
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 prihajajočega tedna (24. 8.–26. 8.). Ponedeljek 
in sredo bomo dan zaključili s sveto mašo v Bonovcu ob 15.15. V torek pa bomo dan začeli 
s sveto mašo ob 8.00 v Bonovcu. 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 elektron-
ski pošti ali fizično v nabiralnik pri župnišču. 

Pozlatitev črk na plošči žrtev 2. svetovne vojne in na duhovniškem grobu je končana. Vsem, ki 
ste darovali in še darujete, se iskreno zahvaljujem. Bog vam povrni.  

Še vedno se zbirajo darovi za elektrifikacijo zvončka pri kapelici v Bonovcu – vsem ki ste že 
darovali, in vsem, ki še boste, 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.



Ponedeljek 24. 8. 2020 6.30 NI SVETE MAŠE 
Jernej, ap.    (Bonovec) 15.15 po namenu (L. R.)
 (C in FB) 19.00 +Frančiška Plešec, obl.; 
  +Marjan Žnidaršič, obl.
 (Golo Brdo) 20.00 molitev
Torek 25. 8. 2020  6.30 NI SVETE MAŠE
Aleksander, muč.  (Bonovec) 8.00 po namenu (L. R.)
 (C in FB) 19.00 +Franci Narobe, 30.dan; +Anže Koder
 (Žlebe) 20.00 molitev 
Sreda 26. 8. 2020 6.30 NI SVETE MAŠE
Monika,   (Bonovec) 15.15 v zahvalo in priprošnjo
mati sv. Avguština (C in FB) 19.00 +Tone Alič, obl.
  molitev pred Najsvetejšim 
Četrtek 27. 8. 2020 (C) 6.30 po namenu
Avguštin, šk. in c. uč. (C in FB) 19.00 +Peter Šušteršič, obl.
  molitev pred Najsvetejšim
Petek 28. 8. 2020  6.30 NI SVETE MAŠE
Mučeništvo Janeza  (C in FB)19.00 +Bogomir Starman
Krstnika  molitev pred Najsvetejšim
Sobota 29. 8. 2020  (CERKEV)  6.30 NI SVETE MAŠE
Feliks (Srečko), muč. (C in FB) 19.00 +Ladislav Bergant, obl. in r. d.
(Čiščenje cerkve: 3. sk.)  (Bonovec) 20.15 molitev 
Nedelja  30. 8. 2020 (C) 6.30 po namenu
22. nedelja med letom, (C in FB) 8.30 za žive in rajne farane
Pavlin, šk.  (Žlebe)  10.00 ++Valentin in Ana Čarman
  + Rajko Jezeršek,god.
  + Vida Simčič, 30. dan 
 (C) 20.00 + župnik Franc Razpor
 

 


