihaela Paulus
Peter, muč.  molitev po maši pred Najsvetejšim 
Petek 24. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 ++ rajni
Krištof, muč. (Petelinc)19.00 za zdravje /v Preski ni sv. maše/
Šarbel Makhluf, duh.  
Sobota 25. 7. 2020 (Šmarna gora) 7.30 + Ana Jamnik, god
Jakob Starejši, ap. (C in FB) 19.00 +Marijan Mihelčič, 30. dan, ++starši Zdešar
 (Bonovec) 20.30 molitev
Nedelja  26. 7. 2020 (CERKEV) 6.30 +Ana Vehovec, god
17. nedelja med letom, (C in FB) 8.30 + Franc Šušteršič
Krištofova nedelja  (CERKEV)  10.30 + Frančiška Kopač
Joahim in Ana, starši DM (CERKEV) 20.00 za žive in rajne farane
 

 


