Molitev na podružnicah:
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 19.00
na Golem Brdu in vsak torek ob 17.00 pri sv. Marjeti. Ob sobotah bo molitev ob 20.00 pri
kapelici Marije Pomagaj v Bonovcu. V primeru slabega vremena bo molitev v kapelici na
pokopališču.
V ponedeljek, 14. 9., obhajamo praznik povišanja svetega Križa. Po sveti maši bo češčenje
križa z našimi mladimi.
V ponedeljek, 14. 9., bomo imeli sejo ŽPS. Začeli jo bomo s sveto mašo ob 19.00 in
češčenjem križa ter nadaljevali v dvorani Valentina Oblaka. Lepo vabljeni.
V torek, 15. 9., po večerni sveti maši bo v Jožefovi učilnici srečanje vseh, ki čistite cerkev.
Lepo vabljeni!
V četrtek po večerni sveti maši in molitvah bo priprava na krst v pisarni župnišča.
V soboto, 19. 9., bo v Podutiku dekanijska »Stična mladih«.
Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije – profesorja Antona Strleta, škofa
Janeza Frančiška Gnidovca, škofa Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka, duhovnika
Andreja Majcna – bomo letos obhajali v nedeljo, 20. 9. Skupno jo bomo obhajali v
uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. V ospredju praznovanja bo lik Božjega
služabnika profesorja Antona Strleta, katerega 105. obletnico rojstva smo obhajali
januarja letos.
Ponoči 21. 9. 1951 je bil ustreljen skozi okno župnišča v Preski pri Medvodah župnik
Valentin Oblak. Ni bil takoj mrtev, ampak je izkrvavel zaradi hudih ran. Tako se je šest let
po koncu vojne končalo življenje 76-letnega župnika, ki je bil zgled molitve, reda,
dobrodelnosti in iskrenosti. Prav je, da se ob obletnici smrti tega svetega duhovnika, ki je
umrl mučeniške smrti, bil žrtev nasilja, sovraštva in totalitarnega sistema, spomnimo
nanj, darujemo sveto mašo ter v molitvi premišljujemo, kako evangelij prinaša drugačno
logiko za boj proti sovraštvu. Naj njegov svetniški zgled zablesti pred našimi očmi. Naj
izprosi obilje milosti vsem duhovnikom, posebno tistim, ki doživljajo sodobno
mučeništvo: trpijo krivico in onečaščenje njihovega dobrega imena. Župnika se bomo
spomnili pri vseh mašah na nedeljo svetniških kandidatov, 20.9.

Ponedeljek 14. 9. 2020

6.30
19.00

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA

(Golo Brdo) 19.00
Torek 15. 9. 2020
Žalostna Mati Božja

+Lado Bogataj, obl.
molitev

6.30

za zdravje

19.00

za Matejo

(Žlebe) 17.00
Sreda 16. 9. 2020

za zdravje

6.30

molitev
++ družina Marn in Marija Jarc

Kornelij in Ciprijan, muč.

19.00

NI MAŠE

Četrtek 17. 9. 2020

19.00

+ Drago Talan

Robert Bellarmin, škof in cerk. uč.
Petek 18. 9. 2020
Jožef Kupertinski, duhovnik
Sobota 19. 9. 2020
Januarij, škof in mučenec

(DSO) 10.00
19.00
6.30
19.00

(Čiščenje cerkve: 6. sk.)

(Bonovec) 20.00

Nedelja 20. 9. 2020

6.30

25. navadna nedelja med

letom, svetniški kandidati

8.30

10.30

++ rajni
+ + Marija Kastelec
za zdravje
+Erika Gajanovič, obl.
molitev
za žive in rajne farane
+Anton Šimec, obl.
+Vida Kovačič,
++ družina Marn in Marija Jarc

19.00

+Janez Peklaj

