
Ponedeljek 2. 11. 2020 (FB) 5.30 molitev rožnih vencev za rajne  
Spomin vernih rajnih   (FB) 7.15 ++ rajni
 (FB) 19.00 ++ Marinko inRekef
  molitev pred Najsvetejšim za rajne
   19.00 molitev za rajne (Golo Brdo)   
Torek 3. 11. 2020  6.30 za zdravje Hane
Viktorin Ptujski, šk.  (FB) 18.30 rožni venec za rajne
 (FB) 19.00 v zahvalo; + Drago Kopač, god
  molitev pred Najsvetejšim
  17.00 molitev za rajne (Žlebe) 
Sreda 4. 11. 2020   (FB) 6.30 za blagoslov katoliških vrtcev
Karel Bor., šk.   
Četrtek 5. 11. 2020   (FB) 18.30 rožni venec
Zaharija in Elizabeta,  (FB) 19.00 +Robi Kristan
starša J. Krstnika  molitev pred Najsvetejšim  
Petek 6. 11. 2020   (FB) 18.30 rožni venec
Lenart (Narte), op. (FB) 19.00 +Franc Bernik, 7. dan;
  +Jakob Tavželj, obl.
  molitev pred Najsvetejšim
Sobota 7. 11. 2020   (FB) 6.30  za duhovne poklice in svetost poklicanih
Ernest, op. (FB) 17.00 molitev rožnega venca (Bonovec)
  (FB) 18.15 rožni venec na fatimski način
 (FB) 19.00 +Silvija Menart, 30. dan; 
  +Andrej Plešec

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

Nedelja 8. 11. 2020 - ZAHVALNA
32. navadna nedelja - Bogomir, šk.



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 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. 
V ponedeljek, 2. 11., bomo ob 20.30 imeli redno srečanje tajništva ŽPS preko aplikacije 
zoom. Člani boste povezavo dobili po elektronski pošti.
V četrtek bo srečanje – Skupaj odkrivamo bogastvo nedeljske Božje Besede. Kdor bi se rad 
udeležil srečanja preko aplikacije zoom, naj mi pošlje elektronski naslov na 
kozelj.jure@gmail.com s pripisom Skupaj odkrivamo bogastvo nedeljske Božje Besede. 
Prihajajoči petek je prvi v mesecu. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in onemoglih.
Sobota je prva v mesecu. Vabim vas k fatimski pobožnosti preko FB župnije. Dopoldne bo 
srečanje ministrantov preko zooma. Prosim, če mi ministranti pošljete elektronski naslov 
na kozelj.jure@gmail.com s pripisom Srečanje ministrantov.
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 zahvalno nedeljo.Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, 
kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Na zahvalno nedeljo je v 
navadi darovanje za potrebe župnije, tokrat bo dar, ki ga lahko darujete preko TRR ali na 
kakšen drug način, namenjen poravnavi rednih stroškov, kot so elektrika, voda, 
komunala, ogrevanje itd. Bog povrni za vaše darove.
Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila 
države.


