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Zahvala

Hvala vsem, ki ste kljub časom kakršni so, darovali za vzdrževanje župnije. Bog vam
povrni. Bog povrni vsem za vse dobro, ki ga v teh časih storite drug drugemu.

Molitev na podružnicah

Vsak večer ob 20.00 bo veliki zvon na naših dveh podružnicah vabil k molitvi za
ustavitev pandemije, blažitev gospodarske krize, mir v svetu, blagoslov vremena ter
varstvo pred drugimi naravnimi nesrečami. Ena družina ali zakonca ali posameznik pa
bo molil rožni venec v podružnici. Kdor bi želel naj to sporoči:
Za Golo Brdo: Maji Lešnjak 031 875 687
Za Žlebe: Simoni Jezeršek 041 225 548
Ključ dobite po dogovoru.

C

Cerkev bo še naprej odprta zjutraj od 9.00 – 11.00 in popoldne od 17.00 do 19.00.
Naredil bi rad seznam prostovoljcev, ki bi molili pred Jezusom.
Kdor bi, naj me pokliče na moj telefon 051 303 164.
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V četrtek, na praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi po večerni sv. maši bo procesija z
Najsvetejšim po vasi, če bo vreme dopuščalo.
V ponedeljek, 8. 6., ob 20. uri bo sestanek za starše prvoobhajancev v cerkvi.
V soboto, 13. 6. ob 8. uri, k čiščenju cerkve in okolice povabljeni starši prvoobhajancev
V nedeljo, 14. 6. ob 10.30, bo slovesnost prvega svetega obhajila. V cerkvi bodo klopi
rezervirane za družine prvoobhajancev in stare starše. Ostale sorodnike vabim, da
ostanejo zunaj, kjer bodo pripravljene klopi in tudi ozvočeno bo. Prosim, da ostali
verniki pridejo k svetim mašam ob 6.30, 8.30 in zvečer ob 20.00. Prvo obhajilo bo
prenašano preko facebooka župnije Preska.
Predvidena datuma prvega svetega obhajila in birme sta:
PRVO SVETO OBHAJILO – 14. 6. ob 10.30 (3 – dnevnica: od srede 10. 6. – petka 12. 6.)
SVETA BIRMA – 28. 6. ob 10.30 ( 9 - dnevnico nadomestijo sv. maše ob sobotah (6. 6;
13. 6.; 20. 6.) in molitev po maši ter pričevanje.
Poletni oratorij bo ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov potekal od 6. 7. – 10. 7.
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Ponedeljek 8. 6. 2020
Viljem, šk
Torek 9. 6. 2020
Primož in Felicijan, muč.

(CERKEV) 6.30

po namenu

(CERKEV) 6.30

za zdravje

(C in FB) 19.00

(C in FB) 19.00

+ Albina Trampuš
+up. nadškof Alojzij Uran
molitev po maši pred Najsvetejšim

Sreda 10. 6. 2020
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Edvard, duh.

(CERKEV) 6.30

(C in FB) 19.00

SV. REŠNJE TELO IN KRI

(CERKEV) 10.00

(C in FB) 19.00

3-dnev. za prvoobhajance
Petek 12. 6. 2020
Eskil, muč.

(CERKEV) 6.30

(C in FB)19.00

Anton Padovanski, c. uč.

za žive in rajne farane

++ pater Kavalar, Čretnik,
Česnik in Flis

+ Anže Koder

+ Alojz Bukovšek, obl.

molitev po maši pred Najsvetejšim

3-dnev. za prvoobhajance
Sobota 13. 6. 2020

+ + starši Luštrik
molitev po maši pred Najsvetejšim

3-dnev. za prvoobhajance
Četrtek 11. 6. 2020

+ Anže Koder

(CERKEV) 6.30
(C in FB)19.00

+ Anže Koder

++ Škof, Zore; + Anton Mrak, god
molitev birmancev za prvoobhajnce

Nedelja 14. 6. 2020

11. navadna nedelja
Valerij in Ruﬁn, muč.

PRVO SV. OBHAJILO

(CERKEV) 6.30
(C in FB) 8.30

(C in FB) 10.30

(CERKEV) 20.00

+ Marija Kršinar
++ Jožefa in Alojz Narobe, obl.
za žive in rajne farane
za zdravje

