
  6.00 rožni venec 
  6.30 ++ Jenko
  8.00 rožni venec 
  8.30 za žive in rajne farane
 10.30 za žive in rajne vaščane Golega brda 
  in Seničice  (GOLO BRDO)

Nedelja 29. 5. 2021 - Sveta Trojica
   Kancijan, muč.

Ponedeljek 24. 5. 2021   6.00 rožni venec
Marija Pomočnica krisjanov 6.30 za zdravje Hane
Marija pomagaj (BONOVEC) 18.30 rožni venec
    (BONOVEC)   19.00 + Marija Starman
Torek 25. 5. 2021   6.00 rožni venec
Gregor VII., pp.  6.30 po namenu
 (CRNGROB) 17.00 zaobljubljena sveta maša
Sreda 26. 5. 2021   6.00 rožni venec 
Filip Neri, duh. 6.30 po namenu
 (PETELINC) 18.00 zaobljubljena sveta maša
Četrtek 27. 5. 2021  6.00 rožni venec
Alojzij Grozde, muč.    6.30 + Marjan Hostnik
Avguštin, šk. (TUNJICE) 18.00 v zahvalo
Petek 28. 5. 2021  (DSO)  10.00 po namenu (J) 
Anton Julijan, muč.  15.00 ura Božjega usmiljenja
 (GOLO BRDO) 18.00 + Jože Zavašnik, 7.dan
 18.30 rožni venec
 19.00 +Gorazd Fertin, r. d.
 Sobota 29. 5. 2021 6.00 rožni venec
Maksim Emonski, šk.  6.30 ++ Rink
  18.30 rožni venec
 19.00 +Jure Božič, 7. dan
  družina Mostarac



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
Zgled Marije nas vabi. Noseča se je peš odpravila na okoli 100 km dolgo pot, k teti Elizabeti. Odpravila se je. 
To je važno. Tudi vas vabimo, da se odpravite na krajšo pot. H kapelici Marije pomagaj v Bonovec. 
Enkrat do konca šmarnic vas vabimo, da se jih udeležite, ob 18. uri. V primeru dežja pa v našo župnijsko cerkev. 
Virus nam je marsikaj odvzel, naj nam ne odvzame doživetja šmarnične pobožnosti!

NAJ SE KAPELICA SV. JOŽEFA POSTAVI V VSAK NAŠ DOM

S ponedeljkom, 24. 5.,zaključujemo prenose svetih maš preko facebooka. 

Na dan po binkoštnem prazniku, Cerkev praznuje praznik Marije, Matere Cerkve. Marija je po Jezusovem vnebohodu 
skupaj z apostoli in ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila za dar Svetega Duha. Ponavadi je bila ta dan 
maša na Petelincu, ker pa je v ponedeljek tudi praznik Marije Pomagaj, bo sveta maša v Bonovcu ob 19.00, na 
Petelincu pa bo zaobljubljena maša v sredo, 26. 5., ob 18.00. 

V ponedeljek ob 18.00 pa se pri kapelici v Bonovcu srečamo z prvoobhajanci. Najprej bomo prisluhnili šmarnicam, 
sledila bo kratka kateheza. V primeru dežja, bo sveta maša in srečanje s prvoobhajanci v cerkvi.

Na torek po binkoštni nedelji, letos 25. 5., naša župnija roma k Mariji v Crngrob. Sveta maša bo ob 17.00. Če bi kdo 
potreboval  prevoz, naj sporoči na tel. 051/303-164. Letos bi k Mariji poromali tudi s kolesi, če bo lepo vreme. 
Odhod izpred župnišča bo ob 15.00. Kdor bi poromal s kolesom, naj to sporoči ge. Minki Mihovec na telefon 
031-299-911. Lepo vabljeni! 

V torek, 25. 5. ob 20.00 bo sestanek staršev prvoobhajancev v cerkvi. 

V četrtek obhajamo praznik bl. Alojzija Grozdeta. Ta dan bo v župnijski cerkvi sveta maša zjutraj ob 6.30. Zvečer bo 
sveta maša v Tunjicah, v moji (župnikovi) cerkvici, kjer so relikvije bl. mučenca. Tudi tja lepo vabljeni.

V soboto, 29. 5. ob 10.00 bo srečanje ministrantov v dvorani Valentina Oblaka. 

V nedeljo, 30. 5., bomo obhajali nedeljo Svete Trojice. Nedelja Svete Trojice je še posebej slovesna za našo 
podružnico Golo Brdo, kjer stoji cerkve Svete Trojice. Sveta maša na Golem Brdu bo ob 10.30. 
Pri maši bo darovanje za potrebe podružnične cerkve.

V letu svetega Jožefa 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.


