
Molitev na podružnicah v mesecu avgustu
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. 
POLETNI ORATORIJ bo potekal prve tri dni prihodnjega tedna (24. 8.–26. 8.). Začeliga bomo s 
sveto mašo v nedeljo, 23. 8., ob 10.30. Vse otroke, ki ste že prijavljeni,prosim, da vašo prijavo 
potrdite, tako kot vam je bilo že poslano po elektronskipošti. Poletni oratorij izročam v vaše 
molitve.

POČITNICE Z JEZUSOM bodo potekale od četrtka, 27. 8., do sobote, 29. 8., v Izoli. Kdor od otrok 
bi šel, ga prosim, da se čimprej prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo odda po elektronski pošti ali 
fizično v nabiralnik pri župnišču. 

Pozlatitev črk na plošči žrtev 2. svetovne vojne – ob obnovi kapelice na pokopališču želimo 
obnoviti tudi duhovniški grob in pa tablo z napisi žrtev 2. svetovne vojne. Na vas se obračam s 
prošnjo, če bi darovali za pozlatitev črk. Najprej se obračam na sorodnike padlih v vojni in nato na 
vse vas, farani preške župnije.

Elektrifikacija zvončka pri Hafnerjevi kapelici – skupaj z obnovo kapelice bomo na zvonik names-
tili tudi nov bronasti zvonček (35 kg), ki bi ga tudi elektrificirali, da bi bila tudi na ta način 
kapelica »živa«. Cena elektrifikacije je kar visoka, zato zbiramo botre zvončka. 
V naprej Vam Bog povrni.

Bralci beril – k branju Božje Besede vabim vsakogar, ki rad bere in bi tudi na ta način lahko 
sodeloval v župniji. Na vse dosedanje bralce pa se obračam s prošnjo, da so pozorni, kdaj so na 
vrsti za oznanjevanje Božje Besede.

V soboto, 5.9., bo kolesarsko romanje na sv. Višarje. Kdor bi se romanja udeležil,
naj sporoči ga. Minki Mihovec (031 299 911).



Ponedeljek 17. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 po namenu 
Hijacint, red.   19.00 +Katarina Demšar (besedno bogoslužje)
 (Golo Brdo) 20.00 molitev 
Torek 18. 8. 2020  6.30 NI SVETE MAŠE
Helena, ces.  19.00 Mariji v zahvalo (besedno bogoslužje)
 (Žlebe) 20.00 molitev 
Sreda 19. 8. 2020 6.30 NI SVETE MAŠE
Janez Eudes, duh. (C in FB) 19.00 + žpk Zdravko Bahor
  molitev po maši pred Najsvetejšim 
Četrtek 20. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 po namenu
Bernard, op. (C in FB) 19.00 +Mihaela Pregrad, 30. dan, ++Ferjančič
  molitev po maši pred Najsvetejšim
Petek 21. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 po namenu
Pij X, pp  (C in FB)19.00 +Marija Novak, 30. dan
  ++ Vinko in Štefka Bukovec
   molitev po maši pred Najsvetejšim
Sobota 22. 8. 2020  (CERKEV)  6.30 za zdravje
Devica Marija Kraljica (C in FB) 19.00 + + Justina in Franc Berčič
(Čiščenje cerkve: 2. sk.)  (Bonovec) 20.15 molitev 
 
Nedelja  23. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 + Vida Kovačič
21. nedelja med letom, (C in FB) 8.30 + Slavka Leben
Roza iz Lime, dev.  (CERKEV)  10.30 za žive in rajne farane
 (CERKEV) 20.00 + + rajni
 

 


