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cerkev svetega Janeza Krstnika 

Župnija Preska

OZNANILA

TRR Župnije Preska: 24200-9004367145

 Leto XXVII Številka: 13 31. julij 2016

»Mali prazniki«  kot duhovni izziv meseca avgusta
Središčna točka meseca avgusta je tako datumsko kot duhov-

no praznik Marijinega vnebovzetja. Eden izmed štirih zapoveda-
nih praznikov in največji Marijin praznik je prava duhovna oaza 

sredi počitniškega časa. Po drugi strani pa 
imamo v mesecu avgustu še nekaj drugih 
praznikov in pomembnejših godov. Da ne 
bi Boga poslali na počitnice, kot smo brali v 
uvodniku prejšnjih oznanil, pred vas postavl-
jam nekakšen duhovni izziv »malih prazni-
kov«. Vabim, da se ga udeleži vsak po svojih 

močeh. Zapisani so v poševnem tisku.
4. 8.: Goduje Sv. Janez Vianney, arški župnik, ki je bil goreč spo-

vednik, preprost duhovnik in velik svetnik. Duhovniki ga imamo 
za svojega zavetnika. Ta dan bom zmolil desetko rožnega venca za 
svetost in varstvo vseh duhovnikov. 

6. 8.: Praznik Jezusovega spremenjenja na gori, ko se spomin-
jamo, kako je Kristus Petru, Jakobu in Janezu razodel svojo Bož-
jo naravo. V stilu Petrovega odgovora: »Dobro je, da smo tukaj,« si 
bom vzel čas, da nekoga obiščem ali ga pokličem. 

9. 8.: Praznik sv. Terezije Benedikte od Križa oz. Edith Stein, 
device in mučenke, ki nam je poleg zgleda neomajne zvestobe 
Kristusu zapustila tudi ogromno spisov visokih spoznanj in glo-
boke duhovnosti. Ta dan si bom vzel čas in pozorno prebral dnevno 
Božjo besedo (ki jo najdete na hozana.si) ali pa bom prebral kakšen 
drug odlomek iz Svetega pisma. 

10. 8.: Moč Cerkve so zagotovo svetniki mučenci, ki so dali živl-
jenje za Kristusa v prvih stoletjih. Med njimi je sv. Lovrenc, ki je bil 
diakon in je leta 258 umrl mučeniške smrti. Diakon je tisti, ki služi, 
zato bom ta dan zavestno nekomu pri nečem pomagal. Priložnosti 
je veliko!

11. 8.: Sv. Klara Asiška se je odpovedala vsemu in se podala 
na pot uboštva. Sledimo ji z zgledom in se ta dan odpovejmo na-
kupovanju. 

20. 8.: Veliki častilec Matere Božje v besedi in dejanju je bil 
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sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj. Svoj 
dan bom izročil Mariji z molitvijo O Gospa 
moja. 

22. 8.: Kot odmev na praznik Vnebo-
vzetja na ta dan skušamo ozavestiti, kako 
pomembno vlogo ima Marija v krščan-
skem življenju. Zato bomo svoje družine, 
bližnje, sosede izročili Marijinemu varstvu 
z molitvijo Pod tvoje varstvo pribežimo. 

24. 8.: Apostola sv. Jerneja v Svetem 
pismu spoznamo kot Natanaela, ki svo-
jo vero izpove z besedami: »Učenik, ti si 
božji Sin, ti si Izraelov kralj.« (Jn 1,49) Kot 
se je Jernej odpovedal življenju za Kristusa, 
tako se bom tudi sam v tem dnevu nečemu 
odpovedal. 

29. 8.: Mučeništvo Janeza Krstnika, 
spomin na dan, ko je naš farni zavetnik 
vstopil na večno gostijo Božjega Jagn-
jeta. Ker je to na nek način »mali župnijski 
praznik«, se bom udeležil svete maše oz. 
bom zmolil desetko rožnega venca za bla-
goslov naše župnije. 

Devet izzivov je pred nami. Za koga 
bo dovolj eden, za drugega vsi. Naj slu-
žijo kot ozaveščanje, da smo del Cerkve: 
tako, da v njej dejavno živimo s svojimi 
deli in molitvijo in tako, da se z njo vese-
limo. Ti »mali prazniki« imajo konec kon-
cev namen, da bi bili veseli kristjani, saj 
nas Bog več kot očitno spremlja na naši 
poti!

Jure Koželj, žpk.

Oratorij – zahvale
V petek, 15. 7. 2016, smo zaključili 17. 

oratorij v naši župniji. Ob tej priložnosti 
bi se voditelja oratorija Erika Bizant in 
Matic Ivančič rada zahvalila vsem anima-
torjem za njihovo odrekanje in pripravl-
jenost za delo preko vseh priprav in tudi 
celotnega oratorija. Rada bi se zahvalila 

našemu duhovnemu vodji, župniku Ju-
retu Koželju, ki nas je spodbujal k delu, 
dobri volji in nam podrobneje razložil 
kateheze, da smo jih lahko približali ot-
rokom na oratoriju.

Zahvala gre tudi staršem animatorjev, 
ki so prenašali celodnevne odsotnosti 
in pogledali skozi prste za  kakšno ne-
opravljeno domačo dolžnost in kakšno 
uro spanja manj.

Velik hvala gre vsem udeležencem 
oratorija, saj se oratorij brez vašega sme-
ha, dobre volje, pa tudi malce nagajivosti 
ne bi mogel odviti tako dobro, kot se je. 
Animatorji upamo, da ste se imeli lepo! 
Hvala vsem staršem, ki ste nam zaupali 
svoje otroke v varstvo. 

Animatorji se zahvaljujemo tudi Žup-
nijski Karitas Preska za vso podporo, PGD 
Preska-Medvode za šotore, mize, klopi 
in izpeljavo vodnih iger in OŠ Preska za 
uporabo njihovega igrišča. Poleg že na-
štetih so Oratorij Preska 2016 podprli še: 
Cementni izdelki Jarc, Zidarstvo Mrak, 
EMB Bizant, Pohištveni servis Osredkar, 
Hipnos, Tip, Mizarstvo Mrak, Kmetija 
Malenšek, Tomaž Puc, Pohištvo Iskra, 
Sladoled Medvode, Foto Bobnar Medvo-
de, Babičin kruhek, Slovenske železnice, 
Steklarstvo Omanovič in Obrat družbene 
prehrane Močnik Jože.

Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli 
in s čimer koli pomagali pri izvedbi in or-
ganizaciji našega oratorija.
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Več o oratoriju (slike in vtise) pa lahko po-
iščete na www.facebook.com/OratorijPreska.

Ostale zahvale
Hvala vsem, ki ste s svojim delom in 

prisotnostjo lepo oblikovali farni dan – 
nedeljo Janez Krstnika. Hvala vsem, ki ste 
darovali ob župnijskem praznovanju ne-
delje Janeza Krstnika. Hvala tudi vsem, ki 
ste darovali na Marjetno nedeljo pri sv. 
maši v Žlebah. Hvala vsem, ki ste na ka-
kršen koli način sodelovali pri sprejemu 
milostnega kipa Fatimske Matere Božje: 
pevcem, pritrkovalcem, ministrantom, 
moškemu pevskemu zboru, nosačem, 
gasilcem, godbi Medvode. Hvala vsem 
animatorejm za pripravo in izvedbo po-
letnega oratorija. Posebej hvala vodi-
teljema Maticu Ivančiču in Eriki Bizant. 
Hvala vsem, ki ste oratorij podprli finanč-
no, predvsem pa duhovno. Hvala vsem 
sponzorjem. Iskrena zahvala občini Med-
vode, ki je oratorij podprla z izdatnimi 
finančnimi sredstvi.  Hvala vsem, ki ste 
poskrbeli za lepo praznovanje nedel-
je sv. Marjete, posebno se zahvaljujem 
obema ključarjema z družinama. Vsem 
Bog povrni.

Romanje mladih v Medžugorje
Srečanje mladih v Medžugorju je vsa-

ko leto prve dni avgusta. Zbere se nad 
50.000 mladih in 500 duhovnikov s ce-
lega sveta. Molitev, pričevanja, glasba, 
prireditve, procesija z lučkami, češčenje, 
koncert, ples  ... Skratka duhovne počit-
nice za mlade. Letos se bomo srečanja 
udeležili tudi mladi romarji iz naše žup-
nije. Na romanju bomo med 1. 8. in 4. 8. 
Romanje zelo priporočam v molitev.

Prvi petek v avgustu,  
češčenje do polnoči

Petek, 5. 8., je prvi v avgustu. Ta dan 
bom obiskoval bolne in onemogle po 
domovih. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih 
že redno obiskujem, rad obisk duhov-
nika, naj mi to sporoči na moj osebni 
telefon. Ta dan vas vabim k obhajanju 
pobožnosti prvega petka (sveta spoved, 
zadostilno obhajilo, dobra dela in več 
molitve). Po maši bo molitvena ura za 
posvečene Jezusovemu srcu, ob 21.00 
bo v kapeli sv. Družine molitvena ura 
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za duhovnike, nato pa tiho češčenje do 
24.00. Lepo vabljeni.

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 6. 8., je prva v avgustu in je 

posvečena češčenju brezmadežnega 
srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 
molitev rožnega venca na fatimski način 
v kapeli sv. Družine, sledila bo sv. maša. 
Lepo vabljeni.

Jezusova spremenitev na gori, 6. 8.
Vsi trije sinoptiki – evangelisti Matej, 

Marko in Luka – poročajo o Jezusovi spre-
menitvi na gori. Zapisali so, da je Božji 
Učitelj trem izbranim učencem – Petru, 
Jakobu in Janezu – pokazal svoje Božje 
veličastvo. Cerkveni očetje razlagajo, da 
je to storil zato, da bi tiste, ki so hodili z 
njim, pripravil na dogodke ob svojem tr-
pljenju in smrti, ki so vzbujali vtis, da je 
bilo vse njegovo dotedanje delo velika 
polomija. Dejansko pa se je natančno 
uresničevalo vse, kar je bilo o njem na-
povedano po prerokih. Vsebino praznika 
povzema glavna mašna prošnja, ki pravi: 
»Nebeški Oče, z veličastno Jezusovo spre-
menitvijo na gori si ob pričevanju očetov 
potrdil, da je Jezus v resnici tvoj Sin in naš 
Odrešenik. Na njem si pokazal poveličan-
je, ki čaka nas, tvoje posinovljene otroke. 
Pomagaj nam, da bomo vedno poslušali 
tvojega Sina in tako postali sodediči nje-
gove slave pri tebi.« 

Praznik Marijinega vnebovzetja
Slovesni praznik Marijinega vnebo-

vzetja spada med najstarejše Marijine 
praznike. Med kristjani je od najstarejših 
časov vladalo prepričanje, da Marija ob 
koncu svojega življenja ni umrla, temveč 
samo ‚zaspala‘ ter bila potem z dušo in s 

telesom vzeta k Sinu. Praznovanje Mari-
jinega poveličanja je bilo že v 5. stoletju 
razširjeno tudi na Zahodu. Versko res-
nico o Marijinem vnebovzetju – da je 
bila vzeta v nebesa z dušo in s telesom 
– je slovesno razglasil papež Pij XII. 1. 
novembra 1950, na praznik vseh svetni-
kov. Ta datum, ki je poleg češčenja svet-
nikov, naših poveličanih bratov in sester, 
posvečen tudi spominu naših rajnih, je 
izbral z namenom, da se poudari resnica 
o vstajenju mrtvih in večnem življenju. 
Oboje izpovedujemo v Veri, ki jo molimo.

Sv. maše na praznik bodo po nedelj-
skem redu: ob 7.00, 9.30 in 19.00. 

Po večerni sveti maši bomo na trati ob 
cerkvi pred Marijinim kipom v zahvalo in 
priprošnjo zapeli litanije Matere Božje z 
odpevi. Lepo vabljeni.

Karitas – delitev hrane
V sredo, 24. 8., bomo v prostorih Kari-

tas pod cerkvijo od 17. do 18.45 razdel-
jevali hrano in higienske potrebščine. 
Oglasite se!
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Romanje na Višarje
V soboto, 20. 8., bomo poromali na 

Svete Višarje. Tam nas bo sprejel upo-
kojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran. 
Romanje je namenjeno prav vsem: sta-
rejšim, družinam, mladim, otrokom. 
Posebej je namenjeno otrokom OPZ, 
šmarničarjem, ministrantom in njihovim 
družinam. 

K Višarski Mariji bo organiziran avto-
busni prevoz – prijavite se župniku. Cena 
prevoza 10 eur. Nekateri se bodo na pot 
podali s kolesi – obvezno se prijavite ge. 
Minki Mihovec na tel. 031/299-911, da 
uredimo prevoz za kolesa. Hribolazci 
vabljeni, da iz Žabnice peš poromate na 
sv. Višarje. Dolžina poti je približno 2 uri in 
pol. Zainteresirani to sporočite župniku. 

Za vse, ki se boste na romanje od-
pravili z avtobusom, bo odhod izpred 
župnišča v Preski ob 8.30. Peš romarji in 
kolesarji pa bodo romanje začeli ob 6.00  
v Preski. Najprej se bomo z avtomobili 
odpeljali do Mojstrane, od tod pa bomo 
nadaljevali romanje s kolesi. Dolžina poti 
v obe smeri je dobrih 70 km. Peš romarji 
se boste odpeljali do Žabnice, kjer boste 
nadaljevali pot.  

Romarji z avtobusom in pa romarji s 
kolesi se bomo skupaj sešli ob vznožju Vi-
šarij, od koder se bomo z žičnico povzpeli 
na Svete Višarje, kjer nas bo obkrožena 
z gorami pričakala Višarska Mati Božja. 
Cena žičnice je 14 eur. Skupinsko, nad 25 
oseb pa je 10,50 eur. Na vrhu se nam bodo 
pridružili tudi morebitni peš romarji. 

Na Višarjah bomo imeli skupaj z g. 
nadškofom romarsko mašo ob 11.00. 

Žegnanje pri sv. Marjeti
Zadnjo nedeljo v mesecu avgustu, 28. 

8., bo žegnanje pri sv. Marjeti v Žlebah 

ob 11.00. Pri slovesni sveti maši bo daro-
vanje za obnovo podružnične cerkve.

Novo veroučno in šolsko leto
Vpisovanje otrok v veroučno šolo za 

vse razrede bo potekalo 1. in 2. septem-
bra med 16.00 in 18.30. Starši za vpis otro-
ka k verouku v 1. razred s seboj prinesite 
družinsko knjižico ali krstni list. Ob vpisu 
boste imeli možnost odločitve za običaj-
ni verouk ali družinsko katehezo, hkrati 
pa boste lahko kupili veroučne učbenike. 
Tudi letos bomo izdali vpisnico za vse ve-
roučence, ki jo lahko izpolnite že doma in 
jo osebno izročite ob vpisu. Vpisnico bos-
te dobili ob knjižici veroučne šole, ki bo 
izšla sredi avgusta, dostopna pa bo tudi 
na župnijski spletni strani. Na ta način bo 
vpisovanje potekalo bolj tekoče. Vse, ki 
še niste vrnili spričeval, pa naprošam, da 
jih vrnete ob vpisu. 

Urnik verouka bo objavljen konec 
avgusta oz. začetek septembra. Zače-
tek rednega verouka bo v ponedeljek, 
5. septembra. Vse v zvezi z novim vero-
učnim letom in katehetsko dejavnostjo 
v naši župniji bo napisano v katehetski 
knjižici, ki jo pripravljamo in bo izšla kot 
že rečeno sredi avgusta. Za blagoslov 
novega veroučnega in šolskega leta 
bomo prosili pri sv. maši na katehetsko 
nedeljo, 11. septembra. Takrat bomo 
blagoslovili tudi šolske torbe.

Povabilo k sveti spovedi
Tudi letos bo spovedovanje verou-

čencev, in sicer v tednu od 29. 8. do 3. 
9. vsak dan pol ure pred večerno sveto 
mašo. Starši in botri, spodbudite otro-
ke, naj v začetku veroučnega in šolske-
ga leta pobožno opravijo sveto spoved. 
Skupno spovedovanje v okviru vero-
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učnih ur pa bo pred praznikoma, boži-
čem in veliko nočjo. 

Pastoralni koledar naše župnije
Pripravlja se koledar vseh pastoralnih 

dogodkov, ki bodo potekali v prihajajo-
čem pastoralnem letu. Koledar bo izšel v 
sredini avgusta. 

Župnijska pisarna
S septembrom bo župnijska pisarna 

odprta zopet po starem redu: v torek od 
8.00 do 10.00 in v četrtek od 16.00 do 
17.30. Dobrodošli pa seveda kadar koli. 
Če me ni doma, me pokličite na mobilni 
telefon (051/303-164), na katerem sem 
vedno dosegljiv. 

Romanje v Marijino svetišče
V soboto pred malim šmarnom, 3. 

9., bo tradicionalno romanje za starejše, 
ki ga organizira naša župnijska Karitas 
Preska. Romali bomo v eno od Marijinih 
svetišč. Odhod avtobusa bo ob 8.00 uri 
izpred župnišča v Preski.

Prispevek za romanje je 20 €. Prijave 
sprejemamo na telefon 041 751 629 do 

četrtka, 1. 9. V primeru, da se na vaš tele-
fonski klic ne odzovemo takoj, vas bomo 
poklicali nazaj. Prijave sprejemamo do 
polne zasedbe avtobusa. Več o romanju 
– o poti in o cilju – pa v naslednjih ozna-
nilih! Vabljeni!

Zvonjenje za pokojne
Mrliško zvonjenje ima dva dela. Smrt 

naznani »cingel«(mali zvon), ki zazvoni v 
župnijski ali podružni cerkvi, potem ko 
se župniku prijavi cerkveni pogreb. Če 
zazvoni dvakrat, to pomeni, da je umrla 
ženska, če trikrat, pomeni, da je umrl mo-
ški, če pa zazvoni zgolj enkrat, pa je umr-
la mladoletna oseba. Kadar umre župnik 
ali škof, se to naznani z velikim zvonom. 
Namen »cingla« je, da tisti, ki zasliši zvon, 
za dušo pokojnega nekaj zmoli. Zvon nam 
torej naznanja, da se je nekdo iz naše 
skupnosti verujočih v Kristusa preselil v 
večno življenje. Ker pa od prijave pogre-
ba do samega pogreba mine navadno 
nekaj dni, smo povabljeni, da za to dušo 
molimo vsaj do pogreba. Molitve za duše 
v vicah ni sicer nikoli preveč. 

Drugi del mrliškega zvonjenja so 
»cuge«, ki se zvonijo z vsemi zvonovi po 
jutranjem, opoldanskem in pred večernim 
zvonjenjem. Z zvonjenjem »cug« začnemo 
večer preden telo pokojnega sprejmemo 
v mrliški vežici. Tudi ob tem zvonjenju 
smo vabljeni, da po molitvi angelovega 
češčenja zmolimo za dušo pokojnega. 

Mesec julij
K Bogu so odšli:

•	 Jakob Žvan (80), Medvode
•	 Milena Hriberšek (42), Medvode

Božji otroci so postali:
•	 Špela Čistar, Preska
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Mašni nameni
Ponedeljek
1. 8. 2016

Alfonz Ligvorij, šk. 19.00
(cerkev)

+ Milena Hriberšek, 7. dan

Torek
2. 8. 2016

Evzebij, šk. 19.00 + Jože Bečan, obl.

Sreda
3. 8. 2016

Lidija, sp. žena 19.00 + Jožefa Komatar, obl.

Četrtek
4. 8. 2016

Janez Vianej, duh. 19.00 + Franc Bezlaj, obl.

Petek
5. 8. 2016

Marija Snežna
prvi petek

19.00
20.00 – 21.00 (cerkev)
21.00-24.00 (kapela)

+ Aleksander Roš
češčenje
češčenje

Sobota
6. 8. 2016

JEZUSOVA SPRE-
MENITEV NA GORI
prva sobota

7.15 (kapela)
8.00 (kapela)
19.00

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
++ Bojtovi

Nedelja
7. 8. 2016
Mdr 18,6-9
Ps 33,1.12.18-19.20-22
Heb 11,1-2.8-19
Lk 12,32-48

19. navadna ne-
delja
Kajetan, duh.

7.00

9.30
19.00

++ Franc in Jožefa Komatar
za žive in rajne farane
+ Franc Urbančič, obl.

Ponedeljek
8. 8. 2016

Dominik, ust. do-
minikancev

6.30
(kapela)

v  dober namen

Torek
9. 8. 2016

Terezija- Edith 
Stein, red., muč.

19.00 + Jakob Žvan, 30.dan

Sreda
10. 8. 2016

Lovrenc, diak., 
muč.

19.00 + Darinka Jarc

Četrtek
11. 8. 2016

Klara, dev. 19.00 + Stane Luštrik

Petek
12. 8. 2016

Ivana Šantalska, 
red.

19.00 ++ za rajne

Sobota
13. 8. 2016

Hipolit in Poncijan, 
muč.

10.00 (DSO)
19.00

++ za rajne
++ Jamnik in Zavašnik

Nedelja
14. 8. 2016
Jer 38,4-6.8-10
Ps 40,2.3.4.18
Heb 12,1-4
Lk 12,49-53

20. navadna ne-
delja
Maksimiljan Kolbe, 
duh., muč.

7.00
9.30
19.00

za žive in rajne farane
++ Julijana in Anton Vidovič, obl.
Marija in Jože Jenko, obl.

Ponedeljek
15. 8. 2016

MARIJINO VNE-
BOVZETJE- Veliki 
Šmaren

7.00
9.30
19.00

za žive in rajne farane
+ Gabrijela Vidmar, obl.
+ Rajko Jezeršek

Torek
16. 8. 2016

Rok, spok. 19.00 + Helena Trampuš

Sreda
17. 8. 2016

Hijacint, red. 19.00 po namenu

Četrtek
18. 8. 2016

Helena, ces. 19.00 + Helena Trampuš, r.d.
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cerkev svetega Janeza Krstnika 

Župnija Preska

OZNANILA

TRR Župnije Preska: 24200-9004367145

Napovedni koledar:
1.-2.9.– vpis k verouku za vse razrede
3.9. – romanje Karitas
8.9. – mali šmaren
10.9. – molitveni dan za duhovne 
poklice na Brezjah – župnijsko 
peš romanje na Brezje
11.9.– katehetska nedelja, pri maši 
ob 9.30 blagoslov šolskih torb
17.9. – Stična mladih
24.9. – dekanijsko srečanje 
ministrantov v Preski

Krstna nedelja
Krstna nedelja v avgustu bo 21. 8. 
Priprava na krst bo v četrtek, 18. 8. ob 
20.00. Potrebne so predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši 
vabljeni k molitvi večernic pred 
Najsvetejšim.

Povabilo k torkovemu in 
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno uro pred 
sv. mašo lepo povabljeni k tihemu 
češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega 
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo 
povabljeni k uri Božjega usmiljenja 
v kapelo sv. Družine.

Jutranja adoracija
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli 
sv. Družine od 5.15 do 7.00 tiha 
adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v tor., čet., 
pet., sob. in ned. pol ure pred 
sveto mašo. Možnost duhovnega 
pogovora v petek eno uro pred sv. 
mašo. Ali po dogovoru. 

Čiščenje cerkve:
6. 8. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
13. 8. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
20. 8. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
27. 8. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za 
urejenost naše župnijske cerkve, naj 
sporoči na tel. 051/303 – 164.

Uradne ure v poletnem času
Uradnih ur v poletnem času (do septembra) ne bo! Kar je nujnih stvari ali pa oddajanja namenov za svete 
maše, bo možnost za to po večerni sveti maši. Za druge stvari pa sem dosegljiv na mobilnem telefonu. 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si.

Petek
19. 8. 2016

Janez 
Eudes, 
duh.

19.00 + Helena Kuralt

Sobota
20. 8. 2016

Bernard, 
op.

10.00 
(DSO)
19.00

++ za rajne

++ Franc in Marija Jurman, obl.
Nedelja
21. 8. 2016
Iz 66,18-21
Ps 117,1.2 
Heb 12,5-
7.11-13
Lk 13,22-30

21. na-
vadna 
nedelja
Pij X, pp.

7.00
9.30
19.00

za žive in rajne farane
+ Milena Hriberšek, 30. dan
++ Kosmač in Ivica Lebar

Ponedeljek
22. 8. 2016

Devica 
Marija 
Kraljica

19.00
(cerkev)

+ Marija Čarman

Torek
23. 8. 2016

Roza iz 
Lime, 
dev.

19.00 + Marija Zupan

Sreda
24. 8. 2016

Jernej, 
ap.

19.00 + Stanislava Leben

Četrtek
25. 8. 2016

Ludvik, 
kr.

19.00 + Frančiška Plešec

Petek
26. 8. 2016

Tarzicij, 
muč.

19.00 ++ Franc in Terezija Prek, obl.

Sobota
27. 8. 2016

Monika, 
mati sv. 
Avgušti-
na

10.00 
(DSO)
19.00

++ za rajne

za ozdravitev družinskega 
debla

Nedelja
28. 8. 2016
Sir 3,17-
18.20.28-29
Ps 68,4-5.6-
7.10-11
Heb 12,18-
19.22-24
Lk 14,1.7-14

22. na-
vadna 
nedelja
Avguštin, 
šk.

7.00
9.30
11.00 (Sv. 
Marjeta- 
Žlebe)
19.00

+ Bogomir Starman
za žive in rajne farane
++ Valentin in Ana Čarman

+ Peter Šuštaršič


