
Ponedeljek 23. 11. 2020 6.30 za zdravje Hane
Klemen I., pp-muč.   (FB) 18.00 rožni venec za rajne
Dan Rudolfa Maistra (FB) 19.00 +Cecilija Hafner, 30. dan
  ++Nevenka P. in Franci Z.
  molitev pred Najsvetejšim za rajne 
   19.00 molitev za rajne (Golo Brdo)   
Torek 24. 11. 2020  6.30 za zdravje
Andrej Dung, muč.  (FB) 18.00 rožni venec za rajne
 (FB) 19.00 +Andrej Bezjak, obl.
  molitev pred Najsvetejšim 
  17.00 molitev za rajne (Žlebe) 
Sreda 25. 11. 2020   (FB) 6.00 rožni venec
Katarina Sinajska, dev-muč. (FB) 6.30 ++ Stražar
Četrtek 26. 11. 2020   (FB) 18.00 rožni venec 
Valerijan Oglejski, šk. (FB) 19.00 +Franc Sambt, obl.
  molitev pred Najsvetejšim
Petek 27. 11. 2020  (FB) 15.00 ura Božjega Usmiljenja
Virgil in Modest, šk.   (FB) 18.00 rožni venec 
 (FB) 19.00 +Franjo Horvat, obl.
  molitev pred Najsvetejšim
Sobota 28. 11.  6.30  ++ Rink
Katarina Laboure, red. (FB) 17.00 molitev rožnega venca (Bonovec)
  (FB) 18.00 rožni venec 
 (FB) 19.00 +Franc Bernik, 30. dan; družina Marn

 
    

 (FB) 8.00 rožni venec
 (FB) 8.30 za žive in rajne farane

Nedelja 29. 11. 2020 - 1. adventna nedelja
Saturnin, muč.



Vse veroučne ure v pastoralnem domu so do nadaljnjega odpovedane in so prestavljene 
v spletno učilnico preko aplikacije zoom za nekatere razrede. Nekateri razredi pa bodo 
imeli individualni verouk. Katehet bo poslal gradiva in navodila, veroučenci pa bodo sami 
ali pa s pomočjo staršev predelali lekcije. Vsak katehet se posebej dogovori s starši, kako 
bo potekal verouk na daljavo.

V ponedeljek, 23. 11., ob 20.00 bo preko spletne učilnice sestanek katehetov naše 
veroučne šole. 

Teden Karitas: od ponedeljka, 23. 11., do nedelje, 29. 11. 2020 »SLIŠIM TE«
Letošnje geslo za Teden Karitas je »SLIŠIM TE!«: - v težavah potreben odziv na klic, klic na 
pomoč. Potrebe – tudi po pomoči, nastajajo vedno in se tudi večajo; kot letos zaradi 
pandemije novega koronavirusa. 
Dogodki v Tednu Karitas:
• Sreda, 25. 11. 2020: 30.DOBRODELNI KONCERT»KLIC DOBROTE« za družine v stiski
Ob 20. uri bo neposreden prenos na TV SLO 1, na Radiu Slovenija in na Radiu Ognjišče.
• Nedelja Karitas, 29. 11. 2020: sv. maša ob 10. uri za sodelavce Karitas
Maševal bo mariborski nadškof in predsednik Slovenske Karitas Alojzij Cvikl.Iz maribor-
ske stolnice bo neposreden prenos na TV SLO 1.
• Nedelja Karitas, 29. 11. 2020: ZAKLJUČEK TEDNAKARITAS in na TV MEDVODE»KLIC 
DOBROTE«
Teden Karitas se zaključi z nedeljo Karitas dne 29. 11. 2020. Tako kot vsako leto bodo 
sodelavci Kabelske TV Medvode pripravili oddajo v duhu delovanja Karitas. Tokrat v težjih 
in nevarnejših pogojih zaradi novega koronavirusa. Oddaja bo v živo od 17.00 do 18.30.
Pogled na delo prostovoljcev Karitas
Prostovoljci Karitas (karitas slov. = ljubezen) rešujejo različne naloge v korist pomoči 
potrebnim. V svojem okolju morajo razpoznati, kdo so tisti, ki potrebujejo pomoč, kje so, 
kaj jih tare. Zaradi omejenih možnosti prostovoljci rešujejo probleme predvsem z dobro 
voljo: z začetnimi razgovori, z zbiranjem živil, zbiranjem higienskih pripomočkov, z 
iskanjem finančnih sredstev in podobno.
Povabilo za darovanje za namene Karitas. 
Obračamo se na vas, da v okviru svojih možnosti darujete na tekoči račun:

Naslov:Župnijska Karitas Preska, Preška cesta 33, 1215 Medvode
TR: SI56 0202 1009 2137 108

Zahvaljujemo se za vsak dar!



V soboto, 28. 11., bo preko spletne učilnice potekal » adventni oratorijski dan«. Ob 10.00 
se bomo dobili v spletni učilnici, prisluhnili adventni zgodbi, nato poslušali katehezo o 
adventnem času ter skupaj pogledali adventni koledar. V zadnjem delu boste dobili 
dobro idejo, kako skupaj z družino pripraviti adventni venček z domačega vrta. Vsi 
osnovnošolski otroci lepo vabljeni. Kdor bi se udeležil adventne spletne oratorijske urice, 
naj mi pošlje mail s pripisom adventna oratorijska urica.  

V nedeljo, 29. 11., bomo s sveto mašo ob 8.30 začeli liturgično pripravo na praznik 
Brezmadežne, ki bo 8. 12. Pri svetih mašah bomo skupaj prepevali pesmi, ki opevajo 
Marijino lepoto.

Na prvo adventno nedeljo bomo pri sv. maši ob 8.30 blagoslovili adventne venčke. 

Molitev na podružnicah ostaja: ob ponedeljkih ob 19.00 na Golem Brdu, ob torkih ob 
17.00 na sv. Marjeti. Vsakič moli samo ena družina.

V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in 
si razkužujete roke.

Obhajilo in blagoslov družin sedaj dve nedelji ne bo organizirano ob 10.00 na makad-
amskem parkirišču pred župniščem. Vsaka družina naj me pokliče (051 303 164) 
do 11. ure v nedeljo in se bomo dogovorili za prejem obhajila. Enako vas vabim k sveti 
spovedi in bolniškemu maziljenju. 

Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila države.

Dragi sodelavci pri Karitas, hvala, 
ker ste cujeci in ljubeci. 

Naj vas Gospod se naprej objema, 
da boste tudi vi lahko objemali druge.

p. Beno Lavrih


