Ponedeljek 14. 12. 2020
Janez od Križa, duh. uč.
Torek 15. 12. 2020
Marija de Rosa, red.
Sreda 16. 12. 2020
Albina, muč.
Četrtek 17. 12. 2020
Lazar iz Betanije, sp. mož
Božična 8-dnevnica

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!

(FB) 6.30
(FB) 18.00
(FB) 19.00
6.30
(FB) 18.00
(FB) 19.00
(FB) 6.00
(FB) 6.30
(Zoom) 18.00
(FB) 17.00
(FB) 18.00
(FB) 19.00

Petek 18. 12. 2020
Gacijan, šk.
Božična 8-dnevnica

(FB) 9.30
(FB) 10.00
(FB) 15.00
(FB) 18.00
(FB) 19.00

Sobota 19. 12. 2020
Urban III., pp.
Božična 8-dnevnica

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

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!

za zdravje Hane
rožni venec
+Marjan Žgajnar, 7. dan; po namenu
za zdravje
rožni venec
+ Vilko Herič, obl.
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
++Stražar
+Stanislava Kavčič, 7. dan
maša za vrtec
rožni venec
++ Jože Dernič in hči Barbara
molitev pred Najsvetejšim
križev pot
za ureditev razmer v DSO
ura Božjega Usmiljenja
rožni venec
+ Anže Koder
molitev pred Najsvetejšim
za zdravje
molitev rožnega venca (Bonovec)
rožni venec
++ Marija in Ivan Bergant

Nedelja 20. 12. 2020 - 4. adventna nedelja
Evgen, muč.; Božična 8-dnevnica
(FB) 8.00 rožni venec
(FB) 8.30 za žive in rajne farane
+ Manca Detela, obl.; + Štefka Osredkar
za zdravje

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 bomo imeli sejo ŽPS preko spletne učilnice. Člani boste povezavo za vstop v učilnico
dobili v ponedeljek.
Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov s prehransko pomočjo v sredo, 16. 12., med
17.00 in 18.45.

V četrtek, 17. 12., bo ob 17. uri sveta maša, pri kateri bodo sodelovali otroci in starši župnijskega
Rahelinega vrtca - hiše otrok Montessori. Vsako leto se v decembru srečamo pri maši, akademiji in
božičnem sejmu. Letos želimo vsaj nekaj tega ohraniti, zato vas vabimo, da sveto mašo spremljate
preko FB strani Župnija Preska.
V četrtek ob 20.15 bo srečanje, kateheza za odrasle na temo sprave in odpuščanja. Lepo vabljeni.
Kdor bi se želel pridružiti, naj mi pošlje mail z pripisom »Kateheza odraslih«, da mu bom lahko
poslal povezavo za vstop v spletno sobo.
V petek, 18. 12., je dan, ko je pred desetletji v naši župniji zaživela župnijska Karitas. Pri večerni
maši bomo Bogu izrekli evharistijo za vso opravljeno delo.

Za prejem zakramenta svete spovedi pred prazniki vas vabim, da se pravočasno najavite, da se
dogovorimo za ustrezen termin. Vas pa resnično vabim, da pred prazniki opravite sveto spoved.
Hkrati pa vas naprošam k odgovornosti – kot pri vseh dejavnostih v tem času. V kolikor se ne
počutite dobro, niste povsem zdravi, naj se spoved prestavi na kasnejši čas.

Rednega obiskovanja starejših na domu zaradi slabe epidemiološke slike trenutno ni. Zavedam
se, da so starejši tisti, ki vedno znova z živo vero pričakujejo prejem zakramentov. Kljub vsemu pa,
če menite, da se kdo poslavlja od nas in da bi rad prejel zakramente, pokličite in se bomo
dogovorili za obisk, seveda upoštevajoč varnost vseh navzočih.
Pri darovanju za očenaše za rajne ste zbrali za 40 sv. maš za rajne. Bog vam povrni.

Božično osemdnevnico, ki je priprava na praznik Jezusovega rojstva, bomo začeli v četrtek,
17. 12., pri večerni sveti maši. Lepo vas vabim, družine in vse ostale, da bi se skupaj pripravili na
ta pomemben praznik.
4. adventna nedelja je birmanska in misijonska. Pri sveti maši sodelujejo naši birmanci in člani
odbora za pripravo misijona.
V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si
razkužujete roke.

Obhajilo in blagoslov: 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.

