
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 v ponedeljek ob 19.00 na Golem Brdu in v 
torek ob 19.00 pri sv. Marjeti. Ob sobotah bo molitev ob 17.45 pri kapelici Marije Pomagaj v 
Bonovcu. V primeru slabega vremena bo molitev v kapelici na pokopališču.

V ponedeljek, 28. 9., ob 20.15 bo v župnišču sestanek katehetov veroučne šole.

V sredo, 30. 9., med 17.00 in 18.45 bodo v prostorih Karitas delili hrano in higienske potrebščine. 

V četrtek, 1. 10., ob 20.00 bo v župnišču srečanje biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja 
v Besedo Življenja.

Petek, 2. 10., je prvi v oktobru. Ta dan bom obiskoval bolne in onemogle po domovih. Če bi še 
kdo, poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas 
torej k obhajanju prvega petka – sveta spoved, obisk svete maše, pri kateri poskušam čim bolj 
dejavno sodelovati, in prejem svetega obhajila.Na prvi petek več molimo in z dobrimi deli ter 
premagovanji zadoščujemo za vse, ki ne verujejo, ne molijo, ne ljubijo in ne upajo. Po maši bo 
češčenje do 23.00. 

Sobota, 3. 10., je prva v oktobru in je posvečena češčenju brezmadežnega srca Device Marije. Ta 
dan bo ob 7.15 molitev rožnega venca na fatimski način v cerkvi, sledila bo sv. maša.

V soboto, 3. 10., ob 8.00 bo prvo srečanje za ministrante. Dobimo se v cerkvi pri sv. maši. Po vajah 
bo sledil šport. S seboj imejte primerno športno opremo in obutev. Dosedanji in novi ministranti 
lepo vabljeni.

V soboto, 3. 10., bomo imeli člani župnijskega pastoralnega sveta duhovno obnovo na temo 
apostolskega pisma papeža Frančiška »Odprl jim je um«. Zbrali se bomo pri molitvi rožnega venca 
in maši ob 8.00 v cerkvi. Ob 9.00 bo priložnost za okrepčilo s kavo in čajem. Od 9.00 do 9.45 bo 
predstavitev izbrane teme. Od 10.00 do 10.45 bo sledilo delo po skupinah. Čas med 11.00 in 
12.00 uro pa bo namenjen pogovoru. Duhovno obnovo bomo sklenili s kosilom ob 12.00. Člane 
prosim, da svojo prisotnost potrdijo tajniku ŽPS-ja g. Iztoku Žebovcu.

Prva nedelja v oktobru (letos je to nedelja, 4. 10.) je rožnovenska nedelja, posebej posvečena 
molitvi rožnega venca. Moliti rožni venec pomeni skupaj z Marijo premišljevati skrivnosti 
Jezusovega življenja. Pri tej molitvi nam Marija na svoj način razlaga največje skrivnosti Jezus-
ovega in našega življenja. Vsak dan v mesecu oktobru bo rožnovenska pobožnost. Kot vsakokrat 
pred večernimi mašami bomo zmolili rožni venec, le da ga bomo molili pred izpostavljenim 
Najsvetejšim.



Ponedeljek 28. 9. 2020 6.30 ++ rajni (M. Š.) 
Venčeslav, mučenec    19.00 ++ Kastelec
 (Golo Brdo) 19.00 molitev  
Torek 29. 9. 2020  6.30 ++ rod po očetu (M. S.)
Mihael, Gabriel, Rafael, (Golo Brdo) 19.00 +Zdravko Kopač
nadangeli (Žlebe) 19.00 molitev 
Sreda 30. 9. 2020 6.30 +Jože Zupančič, obl.
Hieronim, duh. in cerk. uč.  
Četrtek 1. 10. 2020  19.00 + Ladislav Bizant, obl.
Terezija Deteta Jezusa, devica  
Petek 2. 10. 2020  (DSO)10.00 Smlednik
Angeli varuhi;   19.00 za zdravje (D. K.)
PRVI PETEK  

Sobota 3. 10. 2020  7.15  molitev rožnega venca na fatimski način
Gerard, opat 8.00  za duhovne poklice 
PRVA SOBOTA  19.00 v zahvalo  
(Čiščenje cerkve: 2. sk.) (Bonovec) 17.45 molitev

Nedelja  4. 10. 2020  6.30 za žive in rajne farane

27. nedelja med letom,  8.30 + Marko Krančar

rožnovenska 10.30 za blagoslov kat. vrtcev

Fračišek Asiški,   + Jože Zupančič

redovni ustanovitelj 19.00 + Franc Jarc, god


