
Ponedeljek 22. 2. 2021 *(L)(YT)  6.00 rožni venec
SEDEŽ APOSTOLA PETRA *(L) (YT) 6.30 za zdravje Hane
 *(L) 18.15 rožni venec
 *(L) 19.00 + Danijela Peternel, 30. dan
  ++Slavka in Franci Lebeb
  molitev pred Najsvetejšim 
Torek 23. 2. 2021 *(L) 6.00 rožni venec
Polikarp, pk.-muč. *(L) 6.30 po namenu (J)
 *(L) (YT) 18.15 rožni venec
 *(L) (YT) 19.00 ++ Rink
  molitev pred Najsvetejšim
Sreda 24. 2. 2021   *(L) (YT)  6.00 rožni venec
Matija, ap. *(L) (YT) 6.30 po namenu
Četrtek 25. 2. 2021   *(L) (YT) 18.15 rožni venec 
Valburga, op. *(L) (YT) 19.00 +Leon Janezich
  molitev pred Najsvetejšim  
Petek 26. 2. 2021  (DSO)  10.00 za spravo
Aleksander, šk. *(L) (YT) 15.00 ura božjega usmiljenja
  *(L) (YT) 18.15 križev pot 
  *(L) (YT) 19.00 ++Pavla in Franjo Milavec
 Sobota 27. 2. 2021 *(L) 6.00 rožni venec
Gabrijel od Žalostne *(L) 6.30 za zdravje (Slavica)
Matere Božje, red. *(L) (YT) 18.15 rožni venec
 *(L) (YT) 19.00 za zdravje Lučane Skok

 *(L) 6.00 rožni venec 
 *(L) 6.30 za žive in rajne farane
 *(L) (YT) 8.00 rožni venec 
 *(L) (YT) 8.30 ++ Stanka Kavčič
 *(L) 10.30 v zahvalo
 *(L)(YT) 14.00 križev pot molijo člani ŽPS

Nedelja 28. 2. 2021 - 2. postna nedelja
Ožbolt, šk. -uč.; Roman, opat



V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in si razkužujete roke. 

Obhajilo in blagoslov: obhajilo bo možno prejeti v cerkvi od 9.30 do 10.00. Prosim, če se predhodno najavite na 
telefon: 051 303 164. 

Vabim vas, da izkoristite možnost obiska svete maše, prejema obhajila in obhajanja zakramenta svete spovedi po 
predhodnem dogovoru. 

Za obisk nedeljske ali praznične maše prosim, da me prej obvestite.

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

V prihajajočem tedni so šolske in veroučne počitnice.

Svete maše se od sobote (20.2.) prenašajo preko YouTube župnije Preska. Povezavo do tja najdete na spletni 
strani naše župnije. Upamo, da bo to eden od korakov k izboljšanju naših prenosov. Smo pa še vedno na poti 
iskanja napake. 

Tudi sobotna večerna sveta maše velja za nedeljsko.

Bog povrni vsem, ki karkoli dobrega naredite za župnijo in njene 
potrebe. Hvala vsem, ki priskočite na pomoč tudi 
pri čiščenju cerkve. Hvala vsem, ki za kritje 
finančnih stroškov, ki jih ima župnija tudi v teh 
časih, prinašate darove. Bog vam obilo povrni.


