Župnija Preska

Napovedni koledar:

MAŠNI NAMENI 3. DEL
Ponedeljek
20. 8. 2018

Bernard, op.

Torek
21. 8. 2018

Pij X, pp.

Sreda
22. 8. 2018

Devica Marija Kraljica

19.00 + Martin Skalar Leben,
30. dan
v zahvalo in priprošnjo
za Božje varstvo

Četrtek
23. 8. 2018

Roza iz Lime, dev.

19.00 + Marija Benedik

1. 9. – prva sobota, romanje starejših
3. 9. – tajništvo ŽPS
4. in 5. 9. – vpis v veroučno šolo
8. 9. – rojstvo Device Marije; molitveni
dan za duhovne poklice na Brezjah, peš
romanje na Brezje
9. 9. – katehetska nedelja, blagoslov
šolskih torb
10. 9. – začetek veroučnega leta, prva
seja ŽPS
12. 9.- srečanje Karitas
13. 9. – priprava na krst
15. 9. – Stična mladih
16. 9. – krstna nedelja

Petek
24. 8. 2018

Jernej, ap.

19.00 ++ Okršlar (Žlebe)

Krstna nedelja

Sobota
25. 8. 2018

Ludvik, kr.

10.00 (DSO) + Anton Mrak
19.00 ++ Kosmač

Nedelja

21. navadna
nedelja

7.00
9.30
10.00 (Žlebe)
19.00

26. 8. 2018

Joz 24,1-2.1517.18; Ps
34,2-3.16-17.1819.20-21.22-23;
Ef 5,21-32; Jn
6,60-69

Tarzicij, muč.

19.00 + Mimi Dežman
7.00 (kapela) po namenu

za žive in rajne farane
+ Martin Malenšek, obl.
+ Štefka Osredkar
++ starši Šušteršič, obl.

Ponedeljek
27. 8. 2018

Monika, mati sv.
Avguština

Torek
28. 8. 2018

Avguštin, šk.

Sreda
29. 8. 2018

Mučeništvo Janeza
Krstnika

19.00 + Bogomir Starman

Četrtek
30. 8. 2018

Feliks, muč.

19.00 + Ivan Kršinar

Petek
31. 8. 2018

Pavlin, šk.

Sobota
1. 9. 2018

Egidij, op.

19.00 + Ladislav Bergant, r.
d., obl.

Nedelja

22. navadna
nedelja, angelska

7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Štefka Osredkar
19.00 ++ Luštrik (Golo Brdo)

2. 9. 2018

5 Mz 4,1-2.6-8; Ps
15,2-5; Jak 1,1718.21-22.27; Mr
7,1-8.14-15.21-23

Marjeta, dev.

19.00 ++ Frančišek in Marija
Mihovec
7.00 (kapela) Frančiška Plešec, obl.

16.00 (DSO) + Frančiška Blažič
19.00 + Rajko Jezeršek, god

Krstna nedelja v avgustu bo 19. 8.
Priprava na krst bo v četrtek, 16. 8.
Dobrodošle predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:

Vsak četrtek po večerni sv. maši
vabljeni k molitvi večernic pred
Najsvetejšim.

Povabilo k ponedeljkovemu in
petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro
pred sv. mašo lepo povabljeni k tihemu
češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k
usmiljenja:

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si.

Božjega

Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni
k uri Božjega usmiljenja v kapelo sv.
Družine.

Jutranja adoracija:

Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli Sv.
Družine od 5.15 do 7.00 tiha adoracija
pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor

Možnost sv. spovedi je v pon., čet., pet.,
sob. in ned. pol ure pred sveto mašo.
Možnost duhovnega pogovora v petek
eno uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru.

Nov
transakcijski
račun
župnije:
SI56 0403 2000 3327 181
Čiščenje cerkve:

TRR Župnije Preska: 24200-9004367145

uri

4. 8. - 5. skupina (vodja: Francka
Strušnik)
11. 8. – 6. skupina (vodja: Marta
Štrukelj)
18. 8. – 1. skupina (vodja: Anica
Zupančič)
25. 8. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
1. 9. - 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za
urejenost naše župnijske cerkve, naj
sporoči na tel. 051/303 – 164.

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXIX

številka: 12

29. julij 2018

Pri Mariji na Romarski Gori
Romarska Gora se je vzdignila od daleč. Zazvonilo je tam gori z
zamolklim glasom in zazvonilo je tudi naokoli po drugih cerkvah,
po vseh holmih in hribih, vmes se je slišal lepi glas velikega zvona
farne cerkve sv. Pavla. Ves zrak je bil poln prelepe pesmi, ki je
zazvenela časih glasno in mogočno, da so se dvigali glasovi
prav gor do sonca, in je potem polagoma ugašala, tako da je bila
podobna samo še trepetajočemu zdihu.
Zacingljali so zvončki, orgle so se oglasile na koru, oblak dišečega
dima se je vzdignil izpred oltarja. Francka je stala sredi cerkve, ob
klopeh. Polagoma se je spustila na kolena, sklonila je glavo in je
odprla molitvenik. Obšlo jo je nekaj neizmerno lepega in sladkega
in zajokala bi od sreče. Brala je počasi, od črke do črke, lepe mašne
molitve; ustnice so se premikale, oči so bile rosne in lica so gorela.
Iz znanih skrivnostnih besed, ki jih človek bere in ki begajo medtem
njegove misli po tujih krajih, med grehi prejšnjega življenja, med
upi prihodnosti, je vstajala globoka sladkost in je polnila srce do
vrha, vstajalo je iz njih cingljanje zvončkov pred oltarjem, mogočno
petje orgel in duh kadila, ki je plaval nad glavami in je legel na vse
pobožno ljudstvo kakor blagoslovljen pajčolan. Francka si je komaj
še upala izgovarjati besede, ki so stale tam napisane z velikimi
črnimi črkami in so ji gledale v obraz mirno in skrivnostno, kakor
Mati božja z oltarja; drobno telesce se je nagibalo zmerom niže,
glava se je sklonila in solze so ji kapale na molitvenik. Vsi grehi so
ji prišli na misel, ki jih je storila, mati ji je prišla na misel in Nežka,
in vsi, ki je zdaj mislila nanje, so se ji zasmilili in čutila je, da je
bila grešila nad njimi, da jim je storila mnogo hudega. Klečala je
kakor v oblaku, oči so komaj videle od svetlih solza in nog ni čutila.
Zazdelo se ji je celo včasih, da se premika, da se vzdiga in plava
kleče – kakor v sanjah, kadar je mislila, da širi roke in da leti stoje
preko rumenega pšeničnega polja, tako da se noge niti ne dotikajo
klasja – in vse, cerkev, oltar, Mati božja na oltarju, vse je plavalo
mirno in počasi navzgor, v megli dišečega kadila, izza katere so
trepetale luči neštevilnih sveč.
Tako se je ob tej uri, polni ljubezni in hvaležnosti, ločila njena duša
od telesa, ki se je treslo majhno, trudno in ubogo na trdem kamnu.
Ivan Cankar, Na klancu
Pripravil: Franci Bečan

Oratorij – zahvale

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri letošnjem oratoriju:
voditeljema Gregiju Močniku in Lucii Bečan,
bogoslovcu Janezu Medenu, ostalim animatorjem,
staršem, otrokom. Hvala vsem, ki ste oratorij podprli
finančno, predvsem pa duhovno. Hvala vsem
sponzorjem. Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli
in s čimer koli pomagali pri izvedbi in organizaciji
našega oratorija.
Animatorji se najlepše zahvaljujemo vsem otrokom,
ki ste prišli na oratorij, vsem staršem, ki ste nam
svoje otroke zaupali v skrb, vsem, ki ste imeli
naš oratorij v mislih pri molitvi, in seveda tudi
sponzorjem, ki so nam marsikaj olajšali, bodisi v
denarni bodisi v materialni obliki.
Zahvale gredo podjetjem Cementni izdelki Jarc,
Zidarstvo Mrak, Mizarstvo Primož Bečan,
Hipnos, TIP, Mizarstvo Mrak, Okrepčevalnica
Stan, Kmetijska zadruga Medvode, Tovarna
papirja Goričane, FOTO Bobnar Medvode in pa
Župnijski Karitas Preska, PGD Preska-Medvode
(za šotore, mize, klopi, delavnico in vodne igre),
Obratu družbene prehrane Jože Močnik (za
pripravo kosil) ter OŠ Preska (za uporabo šolskega
igrišča).
Več o našem oratoriju lahko izveste na http://www.
facebook.com/OratorijPreska in na župnijski spletni
strani, kjer so na ogled tudi fotografije.

Ostale zahvale

Hvala vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri prenovi
fasade na župnijski cerkvi. Z vašo duhovno, fizično
in finančno pomočjo smo cerkev sv. Janeza Krstnika
oblekli v novo obleko. Na tem mestu bi posebno
zahvalo izrekel ključarjem župnijske cerkve g.
Janezu Mraku, g. Marku Bečanu, g. Sandiju Cizlju,
g. Andreju Kogoju in voditelju gospodarskega
sveta g. dr. Jožetu Duhovniku. Posebna hvala g.
Franciju Kavčiču, ki je budno nadzoroval dela na
cerkvi in v krščanskem duhu opominjal, kar ni bilo
dobro narejeno. Na koncu hvala vsem, ki darujete
darove v nedeljske pušice, in vsem, ki jih prinašate
v župnijsko pisarno. Bog vam povrni.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi farnega
praznika – nedelje sv. Janeza Krstnika in ponovitve
nove maše novomašnika Petra Steleta. Hvala
vsem, ki ste čistili cerkev in njeno okolico. Hvala
krasilkama Minki in Ireni. Hvala ključarjem in ekipi
za postavitev mlaja pred cerkvijo in hvala g. Janezu
Šušteršiču, ki ga je daroval. Hvala gospem za
pletenje vencev ter Tanji Bezlaj, Petri Jarc in ekipi za
pripravo dvorane v OŠ Preska. Hvala OŠ Preska, ki
so nam odstopili športno dvorano. Hvala Ani Zdešar
in ekipi za pripravo čudovitega programa pri kosilu.
Hvala skavtom za strežbo kosila. Hvala vsem, ki ste
prišli in s svojo navzočnostjo oblikovali praznik.
Hvala vsem, ki ste poskrbeli za lepo praznovanje
nedelje sv. Marjete, novomašniku Petru Steletu
za darovano sveto mašo ter obema ključarjema z
družinama. Vsem Bog povrni. Hvala tudi vsem, ki
ste darovali na Marjetno nedeljo v ofer za obnovo
cerkvene fasade.
Hvala vsem, ki ste na Krištofovo nedeljo darovali v
nabirko za potrebe MIVE.

Romanje mladih v Medžugorje

Srečanje mladih v Medžugorju je vsako leto prve
dni avgusta. Zbere se nad 100.000 mladih in 500
duhovnikov s celega sveta. Molitev, pričevanja,
glasba, prireditve, procesija z lučkami, češčenje,
koncert, ples ... Skratka, duhovne počitnice za
mlade. Tudi letos se bomo srečanja udeležili mladi
romarji iz naše župnije. Na romanju bomo med 1. in
5. avgustom. Romanje zelo priporočam v molitev.

Spomin na ponovitev nove maše

Za nakup bodo na voljo DVD-ji s posnetkom
ponovitve nove maše našega Petra Steleta. Cena
DVD-ja je 10 €. Kdor bi ga želel, ga bo lahko dobil
v pisarni župnišča.

Prvi petek v avgustu

Petek, 3. 8., je prvi v avgustu. Ta dan ne bom
obiskoval bolnih in onemoglih po domovih. To bom
storil v torek, 14. 8., pred praznikom Marijinega
vnebovzetja. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že
redno obiskujem, rad obisk duhovnika, naj mi to
sporoči na moj osebni telefon. Na prvi petek vas
vabim k obhajanju pobožnosti prvega petka (sveta
spoved, zadostilno obhajilo, dobra dela in več
molitve). Po maši bo molitvena ura za posvečene
Jezusovemu srcu, ob 21.00 bo molitvena ura
za duhovnike nato pa bo ob 22.00 blagoslov z
Najsvetejšim in zaključek češčenja.

Prva sobota, fatimska pobožnost

Sobota, 5. 8., je prva v avgustu in je posvečena
češčenju brezmadežnega srca Device Marije.
Ta dan ne bo jutranje svete maše ob 8.00 in
tudi ne fatimske pobožnosti ob 7.15. Fatimska
pobožnost bo ob 18.15, sveta maša pa ob 19.00.
Sveto mašo za duhovne poklice bom opravil v
Medžugorju.

Jezusova spremenitev na gori, 6. 8.

Vsi trije sinoptiki – evangelisti Matej, Marko in
Luka – poročajo o Jezusovi spremenitvi na gori.
Zapisali so, da je Božji Učitelj trem izbranim
učencem – Petru, Jakobu in Janezu – pokazal
svoje Božje veličastvo. Cerkveni očetje razlagajo,
da je to storil zato, da bi tiste, ki so hodili z njim,
pripravil na dogodke ob svojem trpljenju in smrti,
ki so vzbujali vtis, da je bilo vse njegovo dotedanje
delo velika polomija. Dejansko pa se je natančno
uresničevalo vse, kar je bilo o njem napovedano
po prerokih. Vsebino praznika povzema glavna
mašna prošnja, ki pravi: »Nebeški Oče, z veličastno
Jezusovo spremenitvijo na gori si ob pričevanju
očetov potrdil, da je Jezus v resnici tvoj Sin in naš
Odrešenik. Na njem si pokazal poveličanje, ki čaka
nas, tvoje posinovljene otroke. Pomagaj nam, da
bomo vedno poslušali tvojega Sina in tako postali
sodediči njegove slave pri tebi.«

Devetdnevnica pred praznikom
Marijinega vnebovzetja

Na največji Marijin praznik se bomo pripravljali z
devetdnevnico, ki jo bomo začeli v ponedeljek,
6. 8. Pri vseh večernih mašah bomo občudovali
lepoto Božje Matere, katere telesa Gospod ni pustil
trohneti v zemlji.

Romanje na Višarje

Pred začetkom šolskega leta bomo kot župnija,
zdaj lahko rečemo že skoraj da tradicionalno,
poromali na Svete Višarje. Romanje bo v soboto,
11. 8. Možnost bo odhod z avtobusom, s kolesi iz
Mojstrane, nekateri pa se boste opogumili in šli peš.
K Višarski Mariji bo organiziran avtobusni prevoz –
prijavite se župniku. Cena prevoza 10 €. Nekateri
se bodo na pot podali s kolesi – obvezno se
prijavite ge. Minki Mihovec na tel. 031/299-911, da
uredimo prevoz za kolesa. Hribolazci vabljeni, da iz
Žabnice peš poromate na sv. Višarje. Dolžina poti
je približno 2 uri in pol. Zainteresirani to sporočite
župniku.
Za vse, ki se boste na romanje odpravili z
avtobusom, bo odhod izpred župnišča v Preski ob
8.30. Peš romarji in kolesarji pa bodo romanje začeli
ob 6.00 v Preski. Najprej se bomo z avtomobili
odpeljali do Mojstrane, od tod pa bomo nadaljevali
romanje s kolesi. Dolžina poti v obe smeri je dobrih
70 km. Peš romarji se boste odpeljali do Žabnice,
kjer boste nadaljevali pot.
Romarji z avtobusom in pa romarji s kolesi se bomo
skupaj sešli ob vznožju Višarij, od koder se bomo
z žičnico povzpeli na Svete Višarje, kjer nas bo
obkrožena z gorami pričakala Višarska Mati Božja.
Cena žičnice je 14 €. Skupinsko, nad 25 oseb,
pa je 10,50 €. Na vrhu se nam bodo pridružili tudi
morebitni peš romarji. S seboj morate obvezno
imeti veljaven osebni dokument.
Na Višarjah bomo imeli skupaj z g. nadškofom
Alojzijem Uranom romarsko mašo ob 12.00.

Praznik Marijinega vnebovzetja

Ob največjem Marijinem prazniku, 15. 8., mnogi
poromate v različna Marijina romarska središča.
S seboj ponesite prošnjo tudi za našo župnijsko
skupnost. Povsod po Slovenskem bomo na ta dan
skupaj ponovno izročili naš narod Mariji. V naši
župniji bomo to storili pri mašah, ki bosta ob 7.00
in 9.30.

Na predvečer praznika,
v torek, 14. 8.,

bo praznična sveta maša zvečer ob 19.00. Jutranje
svete maše ob 6.30 ne bo. Po večerni sveti maši
bomo na trati ob cerkvi pred Marijinim kipom v
zahvalo in priprošnjo zapeli litanije Matere Božje z
odpevi. Lepo vabljeni.

Katehetski sestanek

Katehetski sestanek pred začetkom novega
šolskega leta bo v sredo, 22. 8., ob 20.00 v
katehetskem kabinetu.

Žegnanje pri sv. Marjeti

Zadnjo nedeljo v mesecu avgustu, 26. 8., bo
žegnanje pri sv. Marjeti v Žlebah ob 10.00. Pri
slovesni sveti maši bo darovanje za obnovo fasade
podružnične cerkve.

Počitnice z Jezusom za ministrante
in otroški zborček
Konec avgusta, od 27. do 29. 8., bodo organizirane
tridnevne počitnice na morju za ministrante, otroke
pevskega zborčka in otroke, ki si želijo morja, pa
ga letos še niso videli in občutili. Nastanjeni bomo
v župnišču v Izoli. Na te počitnice lepo vabljeni
tudi starši, dedki in babice ministrantov ter pevk
in pevcev otroškega pevskega zbora. Cena morja
po osebi je 20 €. Prijavite se tako, da izpolnite
prijavnico, ki jo najdete na mizici z oznanili pod
korom ali na spletni strani naše župnije, ter jo
oddate župniku. Prijave se zbirajo do 15. 8.

Novo veroučno in šolsko leto

Vpisovanje otrok v veroučno šolo za vse razrede
bo potekalo 4. in 5. septembra med 16.00 in 18.30.
Starši za vpis otroka k verouku v 1. razred s seboj
prinesite družinsko knjižico ali krstni list. Ob vpisu
boste imeli možnost odločitve za običajni verouk
ali družinsko katehezo, hkrati pa boste lahko kupili
veroučne učbenike. Tudi letos bomo izdali vpisnico
za vse veroučence, ki jo lahko izpolnite že doma in
jo osebno izročite ob vpisu. Vpisnico boste dobili
ob knjižici veroučne šole, ki bo izšla sredi avgusta,
dostopna pa bo tudi na župnijski spletni strani. Na
ta način bo vpisovanje potekalo bolj tekoče. Lani
je že lepo zaživela izmenjava oz. možnost nakupa
rabljenih veroučnih učbenikov po nižji ceni, zato
želimo to možnost ponuditi tudi letos. Pri vpisu
boste glede učbenikov (velja za otroke od vključno
4. razreda naprej, saj mlajši učbenikov nimajo)
lahko izbirali med 3 možnostmi: nakup nove knjige
(8 €), nakup rabljene knjige (4 €), menjava rabljene
za rabljeno (brezplačno). Ker ne vemo, ali bo na
voljo dovolj rabljenih učbenikov za vse, ki bi jih
želeli, vas naprošamo za razumevanje. Vse, ki še
niste vrnili spričeval, pa naprošam, da jih vrnete ob
vpisu.
Urnik verouka bo objavljen konec avgusta oz.
začetek septembra. Začetek rednega verouka
bo v ponedeljek, 10. septembra. Vse v zvezi z
novim veroučnim letom in katehetsko dejavnostjo
v naši župniji bo napisano v katehetski knjižici,
ki jo pripravljamo in bo izšla, kot že rečeno,
sredi avgusta. Za blagoslov novega veroučnega
in šolskega leta bomo prosili pri sv. maši na
katehetsko nedeljo, 9. 9. Takrat bomo blagoslovili
tudi šolske torbe.

Povabilo k sveti spovedi

Tudi letos bo spovedovanje veroučencev, in sicer
v tednu od 3. 9. do 9. 9. vsak dan pol ure pred
večerno sveto mašo. Starši in botri, spodbudite
otroke, naj v začetku veroučnega in šolskega
leta pobožno opravijo sveto spoved. Skupno
spovedovanje v okviru veroučnih ur pa bo pred
praznikoma, božičem in veliko nočjo.

Pastoralni koledar naše župnije

Pripravlja se koledar vseh pastoralnih dogodkov, ki bodo potekali v prihajajočem pastoralnem letu.
Koledar bo izšel v sredini avgusta.

Karitas – delitev hrane

V sredo, 8. 8., bomo v prostorih Karitas pod cerkvijo od 17.00 do 18.45 razdeljevali hrano in higienske
potrebščine. Oglasite se!

Župnijska pisarna

S septembrom bo župnijska pisarna odprta zopet po starem redu: v torek od 8.00 do 10.00 in v
četrtek od 16.00 do 17.30. Dobrodošli pa seveda kadar koli. Če me ni doma, me pokličite na mobilni
telefon (051/303-164), na katerem sem vedno dosegljiv.

Romanje v Marijino svetišče

V soboto pred malim šmarnom, 1. 9., bo tradicionalno romanje za starejše, ki ga organizira naša
župnijska Karitas Preska. Romali bomo v eno od Marijinih svetišč. Odhod avtobusa bo ob 8. uri izpred
župnišča v Preski.
Prispevek za romanje je 20 €. Prijave sprejemamo na telefon 041 751 629 do petka, 31. 8. V primeru,
da se na vaš telefonski klic ne odzovemo takoj, vas bomo poklicali nazaj. Prijave sprejemamo do
polne zasedbe avtobusa. Več o romanju – o poti in o cilju – pa v naslednjih oznanilih! Vabljeni!

Višina mašnega daru

Slovenski škofje so na svoji 107. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je bila 4. 6. 2018 v
Ljubljani, potrdili štolnine in darove, ki so začeli veljati 1. 7. 2018 v vseh škofijah v obeh metropolijah.
Med njimi je tudi priporočeni dar za sv. mašo, ki se iz dosedanjih 17 € poviša na 20 € za vse vrste sv.
maš, razen za gregorjanske sv. maše. Dar za omenjene maše je po novem 660,00 €.
K Bogu so odšli:
•
Martin Skalar Leben (6 dni)
Božji otroci so postali:
•
Marcel Poglajen, Golo Brdo
•
Martin Skalar Leben, Žlebe

Mesec julij

MAŠNI NAMENI 1. DEL
Ponedeljek
30. 7. 2018

Peter Krizolog, šk.

Torek
31. 7. 2018

Ignacij Lojolski, ust. jezuitov

Sreda
1. 8. 2018

Alfonz Ligvorij, šk.

19.00 + Jožefa Komatar, obl.

Četrtek
2. 8. 2018

Evzebij, šk.

19.00 ++ Vinko in Vili Kos

Petek
3. 8. 2018

Lidija, sp. žena
prvi petek

Sobota
4. 8. 2018

Janez Vianej, duh.
prva sobota

Nedelja

18. navadna nedelja

5. 8. 2018

2 Mz 16,2-4.12-15; Ps
78,3-4.23-24.25.54; Ef
4,17.20-24; Jn 6,24-35

18. navadna nedelja

19.00 + Martin Skalar Leben, 7. dan
+ Silva Podjed
7.00 (kapela) ++ Kristan

16.00 (DSO) sveta maša
19.00 + Uroš Jaklič
20.00–22.00 Češčenje Najsvetejšega
18.15 fatimska pobožnost
19.00 ++ Jože in Marija Jenko, obl.
7.00 + Franc Bezlaj, obl.
9.30 za žive in rajne farane

MAŠNI NAMENI 2. DEL
Ponedeljek
6. 8. 2018

JEZUSOVA SPREMENITEV
NA GORI

Torek
7. 8. 2018

Kajetan, duh.

Sreda
8. 8. 2018

Dominik, ust. dominikancev

19.00 + Silva Podjed

Četrtek
9. 8. 2018

Terezija- Edith Stein, red., muč.

19.00 + Ciril Prezelj

Petek
10. 8. 2018

Lovrenc, diak, muč.

Sobota
11. 8. 2018

Klara, dev.

Nedelja

19. navadna nedelja

12. 8. 2018

Am 7,12-15; Ps 85,910.11-12.13-14; Ef 1,3-14
ali 1,3-10; Mr 6,7-13

Ivana Šantalska, red.

19.00 + Rajko Jezeršek, r. d.
7.00 (kapela) ++ Kristan

16.00 (DSO) + Frančiška Blažič
19.00 + Marija Zavašnik, obl.
19.00 + Janez Žagar
7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Štefka Osredkar

Ponedeljek
13. 8. 2018

Hipolit in Poncijan, muč.

19.00 + Mimi Dežman

Torek
14. 8. 2018

Maksimiljan Kolbe, duh., muč.

19.00 za romarje

Sreda
15. 8. 2018

MARIJINO
VNEBOVZETJE – Veliki
Šmaren

Četrtek
16. 8. 2018

Rok, spok.

19.00 po namenu Mrak

Petek
17. 8. 2018

Hijacint, red.

19.00 + Helena Kuralt

Sobota
18. 8. 2018

Helena, ces.

10.00 (DSO) ++ rajni
19.00 + Gabrijela Zatler, obl.

Nedelja

20. navadna nedelja

19. 8. 2018

Prg 9,1-6; Ps 34,23.10-11.12-13.14-15; Ef
5,15-20; Jn 6,51-58

Janez Eudes, duh.

7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Gabrijela Vidmar, obl.
+ Vida Guzelj, obl.

7.00 + Jože Kogoj, r. d.
9.30 za žive in rajne farane

