Ponedeljek 15. 3. 2021
Klemen, red.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) 18.30
*(L) 19.00

Torek 16. 3. 2021
Herbert, šk.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) 18.30
*(L) 19.00

Sreda 17. 3. 2021
Jedrt, dev.
Četrtek 18. 3. 2021
Ciril Jeruzalemski, šk. -uč.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB) 19.00

Petek 19. 3. 2021
Jožef, Jezusov rednik

*(L) 6.00
*(L) 6.30
(DSO) 10.00
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB) 19.00
*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB) 19.00

Sobota 20. 3. 2021
Klavdija, muč.; Kutert, op.

rožni venec
za zdravje Hane
rožni venec
+ Anton Košir, obl.
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
po namenu (T. B.)
rožni venec
v zahvalo in priprošnjo
POSTNI VEČER
rožni venec
+ Janez Ham, obl.
rožni venec
po namenu
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
+ Jožef Kogoj
za spravo
križev pot
+ Jožef Gyergyek, god
rožni venec
za zdravje (Evgenij)
rožni venec
+Marjan Hostnik

Nedelja 21. 3. 2021 - 5. postna nedelja
Nikolaj iz Flüe, puš.; Serapion, muč.

*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 8.00
*(L) (FB) 8.30
*(L) 10.30
*(L)(FB) 14.00

rožni venec
za žive in rajne farane
rožni venec
+Brane Šušteršič, obl.
++ Janez Sedej
dekanijski križev pot

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, 15.3., ob 20.15 bo srečanje za bralce Božje Besede. Skupaj se bomo poglabljali v berila Velikonočne
vigilije. Na mail boste dobili povezavo za zoom.
Postni torkovi večeri s sestro Snežno Večko. Prihajajoči torek (16.3.) se bomo poglabljali v 3 spev o trpečem
služabniku. Lepo vabljeni ali v cerkev ali pa se nam pridružite preko facebooka župnije Preska.

Tretji spev
o Gospodovem služabniku
(Iz 50,4-9)

torek 16.3.
po večerni
sveti maši

V sredo, 17.3., bodo v prostorih Karitas delili hrano in ostale potrebščine.
Nedelja, 21.3. je tiha nedelja. Popoldne ob 14.00 bodo križev pot v cerkvi vodili predstavniki župnij iz naše dekanije.

Vabim vas, da se pravočasno dogovorite za
velikonočno sveto spoved. Že sicer, v rednih
razmerah, je pred velikonočnimi prazniki večja
gneča pred spovednicami, Bogu hvala.
V časih, v katerih pa sedaj živimo, pa gneče
pred spovednicami ne sme biti. Zato se je
potrebno predhodno dogovoriti. Vabim vas, da
ne čakate zadnji teden, ampak da to storite v
prihajajočih tednih pred prazniki.

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.

