Ponedeljek 26. 10. 2020
Lucijan, muč.

Torek 27. 10. 2020
Sabina, muč.

6.30
(FB) 18.30
(FB) 19.00
19.00
6.30
(FB) 18.30
(FB) 19.00
17.00
(FB) 6.30

Sreda 28. 10. 2020
Simon in Juda Tadej, ap.
Četrtek 29. 10. 2020
Mihael Rua, red.

(FB) 18.30
(FB) 19.00

Petek 30. 10. 2020
Marcel, muč.

(FB) 18.30
(FB) 19.00

Sobota 31. 10. 2020
Volbenk (Bolfenk), šk.
DAN REFORMACIJE

6.30
(FB) 17.45
(FB) 18.30
(FB) 19.00

po namenu
rožni venec
v zahvalo
molitev pred Najsvetejšim
molitev (Golo Brdo)
za zdravje Hane
rožni venec
Tončka Duhovnik
molitev pred Najsvetejšim
molitev (Žlebe)
++Kastelic in Janežič
rožni venec
+Janez Plohl, 7. dan
+Franci Steban, r.d.
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
+Cecilija Hafner, 7. dan; v zahvalo
molitev pred Najsvetejšim
za zdravje Hane
molitev v Bonavcu
rožni venec
+Minka Rot, obl.

Nedelja 1. 11. 2020 - VSI SVETI
(FB) 8.00
(FB) 8.30
(FB) 14.00
(FB) 17.00

rožni venec
++Antonija in Jakob Trampuš
za žive in rajne farane
molitev rožnih vencev

Vse veroučne ure v pastoralnem domu so do nadaljnjega odpovedane in so prestavljene
v spletno učilnico preko aplikacije zoom za nekatere razrede. Nekateri razredi pa bodo
imeli individualni verouk. Katehet bo poslal gradiva in navodila, veroučenci pa bodo sami
ali pa s pomočjo staršev predelali lekcije. Vsak katehet se posebej dogovori s starši, kako
bo potekal verouk na daljavo.
Tudi druge aktivnosti v pastoralnem domu so do nadaljnjega odpovedane.
Vsak dan je cerkev odprta za molitev. Adoracija je od 16.30 do 18.30.
Vsak dan molitev rožnega venca, sveto mašo in molitev pred Najsvetejšim lahko spremljate preko Fcebook strani Župnija Preska.
Molitev na podružnicah ostaja: ob ponedeljkih ob 19.00 na Golem Brdu, ob torkih ob
17.00 na sv. Marjeti. Vsakič moli samo ena družina.
V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske
in si razkužujete roke.
Obhajilo in blagoslov družin bo v nedeljo ob 10.00 na makadamskem parkirišču pred
župniščem. Vsaka družina počaka v svojem avtomobilu. Okna odprete samo toliko, da
se sliši. Prosim, če ste lahko točni.
V nedeljo obhajamo praznik vseh svetih. Vabim vas, da se na praznik skupaj pripravimo.
Vsak naj pri sebi opravi dosledno izpraševanje vesti. Lahko opravi sveto spoved po
predhodnem dogovoru ali zmoli kesanje in se trdno odloči poboljšati. Lahko opravi tudi
določena spokorna dela, post, darovanje trpljenja, stisk srca … v zadostilne namene.
Vabim vas, da vsak dan preberemo življenjepis kakšnega svetnika in o njem razmišljamo,
kako je udejanjil evangelij v svojem življenju. Ob tem si odgovorim na vprašanje: »V čem
ga lahko posnemam?« Vsak večer bomo pri svetih mašah tudi skupaj prebirali življenjepise o slovenskih svetih ljudeh.
Na praznik vseh svetih bodo vse maše in molitve preko Facebooka naše župnije, kot je
oznanjeno v preglednici mašnih namenov. Sveta maša ob 14.00 bo prenašana iz
kapelice sredi pokopališča.
Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila
države.
Ob prazniku vseh svetih in vernih rajnih je navada, da darujete za »očenaše«. Dar skupaj z
namenom oddate v nabiralnik pred župniščem.
V nedeljo, 25. 10., zopet vabljeni k molitvi za zdravnike in zdravstvene delavce. Molitev
bo potekala v cerkvi od 14.30 do 20.30. V cerkvi je na enkrat lahko največ 6 ljudi.

