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.
Skupna molitev v cerkvi pa bo vsak ponedeljek ob 19.00 na Golem Brdu in vsak
torek ob 17.00 pri sv. Marjeti. Ob sobotah bo molitev ob 17.45 pri kapelici Marije
Pomagaj v Bonovcu.
V primeru slabega vremena bo molitev v kapelici na pokopališču.
V ponedeljek, 21. 9., po večerni sveti maši bo v cerkvi srečanje bralcev Božje
Besede. Vsi, ki z branjem Božje Besede sodelujete pri bogoslužju, lepo vabljeni na
to srečanje. Posebno pa lepo vabljeni vsi, ki še razmišljate, da bi Bogu dali na
razpolago glas za oznanjevanje Njegove Besede. O moči Božje Besede bo spregovorila s. Snežna Večko. Lepo vabljeni!
Slomškovo nedeljo bomo letos obhajali v nedeljo, 27. 9.
V nedeljo, 27. 9., bo »žegnanjska« nedelja na Golem Brdu. Slovesna sveta maša bo
ob 10.00. Vsaka žegnanjska nedelja je zahvala Bogu za Božjo hišo med nami, to
nedeljo konkretno za podružno cerkev sv. Trojice na Golem Brdu, predvsem za vero
prednikov, ki so cerkev zgradili. Po maši bo darovanje za potrebe podružne cerkve.
V župnijski cerkvi ne bo svete maše ob 10.30.
V petek, 25. 9., z mladimi odhajamo na duhovni vikend v Nazarje.
Duhovni vikend in mlade, ki bodo tja odšli, izročam v vaše molitve.

Ponedeljek 21. 9. 2020

6.30

Matej, apostol in evangelist

19.00

(Golo Brdo) 19.00
Torek 22. 9. 2020

6.30
19.00

Mavricij, muč.

(Žlebe) 17.00
Sreda 23. 9. 2020

6.30

++ rajni (M. Š.)
+Viktorija Pisk, obl.
molitev
++ rajni (M.Š.)
+ Ludvik Fric, 7.dan; ++ rajni (M.S.)
molitev
+Marinka Hribar

Pij iz Pietrelcine, duhovnik

19.00

NI MAŠE

Četrtek 24. 9. 2020

19.00

za zdravje (D. K.)

19.00

+Robert Tomič

Sobota 26. 9. 2020

19.00

++ bratranci Jožeta in Janeza

Kozma in Damijan, mučenca

17.45

molitev (Bonovec)

Anton Martin Slomšek, škof
Petek 25. 9. 2020
Sergij, menih

(Čiščenje cerkve: 1. sk.)
Nedelja 27. 9. 2020
26. nav. nedelja med letom
Vincencij Pavelski,

6.30

8.30

(GOLO BRDO) 10.00

za žive in rajne farane
+ Marinka Hribar
+Martin Dobnikar

ust. lazaristov

10.30

v žup. cerkvi NI SVETE MAŠE!

Slomškova nedelja

19.00

++ Majcen

