
Molitev na podružnicah v mesecu septembru:
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 17.00 pri sv. Marjeti. Ob sobotah bo molitev ob 20.15 pri 
kapelici Marije Pomagaj v Bonovcu. V primeru slabega vremena bo molitev v kapelici na 
pokopališču.
V ponedeljek, 7. 9., bomo začeli z rednim veroukom. Pravila pri verouku so takšna kot v
šoli. Prosim za dosledno upoštevanje.
V ponedeljek, 7. 9., bo zvečer po maši srečanje tajništva ŽPS. Srečanje bo potekalo v
župnišču. Vabljeni!
Sestanek za starše otrok prvega razreda bo v ponedeljek, 7. 9., zvečer ob 20.00 v cerkvi.
V torek, 8. 9., bomo po jutranji sveti maši odšli na kolesarsko romanje na svete Višarje. 
Odhod izpred župnišča ob 7.30. Kdor bi šel, naj to sporoči ge. Minki Mihovec na telefon 
031 299 911.
V sredo, 9. 9., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod cerkvijo sestanek 
sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni!
V soboto, 12. 9., bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice. Ob 9.00 se bo začela 
molitev na trgu pred baziliko. Ob 10.00 bo slovesna sveta maša, ki jo bo vodil ljubljanski 
nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Po sveti maši bo za vse ministrante srečanje z g. 
nadškofom.
Na molitveni dan, v soboto, 12. 9., bomo iz naše župnije, če Bog da lepo vreme, poromali 
peš s prošnjo, da bi fantje in dekleta, ki čutijo Gospodov klic, nanj pogumno odgovorili, 
hkrati pa se s tem romanjem želimo Bogu zahvaliti za vse duhovnike, redovnike in 
redovnice. Zberemo se ob 2.00 zjutraj pri kapelici pod cerkvijo. Zaradi varnosti je 
potrebno imeti svetilko in primerna odsevna telesa. 
Prijave in informacije na tel. 031 299 911.
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 7. 9. 2020 6.30 ++rajni 
Regina, muč.    19.00 +Sašo Mirtič
 (Golo Brdo) 20.00 molitev  
Torek 8. 9. 2020  6.30 ++rajni
Rojstvo Device Marije 19.00 ++ Majcen
 (Žlebe) 17.00 molitev 
Sreda 9. 9. 2020 6.30 ++ Franc in Milka Gabrščik
Peter Klaver, red.  19.00 NI MAŠE

Četrtek 10. 9. 2020  19.00 za ozdravitev družinskega debla
Nikolaj Tolentinski, spok.  Hostnik - Kališnik
Petek 11. 9. 2020 (DSO) 10.00 ++ rajni
Bonaventura, red. 19.00 + + starši Hribar  

Sobota 12. 9. 2020    6.30 ++ rajni
Marijino ime 19.00  za zdravje v družini in varstvo Marije
(Čiščenje cerkve: 5. sk.) (Bonovec) 20.15 molitev   

Nedelja  13. 9. 2020  6.30 +Marijan Mihelčič

24. navadna nedelja -  8.30 za žive in rajne farane

“angelska” 10.30 ++ Franc in Milka Gabrščik

Janez Zlatousti, šk. in c. uč. 19.00 ++ Ferjančič


