Ponedeljek 10. 5. 2021
Job, sp. mož;
1. PROŠNJI DAN
Torek 11. 5. 2021
Estela, muč.
Odo,op.
2. PROŠNJI DAN
Sreda 12. 5. 2021
Leopold, red.
Pankracij, muč.
3. PROŠNJI DAN
Četrtek 13. 5. 2021
GOSPODOV
VNEBOHOD
Fatimska Mati Božja
Petek 14. 5. 2021
Bonifacij, muč.
Justina, muč.
Sobota 15. 5. 2021
Zoﬁja (Sonja), muč.

(L) (FB) 6.00
(L) (FB) 6.30
(ŽLEBE) 18.30
(ŽLEBE) 19.00
(L) 6.00
(L) 6.30
(GOLO BRDO) 18.30
(GOLO BRDO)19.00
(L) (FB) 6.00
(L) (FB) 6.30
(FB) 17.15
19.00
10.00
(FB) 18.30
(FB) 19.00

rožni venec
za zdravje Hane
rožni venec
+ Rozka Frahm (sosedje)
rožni venec
po namenu
rožni venec
+ Jože Podjed
rožni venec sv. Jožefa
po namenu
rožni venec sv. Jožefa
šmarnice
po namenu
rožni venec
+ Neža Plešec, 7. dan
+ Rozka Fram
molitev pred Najsvetejšim
(DSO) 10.00
po namenu
(L) (FB) 15.00
ura Božjega usmiljenja
(L) (FB) 18.00
pot luči in rožni venec
(L) (FB) 19.00
+ Marjan Hostnik
molitev pred Najsvetejšim
(L) 6.00
rožni venec
(L) 6.30
++ Rink
(L) (FB) 18.30
rožni venec
(L) (FB)19.00
+Jernej in Angela Lenarčič
Nedelja 16. 5. 2021 - Janez Nepomuk, duh-muč;

Marjeta, red. - 7. velikonočna nedelja

(L) 6.00
(L) 6.30
(L) (FB) 8.00
(L) (FB) 8.30
(L) 10.30
(FB) 15.00

rožni venec
za žive in rajne farane
rožni venec
++starši Zadnikar in brat
+ Ladislav Kovačič, r. d.
šmarnice

Prosim vas, da me o obisku svete maše na nedeljo predhodno obvestite. Če se vas bo prijavilo preveč, glede na predpisane
ukrepe, bom dodal sv. mašo. Prosim vas, da se v cerkvi ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si razkužujete roke.
Obhajilo in blagoslov: Vsaka družina naj se obrne na delivca obhajila, ki je dodeljen za posamezen del naše župnije. Vabim vas
k sveti spovedi in bolniškemu maziljenju.

Šmarnična pobožnost
Otroci ste lepo povabljeni k letošnjim šmarnicam. Šmarnice bodo vsak večer med sveto mašo. Besedila bodo
govorila o starih Marijinih romarskih poteh. Vsak dan je opremljen tudi s preprosto nalogo –postavi Marijin oltar, povabi starše
k večerni molitvi... Šmarnice se bodo brale med tednom pri večernih svetih mašah, ob sredah, ko je sveta maša zjutraj, pa
bodo ob 19.00 samo šmarnice. Vsako nedeljo bodo ob 15.00 šmarnice prenašane preko Facebooka iz ene od opisanih
Marijinih cerkva. Tja bo vsakokrat poromala ena družina.
Letos pri sveti Marjeti ne bo šmarnične pobožnosti, ker je cerkev v procesu obnove fasade.

Naj se kapelica sv. Jožefa postavi v vsak naš dom
V mesecu majuste lepo povabljeni, da v svoj dom sprejmete kapelico sv. Jožefa za tri dni in ob
njej molite tridnevnico k zavetniku Cerkve in družin. Na ta način bomo duhovno gradili kapelice
sv. Jožefa po naših domovih. On je zavetnik in varuh naših domov. On je izvir globokega
notranjega miru. Je človek miru. Ne reče nič in tudi Sveto pismo malo govori o njem. A vloga sv.
Jožefa je izjemno pomembna. V skrivnost svetega Jožefa pa lahko vstopimo samo preko
izkustva. Izkustva, da se je premaknilo nekaj, kar se leta ni, izkustva notranje sreče, miru in
zadovoljstva, izkustva odpuščanja in Božjega Usmiljenja v akciji.
- Sveti Jožef roma po nekoliko spremenjenem urniku zaradi lažje izmenjave kapelice, saj v
sredo in v nedeljo zvečer ni svete maše.
- V prvi polovici tedna je na domu 3 dni, od ponedeljka do četrtka . V drugem delu tedna pa
je na domu 4 dni, od četrtka do ponedeljka. Izmenjava kapelice je pri večerni Sveti maši.
- V razpored se vpišete zadaj v cerkvi, na mizi za verski tisk.
Dnevi pred Gospodovim Vnebohodom so prošnji dnevi. Letošnje leto nas vreme kar močno preizkuša in zato še bolj vabi k
molitvi. Obrnimo se k nebeškemu Očetu s prošnjo za blagoslov naših domov, polj, travnikov, vrtov, za primerno vreme, za
dobro letino. Naj dobri Bog blagoslavlja tudi delo po tovarnah, uradih, povsod kjer ljudje delajo, da bi s poštenim plačilom
lahko preživljali sebe in svoje družine. Priporočimo se mu tudi za varstvo pred potresom in drugimi naravnimi nesrečami.
Prošnje maše bodo v ponedeljek pri sveti Marjeti, v torek na Golem brdu, v sredo zjutraj pa v Preski.
V ponedeljek, 10. 5., ob 20.15 bomo imeli sejo ŽPS preko zooma. Na sejo lepo vabljeni tudi člani misijonskega odbora, ker bo
med nami tudi voditelj misijona br. Štefan Kožuh. Spregovoril nam bo o skrivnosti Božjega klica v duhovništvo in redovništvo.
Lepo vabljeni.
V četrtek, 13. 5., zvečer po maši ne bo kateheze za odrasle, ker se sedaj ob torkih preko zooma pridružimo predavanju koroškega biblicista o psalmih. Če bi se kdo želel temu srečanju pridružiti, naj se obrne na s. Snežno (terezija.vecko@guest.arnes.si),
da mu pošlje sklic.
V četrtek, 13. 5., bo izredni občni zbor sodelavcev Župnijske Karitas v dvorani pastoralnega doma ob 20.15.
V petek začnemo z 9-dnevnico pred binkoštnim praznikom

