
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 17.45 pri kapelici Marije Pomagaj v 
Bonovcu. V primeru slabega vremena bo molitev v kapelici na pokopališču.
Vsak dan pred večerno sveto mašo ob 18.30 je rožnovenska pobožnost pred Najsvetejšim.

V ponedeljek, 5. 10., ob  20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v župnišču. 

Od 4. do 11. 10. bo v Cerkvi na Slovenskem potekal 29. Teden za življenje pod geslom »Da bi si 
bili dobri sopotniki na poti v prihodnost«.

V sredo, 7. 10., bo ob 19.00  v župnišču srečanje skupine za starejše.

V četrtek, 8. 10., po večerni maši bo prvo srečanje kateheze za odrasle v letošnjem pastoralnem 
letu. Srečanje bo potekalo v cerkvi. O temi sprave in odpuščanja skozi staro zavezo Svetega pisma 
nam bo spregovorila s. Snežna Večko. 
Katehezo bomo zaključili z molitvijo za spravo in odpuščanje.

V soboto, 10. 10., ob 16.00 bo blagoslov kapelice Marije Pomagaj v Bonovcu. Kapelico bo 
blagoslovil g. nadškof Stanislav Zore. Po sveti maši bo pri kapelici kratka akademija o zgodovini 
nastanka te čudovite kapelice. 

Na žegnanjsko nedeljo se bomo pripravljali s tridnevnico, ki jo bomo začeli v četrtek, 8. 10. Vsak 
večer bomo posebej molili za našo župnijo, pri mašah bomo v nagovorih prisluhnili, kako so 
predniki gradili to svetišče sredi našega kraja. Na koncu bomo skupaj zmolili molitev k sv. Janezu 
Krstniku za našo župnijo. Vsak večer bo priložnost za sv. spoved. 

13. 10. 1957 je cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski doživela posvečenje. Slovesnost posvetitve je 
vodil škof Anton Vovk. Spomin na posvetitev naše župnijske cerkve bomo praznovali v nedeljo, 
11. 10. Pri vseh mašah bo darovanje za potrebe župnije.

V soboto, 17. 10., bo birmanska sobota. Z birmanci bomo odšli v hribe. Odhod izpred župnišča ob 
7.30. Prihod domov okrog 16.00.

V soboto, 17. 10., bo potekalo praznovanje zakonskih jubilantov. Vsi, ki praznujete obletnico 
skupnega življenja v zakramentu svetega zakona, prisrčno vabljeni. Te dni boste na dom dobili 
tudi osebna vabila. Vabilu se odzovete tako, da vabilu priložen listek prinesete v župnišče (lahko 
tudi v nabiralnik) ali pa zakristijo oz. izpolnite elektronsko prijavnico. Če morda kakšen par, ki tudi 
praznuje okroglo obletnico poroke, ne bo dobil vabila, lepo vabljen, da se nam pridruži.



Ponedeljek 5. 10. 2020 6.30 po namenu (L. B.) 
Marija Favstina, red.    19.00 +Franc Osredkar
teden za življenje 19.00 molitev (Golo Brdo)   
Torek 6. 10. 2020  6.30 po namenu (L. B.)
Bruno, ust. kartuzijanov  19.00 +Janez Žerovnik, obl.
  17.00 molitev (Žlebe) 
Sreda 7. 10. 2020 6.30 + Marijan Mihelčič
ROŽNOV. MATI BOŽJA

Sergij, muč.  
Četrtek 8. 10. 2020  19.00 + Janez Plohl, 7. dan
Pelagija, spok.  
Petek 9. 10. 2020   19.00 za zdravje (teta Danica)
Dionizij, šk-muč.  
Sobota 10. 10. 2020  6.30  po namenu (L. B.)
Florencij, muč.  (Bonovec) 16.00  ++ Anica in Franci Jene
(Čiščenje cerkve:   19.00 NI SVETE MAŠE  
3., 4. in 5. skupina) 
Nedelja  11. 10. 2020  6.30 za žive in rajne farane

28. nedelja   8.30 + Vida Kovačič

med letom, 10.30 za okrevanje po nesreči

žegnanjska  + Marijan Mihelčič

Filip, diakon 19.00 ++ Andrej in Ana Bizant, obl.


