
Ponedeljek 8. 3. 2021 *(L) (FB)  6.00 rožni venec
Štefan, op. *(L) (FB) 6.30 za zdravje Hane
 *(L) 18.30 rožni venec
 *(L) 19.00 + Marija Košir, obl.
  molitev pred Najsvetejšim 
Torek 9. 3. 2021 *(L) 6.00 rožni venec
Frančiška Rimska, red. *(L) 6.30 po namenu (T. B.)
 *(L) (FB) 18.30 rožni venec
 *(L) (FB) 19.00 +Ladislav Bizant, god
  molitev pred Najsvetejšim
Sreda 10. 3. 2021   *(L) (FB)  6.00 rožni venec
40 mučencev *(L) (FB) 6.30 + Marija  Starman
Četrtek 11. 3. 2021   *(L) (FB) 18.30 rožni venec 
Benedikt, šk. *(L) (FB) 19.00 + Anton Košir
  molitev pred Najsvetejšim
Petek 12. 3. 2021  (DSO)  10.00 za spravo
Doroteja, muč.  *(L) (FB) 18.30 križev pot 
 *(L) (FB) 19.00 ++ Pavla in Franjo Milavec
 Sobota 13. 3. 2021 *(L) 6.00 rožni venec
Kristina, dev-muč. *(L) 6.30 za zdravje (Slavice)
 *(L) (FB) 18.30 rožni venec
 *(L) (FB)  19.00 +Franc Jarc

 *(L) 6.00 rožni venec 
 *(L) 6.30 za žive in rajne farane
 *(L) (FB) 8.00 rožni venec 
 *(L) (FB) 8.30 ++ Mirjana in Vinko Kršinar
 *(L) 10.30 ++ Jože in Antonija Bizant, obl.
 *(L)(FB) 14.00 križev pot molijo mladi

Nedelja 14. 3. 2021 - 4. postna nedelja
Matilda, kr.;



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

Obhajilo in blagoslov: obhajilo bo možno prejeti v cerkvi od 9.30 do 10.00. Prosim, če se predhodno najavite na 
telefon: 051 303 164. 

Vabim vas, da izkoristite možnost obiska svete maše, prejema obhajila in obhajanja zakramenta svete spovedi po 
predhodnem dogovoru. 

Za obisk nedeljske ali praznične maše prosim, da me prej obvestite.

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

V ponedeljek, 8.3., ob 20.15 bo redna seja župnijskega pastoralnega sveta preko spletne aplikacije zoom. 
Vse prosim, da delo ŽPS spremljate z molitvijo.

Postni večeri s sestro Snežno Večko. 
Torkovi večeri (9. 3.; 16. 3. in 23. 3.) ob 20.00 bodo posvečeni štirim Izaijevim spevom o trpečem služabniku. 
Skozi glasbo, branje Božje Besede in razlago bomo vstopali v najglobljo skrivnost Izaijeve vizije trpečega služabnika, 
ki je ena sama napoved velikega petka Jezusa Kristusa. Lepo vabljeni ali v cerkev ali pa se nam pridružite preko 
facebooka župnije Preska. Udeleženci kateheze odraslih vabljeni, da se pridružite torkovim večerom.

  Prvi spev o Gospodovem služabniku (Iz 42,1-9)
  Drugi spev o Gospodovem služabniku (Iz 49,1-13)
  Tretji spev o Gospodovem služabniku (Iz 50,4-9)
  Četrti spev o Gospodovem služabniku (Iz 52,13–53,12)

Obogatimo postne odpovedi z darovanjem, kajti vera brez del je mrtva, piše apostol Jakob. Pol evra ali en evro na 
dan v postu prinese ob sklepu posta 20 oziroma 40 eur!!!
Župnijska KARITAS Preska se pridružuje akciji Slovenske Karitas KUPIM KOZO. Imeti kozo v Afriki, enako v Albaniji, 
pomeni za revne družine bogastvo in preživetje, a si je brez naše pomoči ne morejo privoščiti. Za eno kozo potrebuje-
jo v Afriki 20 (dvajset), v Albaniji pa 60 (šestdeset) eur, a jih nimajo. ZATO POMAGAJMO! 
Pomagajmo tudi skuhati LONEC ZELENJAVNE JUHE za lačne otroke v Venezueli. Za en lonec juhe, ki vsaj enkrat 
nasiti 250 lačnih otrok potrebujejo 150,00 EUR, pravi s. Andreja Godnič, ki deluje v Venezueli.
Darujmo po svojih zmožnostih in pomagajmo kupiti kozo za revno afriško ali albansko družino! Pomagajmo 
skuhati lonec juhe za lačne venezuelske otroke. HVALEŽNI NAM BODO.

Dar vrzimo v nabiralnik Karitas v cerkvi ali nakažimo na 
TRR št. SI56 0202 1009 2137 108,
Žup. Karitas Preska, Preška cesta 33. (namen-kupim kozo ali lonec juhe) 
HVALA!

Hvala vsem, ki se redno zbirate k molitvi in daritvi svete maše. 
Hvala vsem, ki skrbite, da se pastoralno življenje v župniji odvija in se skupine 
srečujejo in povezujejo po različnih poteh. 
Hvala vsem, ki si ob sobotah vzamete čas za čiščenje Božje hiše. 
Bog vam povrni.


