
 

 

OZNANILA ŽUPNIJE PRESKA 

 

  

Ponedeljek 
31. 5. 2021 

Obiskanje 
Device Marije 
 

6.00 (kapela) 
6.30 (kapela) 
18.00 
(Bonovec) 
18.30 
19.00 
 

rožni venec 
za zdravje Hane 
zaključek šmarnic 
 
rožni venec 
+ Manca Detela 

Torek 
1. 6. 2021 

Justin, muč. 6.00(kapela) 
6.30 (kapela) 
18.30  
19.00  
 

rožni venec  
po namenu 
rožni venec  
+ Janez Bergant 

Sreda 
2. 6. 2021 

Marcelin in 
Peter, muč. 
 

6.00 (kapela) 
6.30 (kapela) 
 

rožni venec 
po namenu 
 

Četrtek 
3. 6. 2021 

SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI 
Janez XXIII., 
pp. 
 

10.00 
 
18.30 
19.00  

za žive in rajne farane 
+ Mirjam Kršinar 
rožni venec 
+ Franc Jarc 
 

Petek 
4. 6. 2021 

Frančišek 
Caracciolo, 
red. ust. 
prvi petek 
 

10.00 (DSO) 
15.00  
18.30 
19.00  
 
po maši 

po namenu 
ura Božjega Usmiljenja 
rožni venec 
za ozdravitev družinskega debla 
Žebovec 
molitve pred Najsvetejšim v past. 
domu 

Sobota 
5. 6. 2021 
 

Bonifacij, šk. 
prvi sobota 

6.00 (cerkev) 
6.30 (cerkev)  
19.00 

fatimska pobožnost 
za duhovne poklice 
+ Franci Petač 

Nedelja 
6. 6. 2021 
 

10. navadna 
nedelja 
Norbert, šk. 
 

6.00 
6.30 
8.00  
8.30  
10.30  
(1. sveto 
obhajilo)  
19.00 

rožni venec 
za žive in rajne farane 
rožni venec 
+ Vinko Jelenc 
za prvoobhajance 
+ Jurij Lesica 
 
po namenu 



 Od ponedeljka, 31. 5., dalje bodo jutranje svete maše v kapeli sv. Družine v kleti 

pastoralnega doma. 

 V ponedeljek ob 18.00 bo pri kapelici Marije Pomagaj v Bonovcu zaključek šmarnic. 

Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki ste oblikovali to lepo pobožnost v čast 

Mariji.  

 Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu Srcu. Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se 

začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil na Jezusove prsi (prim. Jn 13, 15; 21, 20), 

in apostolom Pavlom, ki je svoje vernike imel rad v Ljubezni Jezusa Kristusa (prim. Flp 1, 

8). 

 Pri vseh svetih mašah bomo letos brali vrtnice, ki so pobožnost v čast Jezusovemu Srcu. 

Vsak večer bomo pri sveti maši prisluhnili nagovorom ter ob koncu zmolili litanije 

Jezusovega Srca in posvetitev Jezusovemu Srcu.  

 Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi nima stalnega datuma, saj je določen glede na 

praznik velike noči in ga obhajamo v četrtek  po nedelji Svete Trojice. Na ta dan se posebej 

spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, 

ki je vir in vrhunec krščanskega življenja. Na praznik so v navadi telove procesije, s 

katerimi verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se ta dan 

udeležimo svete maše in če se le da tudi procesije. Kako dragoceni so trenutki, ko Jezus, 

navzoč pod podobo kruha, blagoslavlja naš kraj, naše ceste, naše šole, naša delovna mesta 

in naše domove. Čeprav je procesija kratka, pa Jezusova navzočnost zaobjame dom 

tistega, ki mu sledi in ga prosi. Obudimo vero. 

 Na sam praznik bosta dve sveti maši: ob 10.00, pri kateri bodo sodelovali otroci 

župnijskega vrtca, in zvečer ob 19.00. Po večerni sveti maši bo procesija Sv. Rešnjega 

Telesa. Red procesije: na čelu procesije gre križ, za križem velika bandera, možje in 

fantje, evharistični banderi (beli), veroučenci s svojimi banderčki, pevci, ministranti, nebo 

(duhovnik z Najsvetejšim), mali rdeči banderi, dekleta in žene. Naj bo procesija lepa in 

urejena. Prvoobhajance in druge otroke prosim, naj prinesejo cvetje v košaricah, s katerim 

bodo posipali pot Jezusu pred oltarčki. V primeru slabega vremena bo procesija potekala 

po cerkvi. 

 Petek, 4. 6., je prvi v mesecu. Obiskoval bom bolne in onemogle. Kdor bi poleg 

tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Kot je v 

navadi, se bomo na prvi petek z našimi prošnjami in zahvalami obrnili na Jezusovo 

usmiljeno Srce. Vabim vas, da opravite sveto spoved, prejmete zadostilno sveto obhajilo 

in okrepite molitev. Pobožnost bomo začeli s sveto mašo ob 19.00, maši pa bodo sledile 

litanije Srca Jezusovega. Molitev bomo nadaljevali v pastoralnem domu z molitveno uro 

na čast Jezusovemu srcu. Ob 20.30 bo molitev k Predragoceni Jezusovi Krvi. Najsvetejše 

bo v češčenje izpostavljeno vse do 23.00.  

 Sobota, 5. 6., je prva v mesecu. Fatimsko pobožnost bomo začeli ob 6. uri. Vabim vas, 

da obnovite pet pogojev, ki nam jih priporoča Marija: zakrament sprave, sv. obhajilo, 

molitev enega dela rožnega venca in petnajst minut premišljevanja ene ali več skrivnosti 

rožnega venca – vse to v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu srcu. 

 V soboto, 5. 6., ob 10.00 bo srečanje ministrantov v dvorani Valentina Oblaka.  

  



Praznik prvega sv. obhajila 

 V nedeljo, 6. 6., ob 10.30 bo v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Na praznik 

sv. obhajila se prvoobhajanci in njihovi starši zberejo pred pastoralnim domom 

najkasneje ob 10.10. Tam bodo dobili naprsni šopek. V primeru dežja se zberemo v cerkvi 

pod korom. Po končani slovesnosti in slikanju prosimo starše, da obleke vrnete v 

pastoralni dom (oz. pod kor). Prvoobhajanci se bodo na sveto obhajilo pripravljali s 

tridnevnico, ki jo bomo začeli v četrtek na praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. V nedeljo 

bo sveta maša tudi zvečer ob 19.00, ker je maša ob 10.30 rezervirana za prvoobhajance in 

njihove domače.  

Naj se kapelica sv. Jožefa postavi v vsak naš dom 

 Še vedno ste lepo povabljeni, da v svoj dom sprejmete kapelico sv. Jožefa za tri dni in ob 

njej molite tridnevnico k zavetniku Cerkve in družin. Seznam s prostimi mesti vas čaka 

pod korom na mizici za tisk. Vpišite se.  

 


