
 

 

OZNANILA ŽUPNIJE PRESKA 

 

  

Ponedeljek 
17. 5. 2021 

Jošt, puš; 
Paskal, red. 

6.00 (fb) 
6.30 (fb) 
18.30  
19.00  
 

rožni venec 
za zdravje Hane 
rožni venec 
po namenu 
molitev pred Najsvetejšim za Cerkev 

Torek 
18. 5. 2021 

Janez I., pp-
muč; 
Erik, kr. 

6.00 
6.30  
18.30 (fb) 
19.00 (fb) 
 

rožni venec  
++ Erika Gajanovič in starši Rihar 
rožni venec 
++ Ignac in Pavla Žnidaršič, obl. 
molitev pred Najsvetejšim 

Sreda 
19. 5. 2021 

Urban I., pp; 
Peter, pp 

6.00 (fb) 
6.30 (fb) 
17.15 (fb) 
19.00 

rožni venec 
po namenu 
rožni venec sv. Jožefa 
šmarnice 

Četrtek 
20. 5. 2021 

Bernardin, 
duh. 
 

18.30 (fb) 
19.00 (fb) 
 

po namenu 
rožni venec 
+ Antonija Žebovec 
v zahvalo 
molitev pred Najsvetejšim 

Petek 
21. 5. 2021 

Krištof in 
mehiški muč. 
 

10.00 (DSO) 
15.00 (fb) 
18.00 (fb) 
19.00 (fb) 

po namenu (J) 
ura Božjega Usmiljenja 
pot luči in rožni venec 
v čast Svetemu Duhu 
molitev pred Najsvetejšim 

Sobota 
22. 5. 2021 
 

Marjeta 
Kasijska, red. 
 

6.00 
6.30  
18.30 (fb) 
19.00 (fb) 

 rožni venec 
++ Rink 
rožni venec 
+ Marija Omanovič, obl. 

Nedelja 
23. 5. 2021 
 

BINKOŠTI 
Socerb, muč. 
 

6.00 
6.30 
8.00 (fb) 
8.30 (fb) 
 
10.30   

rožni venec 
+ Ančka Spruk 
rožni venec 
++ Marija in Anton Komatar in ostale 
pokojne 
za žive in rajne farane 



 Prosim vas, da me o obisku svete maše na nedeljo predhodno obvestite. Če se vas bo prijavilo 

preveč, glede na predpisane ukrepe, bom dodal sv. mašo. Prosim vas, da se v cerkvi ničesar ne 

dotikate, dosledno nosite maske in si razkužujete roke.  

 

Vabilo k šmarnicam 

Družine lepo vabljene k letošnjim šmarnicam. Šmarnice so res lepa pobožnost v čast Materi 
Mariji in hkrati priložnost za prenos vere v družini. Pustimo Božji Materi, da nas oblikuje v 
svoje hčere in sinove ter brate in sestre njenega Sina.  

 

 Naj se kapelica sv. Jožefa postavi v vsak naš dom 

V mesecu maju ste lepo povabljeni, da v svoj dom sprejmete kapelico sv. Jožefa za 

tri dni in ob njej molite tridnevnico k zavetniku Cerkve in družin. Na ta način bomo duhovno gradili 

kapelice sv. Jožefa po naših domovih. On je zavetnik in varuh naših domov. On je izvir globokega 

notranjega miru. Je človek miru. Ne reče nič in tudi Sveto pismo malo govori o  njem. A vloga sv. Jožefa 

je izjemno pomembna. V skrivnost svetega Jožefa pa lahko vstopimo samo preko izkustva. Izkustva, da 

se je premaknilo nekaj, kar se leta ni, izkustva notranje sreče, miru in zadovoljstva, izkustva odpuščanja 

in Božjega Usmiljenja v akciji.  

- Sveti Jožef roma po nekoliko spremenjenem urniku zaradi lažje izmenjave kapelice, saj v 

sredo in v nedeljo zvečer ni svete maše. 

 

- V prvi polovici tedna je na  domu 3 dni, od ponedeljka do četrtka. V drugem delu tedna pa je 

na domu 4 dni,  od četrtka do ponedeljka. Izmenjava kapelice je pri večerni sveti maši. 

 

- V razpored se vpišete zadaj v cerkvi, na mizi za verski tisk. 

 

 

 Na praznik binkošti se že pripravljamo z binkoštno devetdnevnico. Devetdnevnica pomeni 
poglobljen molitveni čas, ki ima poseben namen. Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in 
apostoli. V dneh med vnebohodom in prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik so bili 
zbrani v molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus sam obljubil: Svetega Duha Tolažnika. To 
je bila devetdnevna intenzivna molitev prve Cerkve. Pozneje so nastale devetdnevnice. 
Binkoštna devetdnevnica je med vsemi najpomembnejša, saj je molitev za to, kar je v 
Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha, za Svetega Duha samega. Vabim vas, da se 
v čim večjem številu udeležujemo 9-dnevne molitvene priprave na binkoštni praznik.  

 S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo praznovali v nedeljo, 23. 5., bomo sklenili 

velikonočni čas. Praznovanje bomo začeli z binkoštno vigilijo, v soboto, 22. 5., ob 19.00. 

Na binkoštno nedeljo pri maši ob 11.30 sodelujejo bodoči birmanci. 

 Hvala vsem, ki skrbite, da je župnijska cerkev lepo očiščena in pospravljena. Zaradi 

bolezni in starosti so se skupine, ki čistijo našo cerkev, zelo zmanjšale. Zato res lepo 

vabim vse, ki ste pripadni naši župnijski družini, da se pridružite skupini čistilk in nekaj 

prostega časa namenite za to, da bo cerkev še naprej lepa. 

 


