
 

 

OZNANILA ŽUPNIJE PRESKA 

 

  

Ponedeljek 
7. 6. 2021 

Robert, op;. 
 

18.30 
19.00 
 

rožni venec 
+ Neža Plešec, 30. dan 
++ Židan 

Torek 
8. 6. 2021 

Medard, šk. 
 

18.30  
19.00  
 

rožni venec  
+ Ančka Spruk 

Sreda 
9. 6. 2021 

Primož in 
Felicijan, 
muč. 
 

6.00 (kapela) 
6.30 (kapela) 
 

rožni venec 
po namenu 
 

Četrtek 
10. 6. 2021 

Edvard, duh. 18.30 
19.00  

rožni venec 
+ Marjan Hostnik 
 

Petek 
11. 6. 2021 

SRCE 
JEZUSOVO 
Barnaba, 
apostol 

10.00 (DSO) 
15.00 
(Tunjice) 
16.00 
(Tunjice) 
18.30 
19.00  

po namenu 
ura Božjega Usmiljenja  
 
za spreobrnjenje 
 
rožni venec 
za Božje varstvo 

Sobota 
12. 6. 2021 
 

SRCE 
MARIJINO 
Eskil, muč; 
 

18.30  
19.00 

 rožni venec 
po namenu (J. B.) 
+ Alojz Petač, obl. 

Nedelja 
13. 6. 2021 
 

11. navadna 
nedelja 
Anton Pad., 
uč; 
 

6.00 
6.30 
8.00  
8.30  
10.30  
 

rožni venec 
+ Zvone Žnidaršič, god 
rožni venec 
++ starši Prek 
za žive in rajne farane 
+ Anton Mrak 



 

 Od ponedeljka, 7. 6., dalje bo jutranja sveta maša v kapeli sv. Družine v kleti pastoralnega doma 

samo še v sredo. Ponedeljkove, torkove in sobotne jutranje svete maše čez poletje ne bo. 

 V ponedeljek zvečer po maši in molitvah bo v župnišču srečanje tajništva ŽPS.  

 V sredo, 9. 6., bo redno mesečno srečanje Karitas. Sodelavci Karitas lepo vabljeni. 

 Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni praznik Srca 

Jezusovega. Letos je to 11. 6. 

Praznik skuša prodreti v globino Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa velika dela 

v naše odrešenje, posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov 

skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v 

Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so iz 

prebodene Kristusove strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. 

 Praznik Marijinega brezmadežnega srca Katoliška cerkev obhaja dan po prazniku srca Jezusovega. 

Globoka usmerjenost in razpoloženje Marijinega srca se razodeva tudi v njenem govorjenju, o 

katerem Sveto pismo sedemkrat poroča (dvakrat spregovori Marija z angelom, dvakrat z 

Elizabeto, dvakrat z Jezusom, enkrat s strežniki v Kani Galilejski). Sv. Bernardin Sienski (+1444 – 

gl. 20. maj) pravi z ozirom na to, da je Marijino srce ognjišče Božje ljubezni, od koder prihaja 

sedem plamenov ljubezni, izraženih v Marijinih sedmih besedah. In zadnje Marijine besede, 

kolikor Sveto pismo o njih poroča, so kakor testament Marijinega srca nam vsem: »Karkoli vam 

(Jezus) poreče, storite!« (Jan 2,5). 

 Tako v petek kot v soboto bomo obnovili posvetitev in izročitev obema presvetima Srcema. Lepo 

vabljeni.  

 Moja cerkvica v Tunjicah je cerkvica Srca Jezusovega. Tam bo v petek popoldne ura Božjega 

usmiljenja in sveta maša. Lahko se je udeležite v živo ali pa jo spremljate preko spletne povezave 

Zoom. Če bi jo spremljali preko spleta, mi, prosim, pošljite sporočilo, da vam pošljem Zoom 

povezavo. 

 Vsem se lepo zahvaljujem za organizacijo in pripravo telovske procesije. Zahvala tudi vsem, ki ste 

s svojo navzočnostjo pri sveti maši in procesiji počastili in izpričali vero v moč Najsvetejšega 

zakramenta Svetega rešnjega telesa in krvi. 

 


