
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 četrtek, 6. 8. obhajamo praznik Jezusove spremenitve na gori Tabor. Vsebino praznika povzema 
glavna mašna prošnja, ki pravi: »Nebeški Oče, z veličastno Jezusovo spremenitvijo na gori si ob 
pričevanju očetov potrdil, da je Jezus v resnici tvoj Sin in naš Odrešenik. Na njem si pokazal 
poveličanje, ki čaka nas, tvoje posinovljene otroke. Pomagaj nam, da bomo vedno poslušali tvojega 
Sina in tako postali sodediči njegove slave pri tebi.« 
Petek, 7. 8., je prvi v avgustu. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in onemoglih po domovih. To bom 
storil v četrtek, 13. 8., pred praznikom Marijinega vnebovzetja. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že 
redno obiskujem, rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči na moj osebni telefon. Na prvi petek vas 
vabim k obhajanju pobožnosti prvega petka (sveta spoved, zadostilno obhajilo, dobra dela in več 
molitve). Sveta maša bo izjemoma zjutraj ob 6.30. Za sveto spoved bom na voljo v soboto od 17.30 
ure dalje v spovednici v cerkvi.
Sobota, 3. 8., je prva v avgustu in je posvečena češčenju brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan 
nebo jutranje svete maše ob 8.00 in tudi ne fatimske pobožnosti ob 7.15. Fatimska pobožnost bo 
ob 18.15, sveta maša pa ob 19.00.

Na največji Marijin praznik se bomo pripravljali z devetdnevnico, ki jo bomo začeli v četrtek, 6. 8. Pri 
vseh večernih mašah bomo občudovali lepoto Božje Matere, katere telesa Gospod ni pustil trohneti v 
zemlji.
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 Hafnarjevi kapelici – skupaj z obnovo kapelice bomo na zvonik namestili 
tudi nov bronasti zvonček (35 kg), katerega bi 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 oznanje-
vanje Božje Besede.



Ponedeljek 3. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 ++ rajni (rod po očetu M.S.)
Lidija, sp. žena (C in FB)  19.00 +  Franc Bezlaj, obl.
 (Golo Brdo) 20.00 molitev 
Torek 4. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 za katoliške vrtce
Janez Vianej, duh. (C in FB) 19.00 NI SVETE MAŠE
 (Žlebe) 20.00 molitev 
Sreda 5. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 NI SVETE MAŠE
Marija Snežna (C in FB) 19.00 ++iz družin Flis, Lukman, Tramšek 
Četrtek 6. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 NI SVETE MAŠE
Jezusova sprem. na gori (C in FB) 19.00 +nadškof alojz Uran
Petek 7. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 +župnik Janez Ham
Kajetan, duh.   (C in FB)19.00 NI SVETE MAŠE
PRVI PETEK   
Sobota 8. 8. 2020  (CERKEV)  8.00 NI SVETE MAŠE
Dominik, ust. dominikan.  18.15 fatimska pobožnost
PRVA SOBOTA (C in FB) 19.00 za duhovne poklice in sv. poklicanih
(Čiščenje cerkve: 6. skupina)  + Rajko Jezeršek, r. d.
 (Bonovec) 20.30 molitev
Nedelja  9. 8. 2020 (CERKEV) 6.30 +Marija Zavašnik
19. nedelja med letom, (C in FB) 8.30 + Brane Šušteršič
Peter Faber, red. (CERKEV)  10.30 za žive in rajne farane
 (CERKEV) 20.00 za božje varstvo in ustavitev šir. virusa
 

 


