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.
V primeru slabega vremena bo molitev v kapelici na pokopališču.
Za Golo Brdo: Maja Lešnjak 031 875 687
Za Žlebe: Simona Jezeršek 041 225 548
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 preteklem tednu pa je
bil sprejet nov ukrep. Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami vas
naprošam, da v poseben zabojček oddate listek z vašo telefonsko številko brez
imena in priimka ali naslova.Kontakte bom hranil v kuverti 30 dni in jih v primeru
okužbe oddal pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo. 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.
Pohitite s prijavami na župnijsko romanje po Prekmurju, Prlekiji in Slovenskih
Goricah, ki bo od 10. do 12. avgusta. Program si lahko preberete na spletni strani
župnije. Lepo vabljeni.

Ponedeljek 27. 7. 2020
(CERKEV) 6.30
Gorazd Kliment, Sava
(C in FB) 19.00
in drugi učenci C. in M. (Golo Brdo) 20.00
Torek 28. 7. 2020
(CERKEV) 6.30
Viktor I., pp;
(C in FB) 19.00
Samson (Samo), šk.
(Žlebe) 20.00
Sreda 29. 7. 2020
(CERKEV) 6.30
Marta, sp. žena
(C in FB) 19.00
Četrtek 30. 7. 2020
Peter Krizolog, šk.

(CERKEV) 6.30
(C in FB) 19.00

Petek 31. 7. 2020
Ignacij Lojolski,
ust. jezuitov
Sobota 1. 8. 2020
Alfonz Ligvorij, šk.

(CERKEV) 6.30
(C in FB)19.00

(CERKEV) 6.30
(C in FB) 19.00
(Bonovec) 20.30
Nedelja 2. 8. 2020
(CERKEV) 6.30
18. nedelja med letom,
(C in FB) 8.30
Evzebij, šk.
(CERKEV) 10.30
(CERKEV) 20.00

++ rajni (J)
+ Vida Simčič
molitev
++ rajni (J)
Marija Novak, 7. dan; za zdravje
molitev
za zdravje
+Mihaela Pregrad, 7.dan; za zdavje
molitev po maši pred Najsvetejšim
po namenu
+Franci Narobe, 7. dan; Peter Bečan, obl.
molitev po maši pred Najsvetejšim
++ rajni (J)
+ Martin Malenšek, obl.
molitev po maši pred Najsvetejšim
za zdravje
+Vida Guzelj, obl.
molitev
+župnik Janez Ham
+ Jožefa Komatar, obl.
za žive in rajne farane
++ starši Močnik

