Ponedeljek 22. 3. 2021
Lea, spk.; Bazilij, muč.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) 18.30
*(L) 19.00

Torek 23. 3. 2021
Turibij, šk.
Rebeka, red.
Alfonz, šk.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) 18.30
*(L) 19.00

Sreda 24. 3. 2021
Katarina Švedska, red.
Četrtek 25. 3. 2021
GOSPODOVO
OZNANJENJE

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) 10.00
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB) 19.00

Petek 26. 3. 2021
Larisa, muč.

(DSO) 10.00
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB) 19.00

Sobota 27. 3. 2021
Rupert, šk.

*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB) 19.00

rožni venec
za zdravje Hane
rožni venec
+ Anica Kopač, obl.
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
Karl Frahm, obl.
rožni venec
++ Turk
POSTNI VEČER
rožni venec
++Alojz in Stanislava Bukovšek, obl.
+ Marjan Mihelčič
križev pot
+ Marija Šušteršič, god in r. d.
molitev pred Najsvetejšim
+ Adi Vidamajer
rožni venec
+ Roza Frahm, 30. dan
+ Anton Košir
rožni venec
za zdravje
rožni venec
+Jože in Helena Žitnik

Nedelja 28. 3. 2021 - 6. postna nedelja
cvetna nedelja

*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 8.00
*(L) (FB) 8.30
*(L) 10.30
*(L)(FB) 14.00

rožni venec
za žive in rajne farane; +Marija bezlaj, obl.
rožni venec
+Marija in Franci Mihovec
+Franc Bizant, obl.
križev pot molijo mladi

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 ponedeljek, 22.3. ob 8.00 bomo imeli katehetski sestanek v župnišču.
V ponedeljek, 22. 3., ob 20.00 bo preko zooma srečanje skupine za bogoslužje. Skupaj bomo dokončno dorekli
glede praznovanja velikonočnih praznikov.
Postni torkovi večeri s sestro Snežno Večko. Prihajajoči torek (23. 3.) se bomo poglabljali v 4. spev o trpečem
služabniku. Lepo vabljeni ali v cerkev ali pa se nam pridružite preko facebooka župnije Preska.

Četrti spev
o Gospodovem služabniku
(Iz 50,4-9)

torek 23. 3.
po večerni
sveti maši

V četrtek, 25. 3., obhajamo praznik Gospodovega oznanenja. Praznik ne spominja samo na Marijin „zgodi se“, saj je
pravzaprav njen zgodi se spomin tistega odrešenjskega zgodi se, ki ga je izrekla učlovečena Beseda ob prihodu na
svet: „ Glej prihajam, da izpolnim, o Bog tvojo voljo“ (Heb 10, 7). Bogoslužje nas ob tem praznovanju usmerja na
Kristusa in Marijo. Na Kristusa, ki postane človek, izpolnjuje Očetovo voljo in tako uresničuje delo odrešenja
človeškega rodu. Na Marijo, ki s svojim zgodi se pristane, da bo Kristusova mati, s tem pa stopi v zgodovino
odrešenja kot soodrešiteljica.
Sveti maši na praznik bosta ob 10.00 (pri maši sodelujejo otroci vrtca) in ob 19.00.
Vabim vas, da se pravočasno dogovorite za velikonočno sveto spoved. Že sicer, v rednih razmerah, je pred
velikonočnimi prazniki večja gneča pred spovednicami, Bogu hvala. V časih, v katerih pa sedaj živimo, pa gneče pred
spovednicami ne sme biti. Zato se je potrebno predhodno dogovoriti. Vabim vas, da ne čakate zadnji teden, ampak
da to storite v prihajajočih tednih pred prazniki.
V soboto bomo imeli oratorijski dan. Letos bomo postni oratorijski dan izvedli nekoliko drugače. Ker nam razmere
ne dopuščajo druženja večjega števila ljudi, bomo animatorji program pripravili tako, da bo večina oratorijskega dne
potekala individualno po družinah udeležencev. Z otroki se bomo na ta dan zbrali ob 9.00 v župnijski cerkvi na
katehezi (seveda ob upoštevanju vseh ukrepov), saj nam prostornost cerkve to tudi v teh razmerah dopušča. Po
katehezi bomo otroke v obvladljivo majhnih skupinah spuščali na župnijsko dvorišče, kjer bomo animatorji na
stojnicah delili potrebščine, ki jih bodo otroci odnesli s seboj domov za preostanek aktivnosti. Program animatorji še
pripravljamo, bo pa prilagojen interesu in številu prijav.
Vse potrebne informacije o izvedbi oratorijskega dne boste starši dobili pravočasno po elektronski pošti.
Na cvetno nedeljo bo blagoslov zelenja in butaric pri vseh svetih mašah v cerkvi, tudi v soboto zvečer. Lepo vabljeni ,
da skupaj počastimo Jezusa ob spominu na slovesni vhod v Jeruzalem. Za obisk svete maše se predhodno najavite,
če bo potrebno bomo dodali še eno sveto mašo.
Hvala vsem, ki se redno zbirate k molitvi in daritvi svete maše. Hvala vsem, ki skrbite, da se pastoralno življenje v
župniji odvija in se skupine srečujejo in povezujejo po različnih poteh. Hvala vsem, ki si ob sobotah vzamete čas za
čiščenje Božje hiše. Bog vam povrni.

