MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
22. 2. 2016

Sedež apostola
Petra

Torek
23. 2. 2016

Polikarp, šk., muč.

18.00 (kapela) + Anton Plešec, r. d.

Sreda
24. 2. 2016

Matija, ap.

18.00 (kapela) + Marija Kršinar
++ za rajne (oddana)

Četrtek
25. 2. 2016

Alojzij in Kalist,
muč.

18.00 (kapela) + Peter Bečan, god in
r. d.

Petek
26. 2. 2016

Aleksander, šk.

17.30 (cerkev) križev pot (1.-3. r.)
18.00 (cerkev) po namenu

Sobota
27. 2. 2016

Gabrijel od
Žalostne Matere
Božje, red.

10.00 (DOS) za zdravje
18.00 (cerkev) + Marija Košir
++ Turk (oddana)

Nedelja

3. postna
nedelja

28. 2. 2016

2Mz 3,1-8.13-15
Ps 103,1-2.3-4.67.8.11
1 Kor 10,1-6.10-12
Lk 13,1-9

Ožbolt, šk.

6.30 (kapela) v dober namen

7.00 za žive in rajne farane
9.30 v zahvalo in priprošnjo
15.00 Križev pot Golo Brdo
(birmanci)
18.00 + Vinko Kršinar, obl.

Ponedeljek
29. 2. 2016

Roman op.

Torek
1. 3. 2016

Albin, šk.

Sreda
2. 3. 2016

Neža Praška, dev.

18.00 (kapela) + Jože Mrvar (duhovnik)

Četrtek
3. 3. 2016

Kunigunda, ces.

18.00 (kapela) za rajne

Petek
4. 3. 2016

Kazimir, kr.

Sobota
5. 3. 2016

Hadrijan, muč.

Nedelja

4. postna
nedelja

6. 3. 2016

Joz 5,9.10-12
Ps 34,2-3.4-5.6-7
2 Kor 5,17-21
Lk 15,1-3.11-32

6.30 (kapela) ++ za rajne
18.00 (kapela) + Marija Starman

7.3. – tajništvo ŽPS
8.3. – priprava na krst
9.3. – skupina za starejše,
predavanje za starše veroučencev
10.3. – kateheza odraslih
12.3. – srečanje ministrantov; dan
birmancev, staršev in botrov
13.3. – dekanijski križev pot na sv.
Marjeti
14.3. – seja ŽPS
15.3. – dan odprtih vrat Rahelin
vrtec
16.3. – Karitas delitev hrane
17.3. – 18.3. – spoved
veroučencev
19.3. – postni oratorijski dan,
spovedovanje mladih v Podutiku
ob 20.00
20.3. – župnijsko spovedovanje
ob 17.00

Oddane maše:

Jože Bizjak 3 sv. maše; Slavica
Novak 2 sv. maši; Katarina Kosec
1 sv. maša; Peter in Marija Petač
1 sv. maša; Marija Čarman 4 sv.
maše; za rajne 15 sv. maš; Marija
Pristavec 3 sv. maše; Rajko
Jezeršek 4 sv. maše; Vinko Kos
1 sv. maša; Terezija Zdešar 2 sv.
maši; Marija Kopač 2 sv. maši;
Jože Bizant 1 sv. maša; Ana
Velikovrh 2 sv. maši; Anton Jaklič
1 sv. maša; Vida Guzelj 1 sv.
maša; Jože Kržišnik 1 sv. maša;
Janez Košir 2 sv. maši; Maruša
Dolenc Slabe 1 sv. maša.

Krstna nedelja:

Fridolin, op.

16.00 (DSO) sv. maša
17.30 (cerkev) križev pot (4. in 5. r.)
18.00 (cerkev) ++ za rajne
7.15 (kapela) fatimska pobožnost
8.00 (kapela) za duhovne poklice
18.00 (cerkev) v zahvalo za zdravje v
družini
7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Štefka Osredkar
15.00 križev pot Golo Brdo
(mladi)
18.00 + Terezija Kodrič

Nedelja, 13. 3., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v torek,
8. 3., ob 19.00 v učilnici župnišča.
Potrebne so predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:

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

Povabilo k torkovemu
petkovemu češčenju:

in

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

Povabilo k
usmiljenja:

uri

Božjega

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.

TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
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.

Župnija Preska

Napovedni koledar:

Čiščenje cerkve:

27. 2. – 4. skupina (vodja: Andreja
Bečan)
4. 3. – 5. skupina (vodja: Francka
Strušnik)
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost naše župnijske
cerkve, naj sporoči na tel. 051/303
– 164.

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXVII		

številka: 4

21. februar 2016

ŽIVETI BOŽJE USMILJENJE V DRUŽINI
Ko mi zmanjkuje moči, se obrnem k tebi, Gospod.
Ko ne vem več, kako naprej, se obrnem k tebi, Gospod.
Ko ne vem, zakaj, se obrnem k tebi, Gospod.
Ko potrebujem čas zase, se zatečem k tebi, Gospod.
V molitvi, pogovoru s teboj mi je lažje; čutim, da si ob meni, da nisem sam.
Božje usmiljenje je dano vsakomur. Že samo življenje je delo božjega
usmiljenja. Kaj storimo z njim, pa je na nas samih.
Božje usmiljenje živeti v družini je za naju velik blagoslov. Povezanost z Bogom
je nekaj, česar ne želiva nikoli prekiniti. Kljub preizkušnjam, ki nama jih nalaga,
čutiva, da nama neprestano stoji ob strani in naju varuje. Svojo hvaležnost mu
izkazujeva z molitvijo in z darovi, ki nama jih je podaril. S petjem, sodelovanjem
v župniji.
V vseh letih skupnega življenja nama je naklonil obilo milosti. Vsakega otroka,
ki je bil spočet, sva sprejela z ljubeznijo, vso odgovornostjo. Veliko sva molila
zanje in za naju. Ob preizkušnjah je bila molitev tista, ki naju je združila,
zavedajoč se, da nisva sama.
Z leti se je najina povezanost z Bogom krepila. Od vsakodnevne molitve, ki je
bila na začetku samo najina, smo danes ob večerih vsi skupaj zbrani za mizo,
kjer se vsakič malo drugače zahvalimo Bogu za dan, ki je minil. Velikokrat se
sliši tudi zvok kitare, zraven pa otroški glasovi, ki se trudijo zapeti pesmico, ki so
se jo naučili. Hvaležna sva za darove, ki jih je Bog namenil najinim otrokom.
Otroci odraščajo in upava, da bodo s seboj v svet odraslosti odnesli tudi tisto,
kar sva jim privzgojila. Kar sva jim po najinih najboljših močeh dala z zgledom.
Želiva si, da bi tudi oni vztrajali in ne obupali.
Del življenja so tudi težki trenutki. Ko pride do tega, je težko sprejeti, da Bog, ki
nas neizmerno ljubi, dopusti, da se zgodijo takšne stvari.
Zaradi nesreče, ki se je zgodila pred dobrima dvema letoma, smo skoraj izgubili
nečakinjo. Zaradi trdne vere, zaupanja v Gospoda, v njegovo usmiljenje, nam
jo je uspelo ohraniti med nami. Tudi takrat nas je molitev združila. Ne le naše
družine, temveč vse, ki smo se zbirali ob večerih in molili z njeno družino.
V tistem času je nastalo kar nekaj kratkih molitvic, ki so jih otroci prebirali z
močno vero, da se nas bo Bog usmilil in nam dal tisto, za kar ga prosimo. Ena
izmed njih je tudi tale:
Skrivnostna so tvoja pota, Gospod. Vseh tvojih dejanj ne moremo razumeti.
Razumemo pa, zakaj si nam dal družino. V družini se lahko naslonimo drug
na drugega, smo si v oporo; lahko se pogovarjamo, tolažimo, se učimo drug
od drugega. V trenutkih, kot je ta, te prosimo, da to družino ohraniš povezano,
ljubečo in trdno. Kljub težki preizkušnji jo varuj in ji še naprej stoj ob strani.
Letošnje leto se je za nas začelo žalostno. Bog je k sebi poklical človeka, ki smo
ga imeli radi. Človeka, ki je v nas pustil pečat. Najprej se vprašaš, zakaj? Zakaj
si nam ga vzel, zakaj se nas nisi usmilil? Na to vprašanje najbolje odgovorijo
otroci, ki pravijo: ata bo sedaj v nebesih in bo od tam lažje pazil na nas.
Tudi to je del božjega načrta, božjega usmiljenja. V trenutkih, ko smo ga imeli
še zadnjič med nami, ko smo doma bedeli ob njem, smo spoznali, da nismo
sami. Naša družina se je povečala. Z vsemi, ki so bili z nami, z nami molili, se
pogovarjali, nas bodrili, smo postali močno povezani. V Gospodu smo postali
pomirjeni.
Tudi to je božje usmiljenje.
Miha in Simona Jezeršek

Srečanje za bralce Božje Besede

V ponedeljek, 22. 2., ob 20.00 se bomo
v Marijini učilnici v pastoralnem domu
srečali bralci Božje besede naše župnije.
Med nami bo g. prelat Anton Slabe, ki nam
bo spregovoril o odnosu do branja Božje
besede. Dal nam bo spoznati svetost in
spoštovanje do branja Božjih knjig pred
verniki.

Skupina za mlade pare v
spoznavanju

V četrtek, 25. 2., ob 19.00 bo srečanje
skupine za pare v spoznavanju. Skupino
vodita zakonca Zupan. Dobrodošle
predhodne prijave. Dobimo se v učilnici
župnišča. Skupini se še vedno lahko
priključijo novi pari.

Dekanijski izlet ministrantov

V soboto, 27. 2., bo dekanijski izlet
ministrantov.
Ogledali
si
bomo
srednjeveško mesto Kamnik in se kopali
v termah Snovik. Ministranti lepo vabljeni.
Prijavite se pri župniku. Na izlet vabljeni
tudi starši za spremstvo. Odhod izpred
župnišča ob 8.00. Povratek predviden ob
17.00. Prispevek 5 €.

Katehetski sestanek

V torek, 1. 3., ob 10.00 bo v katehetskem
kabinetu v pastoralnem domu sestanek
katehetov veroučne šole. Kateheti lepo
vabljeni.

Srečanje Karitas

V sredo, 2. 3., po večerni maši bo v
prostorih Karitas pod cerkvijo srečanje
njenih sodelavcev. Sodelavci Karitas lepo
vabljeni.

Biblična skupina

V četrtek, 3. 3., ob 19.00 bo v župnišču
srečanje biblične skupine. Vabljeni ljubitelji
poglabljanja v Besedo Življenja.

Prvi petek in molitev za
domovino

V petek, 4. 3., obhajamo prvi petek v
mesecu marcu. Ta dan bom obiskoval
bolne in onemogle po domovih. Kdor bi
poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še
rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči.

Molitev za domovino v postu

V soboto, 27. 2., ob 10.00 bodo v učilnici
pastoralnega doma svetopisemske urice
za najmlajše. Lepo vabljeni vsi, ki jih že
obiskujete, še vedno pa vabljeni tudi novi
člani.

Vsak dan v postu bo najmanj ena slovenska
župnija molila za domovino. Naši državi
želimo ob njeni 25-letnici podariti molitveni
šopek, saj vsi čutimo, da moramo prositi
za blagoslov. Naša župnija bo »dežurna«
na prvi petek (4. 3.). Lepo vabljeni, da na
ta dan v vaše redne molitve vključite tudi
molitev za domovino. Domovine se bomo
spomnili tudi pri večerni sv. maši in molitvi
do 24.00.

Duhovnik Jean-Philippe
Chauveau v naši župniji

Prvosobotna pobožnost na
fatimski način

Svetopisemske urice

V nedeljo, 28. 2. 2016, bo daroval sveto
mašo ob 9.30 in nas nagovoril francoski
pater
Jean-Philippe
Chauveau.
Nekateri ga poznate kot avtorja knjige
Duhovnik med prostitutkami. V otroštvu
je na svoji koži izkusil rane prepirov,
odvečnosti, alkohola, nasilja, zlorabe,
ulice …, sedaj pa se po njem Gospod
dotika s svojo ljubeznijo prav tako lačnih
ljubezni, osamljenih, obrobnih, »iztirjenih«:
zapornikov, prostitutov, narkomanov …

Na prvo soboto, 5. 3., bo za vse, ki se ne
boste udeležili romanja, pa ste se odločili
za opravljanje prvih sobot na fatimski
način, ob 7.15 molitev rožnega venca,
ob 8.00 pa sveta maša. Vsi, ki bomo šli
na romanje, bomo imeli pobožnost in sv.
mašo na romanju.

Župnijsko postno romanje

Letošnje postno romanje bo po poteh
Božjega služabnika Filipa Terčelja.
Program romanja:
9.00 – odhod izpred župnišča
10.00 – prihod v Šturje, rojstni kraj Božjega

služabnika. Tam si bomo ogledali Terčeljev
spomenik, nato bomo šli v župnijsko
cerkev sv. Jurija, kjer bomo imeli molitveno
uro Terčeljevih pesmi in tekstov, sledil bo
pogovor s Terčeljevim nečakom Zdenkom
v Marijinem domu.
12.00 – se odpeljemo v Vrhpolje, kjer si
bomo v župnijski cerkvi ogledali mozaik p.
Marka Rupnika. Po ogledu bomo imeli ob
13.30 kosilo pri Kobalu.
15.45 - gremo v Log, kjer bomo skozi sveta
vrata stopili v božjepotno Marijino cerkev.
Najprej bomo prisluhnili predstavitvi
svetišča, nato pa se bomo priključili
prvosobotni pobožnosti in sveti maši.
Priložnost bo za sv. spoved.
16.30 - molitev rožnega venca
17.00 - sv. maša
18.30 – odhod domov
20.00 – prihod v Presko
Cena romanja je 15 eur. Prijavite se v
župnišču.

Kdo je Filip Terčelj?

Filip Terčelj se je rodil na svečnico 1892
v Grivčah nad Ajdovščino, v župniji Šturje
na Vipavskem. Po končani osnovni šoli se
je 1905 vpisal v prvo generacijo dijakov
Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu in
kasneje v ljubljansko bogoslovje. 1917 je
bil v Ljubljani posvečen za duhovnika in
prvo kaplansko službo opravljal v Škofji
Loki.
Škof Jeglič ga je 1921 poslal v Nemčijo,
na socialno-pedagoško akademijo v
Köln; po vrnitvi pa v Gorico, v pomoč
nadškofu Sedeju. V Gorici je Terčelj
vodil Alojzijevišče, semenišče za mlade
slovenske fante; urejal in pisal za mesečnik
Naš čolnič, ki je izhajal pri goriški Mohorjevi
družbi; organiziral bralne krožke, dramske
skupine in pevske zbore v številnih društvih
Prosvetne zveze ter zanje pisal navodila
in gradiva za delovanje. Poleg proznih
del, poučnih člankov, molitvenikov in
šmarničnega branja njegov najobsežnejši
opus predstavljajo besedila 120 pesmi, ki
so zbrana in uglasbena v pesmaricah Božji
spevi, Gospodov dan in Zdrava Marija in
so izhajale v letih od 1929 do 1933, ko je
fašizem že močno pritiskal na Slovence.
Zato se je, poleg polnega imena, pod
besedila pesmi podpisoval Lipče, Pelikan
ali zgolj F. T. in jih še danes prepevamo po

naših cerkvah. Najbolj znane so: Kristus
je vstal, Klic veselja, Gledam te, Zveličar
mili, Presvete rane Jezusa, Sveta Devica v
tempelj je šla, K nebu povzdignimo solzne
oči ter mnoge mašne, evharistične in
blagoslovne pesmi.
1932 je bil za štiri mesece izgnan v
konfinacijo, po vrnitvi na Primorsko pa zanj
ni bilo več primerne službe, zato je 1934
prebežal v Ljubljano. Poučeval je verouk in
nemščino na Poljanski gimnaziji in bil hišni
kurat v šempetrski umobolnici. Takratne
oblasti so ga zaradi krivičnih obtožb
dvakrat zaprle.
V prazničnih dneh decembra 1945 je
šel na pomoč sobratu Francu Krašni, ki
je oskrboval župniji Davča in Sorica. 7.
januarja 1946 sta duhovnika izpila svoj
mučeniški kelih v Štulčevi grapi v Davči.
V spomin na njegovo bogato prosvetno
delo in v opomin mučeniške smrti je bil 2010
v rojstnih Šturjah postavljen spomenik, ki
ga je v bronu izdelal kipar Mirsad Begić.

Križev pot na postne petke in
nedelje

Lepo vabljeni k pobožnosti premišljevanja
Jezusovega odrešilnega trpljenja. Vsak
postni petek je križev pot v cerkvi 30 minut
pred sv. mašo. Pri križevih potih bodo
sodelovali veroučenci po razporedu (26.
februarja 1.-3. razred, 4. marca 4. in 5.
razred, 11. marca 6. in 7. razred). Vsako
postno nedeljo pa je ob 15.00 molitev
križevega pota v cerkvi sv. Trojice na
Golem Brdu. Na 2. postno nedeljo (21.2.)
križev pot molijo ŽPS, 3. postno nedeljo
(28. 2.) križev pot molijo birmanci, na 4.
postno nedeljo (6. 3.) pa mladi.

Župnijsko romanje v maju

V cerkvi pod korom na mizici za tisk si
lahko vzamete predstavitev župnijskega
romanja v mesecu maju (30. 4. – 2. 5.) po
poteh papeža sv. Janeza XIII in papeža
bl. Pavla VI. Lepo vabljeni! Prijave se že
zbirajo.

Izpoved mladega duhovnika o češčenju Jezusovega in
Marijinega srca
Mlajši duhovnik je zapisal: »Ob misli na Najsvetejši Srci Jezusa in Marije se mi v duši
zbudi velika hvaležnost za ta neprecenljivi Božji dar.
Tako v duhu stopam v globine Božje ljubezni, ki jo predstavlja Presveto Srce. Čutim,
da bi manjkalo nekaj bistvenega, če v Cerkvi ne bi bilo pobožnosti do Jezusovega in
Marijinega Srca.
Ob tem razmišljanju mi spomin potuje nazaj v mojo domačo župnijo in domačo hišo,
kjer sem se prvič srečal s češčenjem Jezusovega Srca. V času mojih osnovnošolskih
in srednješolskih let je bilo v naši župniji še zelo živo obhajanje prvih petkov.
Spominjam se, da je bila na prvi petek vedno peta in orglana maša; to je obhajanje
še povzdignilo. Prav tako je bil seveda na ta dan obvezen blagoslov z Najsvetejšim,
litanije in posvetilna molitev. Mnogi smo opravili sveto spoved. Prvi petek je bil res lep
ljudski praznik, ki so se ga ljudje radi udeleževali.
Tudi doma smo imeli in še imamo dve lepi manjši stari podobi Srca Jezusovega in
Marijinega iz stare hiše, ki sta nam še posebej dragoceni in ljubi. Tako je že takrat
postala ta pobožnost del mojega življenja.
V času srednje šole sem sklenil, da ne bom obhajal le devet prvih petkov, temveč
vsak prvi petek do konca življenja. Tega sem se tudi vedno z veseljem držal in se na
vsak prvi petek posvetil Srcu Jezusovemu.
Seveda sem vedno v povezavi s prvim petkom obhajal tudi prve sobote v čast
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. Posebno spodbudo za to mi je dalo branje knjige
o fatimskih dogodkih, kar me je še bolj spodbudilo k češčenju Presvetih Src.
Trdno sem prepričan, da je ta pobožnost in moja vsakomesečna posvetitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu bistveno pripomogla k moji odločitvi za duhovniški
poklic, saj sem iz teh pobožnosti prejel velike milosti in vem, da je Bog sprejel mojo
posvetitev.
Že v času srednješolskih let sem sklenil, da bom vedno imel v svoji sobi oltarček Srca
Jezusovega. Kjerkoli sem pozneje bival, sem se tega tudi vedno držal in je tako še
danes. V času bogoslovskih let pa sem se, v želji, da bi se še bolj izročil Jezusovemu
Srcu in mu zadoščeval, vključil v Zvezo duš - žrtev Jezusovega Srca. Ta apostolat mi
je še posebej pri srcu in se mu po svojih močeh vedno rad posvečam.
Češčenje Jezusovega in Marijinega Srca mi je bilo in mi je še vedno v veliko veselje.
Svojega duhovnega življenja si ne znam predstavljati brez njega. Ob tem pa čutim
bolečino, ko vidim, da je toliko vernih ljudi brezbrižnih do tega češčenja; še večja
bolečina pa mi je to, da so med temi tudi mnogi, ki so v duhovnih poklicih.
•

Obhajanje prvih petkov:

Na vsak petek se spominjamo Jezusovega odrešenjskega trpljenja in smrti. Zvonjenje
ob treh popoldne nas na to spomni in nas povabi k molitvi. Kristus je na veliki petek
umrl za odpuščanje naših grehov. Ob premišljevanju njegovega trpljenja z njim
sočustvujemo in se mu zahvaljujemo za neizmerno ljubezen, ki jo je pokazal s
svojo smrtjo na križu. Hkrati obžalujemo svoje grehe, saj smo ga z njimi pribili na
križ. Svojega trpečega Gospoda hočemo posnemati v krotkosti, potrpežljivosti,
usmiljenju, odpuščanju krivic in v zaupni predanosti Očetu. Želimo mu
zadoščevati za svoje grehe in grehe vsega sveta.

V samostanu sester Obiskovanja Device Marije Paray-le-Monial v Franciji je v 17.
stoletju živela sv. Marjeta Marija Alakok. Na neki petek med svetim obhajilom ji je
Jezus v posebnem videnju posredoval tako imenovano dvanajsto ali ‘véliko obljubo’:
»Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam
milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svetih
zakramentov. Moje božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.«
Seveda moramo biti na sveto obhajilo dobro pripravljeni, v posvečujoči milosti
in ga prejeti s pravim namenom. Namen je lahko zase, v zadoščevanje za žalitve
Jezusovega Srca, za duše v vicah ali za še živeče ljudi (domače, prijatelje …). Čeprav
spoved ni omenjena, je najboljša priprava na sveto obhajilo dobra zakramentalna
spoved, tudi za male grehe. Če pa se zavedamo smrtnega greha, je zakramentalna
spoved pred prejemom svetega obhajila obvezna.
•
Obhajanje prvih sobot
Dne 10. decembra 1925 je sveta Devica v Pontevedri v Španiji spregovorila Luciji:
•
»Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in
prejeli sveto obhajilo,
•
molili en del rožnega venca in
•
mi petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca
•
z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z vsemi
milostmi, ki so potrebne za njihovo zveličanje.«
Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za zveličanje
potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot izpolnimo pet pogojev:
1. opravimo dobro spoved v duhu zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu
Srcu
2. prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju
prvih sobot;
3. zmolimo en del rožnega venca;
4. petnajst minut delamo družbo Marijinemu Srcu s premišljevanjem ene ali več
skrivnosti rožnega venca;
5. vse štiri omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja Marijinemu
Srcu.
Obhajanje prvih petkov in prvih sobot je prepleteno in podobno, saj gre za podobne
namene in milosti. V ospredju obeh obhajanj je življenje iz milosti Jezusovega in
Marijinega Srca, srečna zadnja ura ter prošnja po zadoščevanju za vse žalitve,
s katerimi mi in Bogu odtujeni svet žalimo Jezusa in Marijo. Goreče vas vabim k
obhajanju obeh dni milosti, ki nam ju ponujata Jezus in Marija. Ne zamudimo izjemnih
priložnosti. Na zamudimo duhovne tržnice vseh potrebnih milosti, ki jih potrebujemo
prav v mesecu marcu. Bog ve, katere so to. Zaupajmo.
Na prvi petek bo češčenje do 24.00. Do 20.00 bo češčenje v cerkvi. Od 20.00 pa
do 24.00 pa bo češčenje v kapeli. Takoj po sv. maši bo molitvena ura za posvečene
Jezusovemu Srcu, ob 21.00 bo molitvena ura za duhovnike.

