
Ponedeljek 16. 11. 2020 6.30 za zdravje Hane
Marjeta Škotska, kr.   (FB) 18.00 rožni venec za rajne
  (FB) 19.00 + Robi Kristan
  molitev pred Najsvetejšim za rajne 
   19.00 molitev za rajne (Golo Brdo)   
Torek 17. 11. 2020  6.30 ++ Rink
Elizabeta Ogrska, red.  (FB) 18.00 rožni venec za rajne
 (FB) 19.00 +Jožef Gyergyek, obl.
  molitev pred Najsvetejšim 
  17.00 molitev za rajne (Žlebe) 
Sreda 18. 11. 2020   (FB) 6.30 ++ Zajc in Jamnik
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 
Četrtek 19. 11. 2020   (FB) 18.00 rožni venec 
Matilda, red. (FB) 19.00 +Ivan Rekef
  molitev pred Najsvetejšim
Petek 20. 11. 2020  (FB) 15.00 ura Božjega Usmiljenja
Edmund, kr.   (FB) 18.00 rožni venec 
 (FB) 19.00 ++organisti in pevci
  molitev pred Najsvetejšim
Sobota 21. 11.  6.30  +Stanislav Likar
Darovanje  (FB) 17.00 molitev rožnega venca (Bonovec)
Device Marije  (FB) 18.00 rožni venec 
Maver, šk. (FB) 19.00 +Ivan Leben, r. d.

 
  

  
 (FB) 8.00 rožni venec
 (FB) 8.30 za žive in rajne farane

Nedelja 22. 11. 2020 - KRISTUS KRALJ
Nedelja služenja 
Cecilija, dev. - muč.



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.

Teden zaporov v svetu že več kot štirideset let, v Sloveniji pa petnajsto leto zapored ponuja 
molitveno literaturo krščanskim skupnostim s povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamuje 
zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za 
delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem.
Vabim vas, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati 
vprašate, ali lahko kot posameznik ali skupnost storite eno stvar za katero od skupin, za 
katere molite.

 Ponedeljek - Moliti z zaprtimi
 Torek - Moliti z žrtvami hudodelstev
 Sreda - Moliti s svojci
 Četrtek - Moliti s skupnostmi
 Petek - Moliti z vsemi, ki delajo v zaporih
 Sobota - Moliti z vsemi, ki delajo v 
  kazenskopravnem sistemu

Molitev tedna zaporov:
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse 
obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove 
družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih 
ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo 
odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v 
Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

V četrtek, 19. 11., ob 20.00 bo preko spletne učilnice kratko srečanje s straši 
prvoobhajncev.

V soboto dopoldne bo potekalo srečanje za starše in prvoobhajance. Vsako leto smo se s
prvoobhajanci udeležili duhovnih vaj pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Letos to ni mogoče, 
se bomo pa potrudili preko zooma in delček tega izvedli na ta način. Začetek ob 9.00.



Prihodnja nedelja je nedelja Kristusa Kralja vesoljstva in nedelja služenja. Na internetni 
strani bodo kartice, ki jih boste lahko izžrebali in videli, katera naloga vam bo dodeljena. 
Samo sledite navodilom. Lahko pa si nalogo zadate sami. Delo služenja, ki ga vam sam 
predlagam je, da pokličete starejše, za katere veste, da nimajo računalnika in interneta, in 
jih obvestite o dogajanju v župniji. S tem jim boste omogočili stik z župnijo in pripomogli 
h kompaktnosti občestva.

Še vedno vas vabim in naprošam k pletenju živega rožnega venca za ustavitev epidemije 
in za bolne otroke. Na internetni strani se vpišite v preglednico.

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 spreml-
jate preko Facebook 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 sedaj dve nedelji ne bo organizirano ob 10.00 na
makadamskem parkirišču pred župniščem. Vsaka družina naj me pokliče (051 303 164) 
do 11. ure v nedeljo in se bomo dogovorili za prejem obhajila. Enako vas vabim k sveti
spovedi in bolniškemu maziljenju.

Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila
države.

Iskreno se vam zahvaljujem za darove, ki ste jih namenili za potrebe župnije ob zahvalni
nedelji. Naj vam dobri Bog povrne z milostmi, ki jih najbolj potrebujete.

Zahvalo 
izrekamo tudi vam, gospod župnik. 

Hvala vam za vse, kar storite za nas, za našo župnijo. 
Hvala vam, da skrbite, da duhovno življenje kljub omejitvam 

in strogim ukrepom ni zamrlo. 
Naj vas dobri Bog blagoslavlja in vam podari zdravja

 in moči za nadaljnje delo.
(člani ŽPS)


