Ponedeljek 9. 11. 2020
Posvetitev
Lateranske
bazilike

6.30
(FB) 18.00
(FB) 19.00

Torek 10. 11. 2020
Leon Veliki, papež in
cerkveni učitelj

19.00
6.30
(FB) 18.00
(FB) 19.00
17.00
(FB) 6.30

Sreda 11. 11. 2020
Martin, šk.
Četrtek 12. 11. 2020
Jozafat, šk -muč.

(FB) 18.00
(FB) 19.00

Petek 13. 11. 2020
Stanislav Kostka, red.

(FB) 18.00
(FB) 19.00

Sobota 14. 11. 2020
Nikolaj Tavelić, muč.

6.30
(FB) 17.00
(FB) 18.00
(FB) 19.00

Nedelja 15. 11. 2020
33. nedelja med letom Albert, šk-uč.

(FB) 8.00
(FB) 8.30

v zahvalo za Božje varstvo
rožni venec za rajne
+ Amalija Marinko, obl.
molitev pred Najsvetejšim
molitev za rajne (Golo Brdo)
za zdravje Hane
rožni venec za rajne
+Stanislava Alič, r. d.
molitev pred Najsvetejšim
molitev za rajne (Žlebe)
+ Martin Dobnikar, god
rožni venec
+Robi Kristan
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
+Martin Malenšek, god
molitev pred Najsvetejšim
++ rajni Rink
molitev rožnega venca (Bonovec)
rožni venec
+Franc Petač, obl.
rožni venec
za žive in rajne farane

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.
Vsak dan je cerkev odprta za molitev. Adoracija je od 16.30 do 18.30.
Vsak dan molitev rožnega venca, sveto mašo in molitev pred Najsvetejšim lahko spremljate preko Facebook strani Župnija Preska.
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.
V ponedeljek, 9. 11., bomo ob 20.30 imeli srečanje ŽPS preko aplikacije zoom. Člani
boste povezavo prejeli po elektronski pošti.
V četrtek, 12. 11., bo srečanje kateheze za odrasle. Kdor bi se rad udeležil srečanja preko
aplikacije zoom, naj mi pošlje elektronski naslov na kozelj.jure@gmail.com s pripisomkateheza odraslih. O odpuščanju in spravi bo spregovorila sestra dr. Snežna Večko.
Sobota, 14. 11., je birmanska. Srečanje bomo začeli ob 16.00. Sklic za srečanje preko
spletne učilnice boste dobili po elektronski pošti.
Obhajilo in blagoslov družin bo v nedeljo ob 10.00na makadamskem parkirišču pred
župniščem. Vsaka družina počaka v svojem avtomobilu!!! Okna odprete samo toliko, da
se sliši. Prosim, če ste lahko točni.
Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila države.
S strani nekaterih župljanov je prišla čudovita pobuda, da bi posamezniki in družine vsak
dan spletali rožni venec za ustavitev širjenja virusa, za zdravje bolnih, posebno tistih v
intenzivni negi, in za njihove domače ter za vse zdravstvene delavce, ki delajo na covid
oddelkih. Član molitvene naveze postaneš tako, da se na župnijski spletni strani vpišeš v
PREGLEDNICO k posamezni skrivnosti, ki si jo izbereš. S tem se zavežeš, da boš vsak dan
zmolil desetko rožnega venca ob tej skrivnosti in s tem prosil za zgoraj opisani namen.
Vabim te, da še koga navdušiš za spletanje živega rožnega venca.
DRUGA PREGLEDNICA tudi vabi k spletanju živega rožnega venca na isti način kot prva, le
da je namen molitve za bolne otroke in njihove starše. Ena najhujših bolečin za starše je
hudo bolan otrok, da ne govorimo o smrti otroka. Pomagajmo tem tako preizkušenim
družinam z molitvijo. Desetka rožnega venca na dan, to je 5 minut molitve ...

