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Pridi k nam tvoje kraljestvo po Mariji
Zakaj sem si odbral za svoje geslo drugo prošnjo v Gospodovi 
molitvi Pridi k nam tvoje kraljestvo in dodal še besedici »po Mariji«? 
Zato, ker je prečista Devica in božja mati Marija v vsakem oziru 
naša srednica pred Bogom. Ako častim prečisto Devico Marijo, 
s tem že priznavam vse krščanstvo. Kdor iz srca časti Devico in 
mater Marijo, trdno stoji v kraljestvu božjem.
Kjer pa vlada Marija, noče vladati sama, ampak hoče, da z njo in 
nad njo vlada Gospod Jezus Kristus. Ona se mu je prva klanjala, 
klanjala kot Bogu in svojemu kralju. Gledala ga je v jaslicah, 
gledala trideset let v Nazaretu, kjer je živel, delal in jo ubogal, 
gledala ga je na križu, kako je umiral sramotne smrti, a njena vera 
ni omahovala: v jaslicah, v Nazaretu, na križu se mu je neprestano 
klanjala kot svojemu Bogu.
Marija bolje od nas razumeva, kaj je Bog, kaj duša, kaj greh, kaj 
večno zveličanje ali večno pogubljenje. Da se poveliča Bog, da se 
uničijo posledice greha, da se za večnost reši izgubljeni človeški 
rod, je privolila postati mati Zveličarjeva, privolila je, da se njen 
sin žrtvuje, da trpi in umre, pripravljena je bila, da se sama z njim 
žrtvuje, da z njim trpi in umre. Kako vroče mora torej hrepeneti, da 
vse to ne bo zastonj! Ker nam bo pa Jezusovo in njeno trpljenje le 
tedaj koristno, ako se oklenemo Jezusa, ako se mu podvržemo, 
ako torej on kraljuje v nas, ali ne bo Devica in mati Marija ne samo 
želela, ampak tudi rada vse mogoče storila, da se v naših srcih 
zares ustanovi Jezusovo kraljestvo?
Sveti učeniki trdijo, da Gospod vse stori, kar Marija zaželi, da 
mu je njena želja zapoved. Iz tega sledi, da je ona vsemogočna 
po priprošnji, kakor je Gospod Jezus vsemogočen po naravi. Če 
se torej ona, vsemogočna božja Mati, zavzame za nas, nam bo 
lahko izprosila najbolj uspešnih milosti, kakor sprevidi, da so nam 
potrebne.
Glede omenjene pomoči se moremo popolnoma zanesti na 
Devico in mater Marijo. Saj mnogi sveti učeniki trdijo, da je Marija 
zakladnica vseh milosti in vseh Jezusovih zaslug, da moremo vse 
potrebne milosti dobiti od nje. Ona nam je dala Gospoda Jezusa, 
ona je privolila v njegovo trpljenje in smrt, da, ona je hotela z njim 
biti na križu, z njim umreti, vse je v srcu trpela, kar je Gospod 
Jezus trpel na telesu, prav iz vse duše je sodelovala z njim za naše 
odrešenje. Zato je Gospod Bog položil naše odrešenje v njene 
roke in ji podelil omenjene prednosti. Zaupajmo torej, naša Mati 
nas ne bo zapustila, naša Mati bo storila vse, samo da nas pripelje 
k Bogu in Gospodu Jezusu.
Iz pastirskega pisma ljubljanskega škofa Antona Bonaventura 
Jegliča (1898)

Napovedni koledar:
13.6. – seja ŽPS
16.6. – priprava na krst
18.6. – duhovna obnova – vodi 
pomožni škof France Šuštar
19.6. – dan hvaležnosti za našo 
državo
23.6. – slavnostni pohod skozi Alejo 
do Bonovca in maša za domovino v 
Bonovcu
23.6. – ob 21.00 začetek celonočnega 
češčenja
24.6. – Janez Krstnik, celodnevno 
češčenje
25.6. – Dan državnosti, romanje s 
kolesi na Brezje
26.6. – Patrocinij, dan krstov

Krstna nedelja:
Krstna nedelja v juniju bo 19. 6. 
Priprava na krst bo v četrtek, 16. 6. 
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:
4. 6. – 5. skupina (vodja: Francka 
Strušnik)
11. 6. – 6. skupina (vodja: Marta 
Štrukelj)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi 
za urejenost naše župnijske cerkve, 
naj sporoči na tel. 051/303 – 164.

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. 

MAŠNI NAMENI PRVI DEL
Ponedeljek
30. 5. 2016

Kancijan in tov. 
muč.

19.00 (cerkev) + duhovnik Jože Bertoncelj

Torek
31. 5. 2016

OBISKANJE 
DEVICE MARIJE
Zaključek 
šmarnic

19.00 ++ Rudi in Albina Trampuš
+ Angela  Petrič, god in 
++ Rožnik (oddana)

Sreda
1. 6. 2016

Justin, muč. 19.00 + Valentin Čarman, obl.

Četrtek
2. 6. 2016

Marcelin in Peter, 
muč.

19.00 + Jože Jenko, obl.

Petek 
3. 5. 2016

SRCE 
JEZUSOVO
Prvi petek

16.00 (DSO)
19.00

20.00- 24.00
(kapela)

po namenu
+ Franc Majcen
češčenje Najsvetejšega

Sobota
4. 6. 2016

SRCE MARIJINO
Prva sobota

7.15
8.00

(kapela)
19.00

(cerkev)

fatimska pobožnost
za duhovne poklice

+ Dušan Lah, obl.

Nedelja
5. 6. 2016

1 Kr 17,17-24
Ps 30,2.4.5-6.11-
13 Gal 1,11-19

Lk 7,11-17

10. 
navadna 
nedelja
Bonifacij, šk.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
++ starši Jožefa in Alojz 
Narobe
++ Peter Koželj in Lado 
Mihelič

Ponedeljek
6. 6. 2016

Norbert, šk. 6.30
(kapela)

po namenu

Torek
7. 6. 2016

Robert, op. 19.00 + Andrej Žerovnik, obl.

Sreda
8. 6. 2016

Medard, šk. 19.00 + Miroslav Alič, obl.

Četrtek
9. 6. 2016

Primož in 
Felicijan, muč.

19.00 + Marija Škulj

Petek
10. 6. 2016

Bogumil, šk. 19.00 + Stanislava Leben, god

Sobota
11. 6. 2016

Barnaba, ap. 10.00 (DSO)
19.00

+ duhovnik Štefan Stele
++ Luštrik

Nedelja
12.6.2016

2 Sam 12,7-10.13
Ps 32,1-2.5.7.
Gal 2,16.19-21

Lk 7,36-50

11. 
navadna 
nedelja
Eskil, muč.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
+ Ana Velikovrh, obl.
+ Anton Meden



Prvo prikazanje nebeške Gospe
Bila je sončna nedelja. Po maši so otroci odgnali 
ovce na pašo v Irijsko globel. Med pašo so 
použili skromno malico, kleče zmolili rožni venec 
in se začeli igrati. Bilo je skoraj poldne. Lucija 
pripoveduje: »Ko smo se dne 13. maja 1917 z 
Jacinto in Frančiškom igrali nad pobočjem Cove 
da Iria, da bi naredili malo ograjo okoli nekega 
grmiča, smo nenadoma videli nekakšen blisk. 
Bolje je, da gremo domov, ker se začenja bliskati. 
Najbrž bo nevihta. In smo pričeli gnati ovce po 
bregu navzdol proti cesti. Ko smo prišli približno 
do sredine brega, skoraj tik do nekega velikega 
hrasta, smo spet videli, da se je zabliskalo. Ko 
smo napravili še nekaj korakov naprej, smo 
nad neko črniko zagledali neko gospo, vso 
belo oblečeno in sijala je bolj kot sonce. Iz nje 
je izhajala svetlejša in močnejša svetloba, kakor 
če bi kristalno čašo, polno kristalno čiste vode, 
presevali žarki najbolj žarečega sonca. Obstali 
smo presenečeni in osupli. Bili smo ji tako blizu, 
da smo stali v svetlobi, ki jo je oddajala ali je 
iz nje izhajala. Morda smo bili od nje oddaljeni 
poldrugi meter. Tedaj nam je naša Gospa rekla: 
»Ne bojte se. Nič hudega vam ne bom storila.« 
»Od kod ste?« sem jo vprašala. »Sem iz nebes.« 
»In kaj želite od mene?« »Prišla sem vas prosit 
da bi prihajali semkaj šest mesecev zapovrstjo 
na trinajsti dan v mesecu ob isti uri. Potem vam 
bom povedala, kdo sem in kaj hočem. Nato se 
bom vrnila semkaj še sedemkrat.« »Bom tudi 
jaz šla v nebesa?« »Da, pojdeš.« »In Jacinta?« 
»Tudi.« »In Frančišek?« »Tudi on bo šel, vendar 
mora zmoliti še veliko rožnih vencev.« Tedaj sem 
se spomnila, da sem vprašala po dveh dekletih, 
ki sta pred kratkim umrli. Bili sta moji prijateljici 
in sta se pri moji sestri učili tkati.  »Je Marija das 
Neves že v nebesih?« »Da, je.« Zdi se mi, da je 
morala imeti kakšnih šestnajst let. »In Amelija?« 
»Je v vicah.« Zdi se mi, da je morala imeti od 
osemnajst do dvajset let. »Ali se hočete darovati 
Bogu, da boste prenašali vse trpljenje, ki vam 
ga bo poslal, v zadoščenje za grehe, s katerimi 
ga ljudje žalijo, in kot prošnjo za spreobrnjenje 
grešnikov?« »Da, hočemo.« »Morali boste veliko 
trpeti, toda božja milost bo vaša moč.« Ko je 
izgovorila te zadnje besede (Božja milost itd.), je 
prvič razprostrla roke in na nas razlila zelo močno 
luč, ki je izhajala kakor odsev iz njenih dlani. Ta 
luč je prodrla v naša srca in v najgloblje globine 
naših duš. Videli smo sami sebe v Bogu, ki je bil 
ta luč, in sicer mnogo jasneje, kakor se vidimo 
v najboljšem ogledalu. Tedaj smo po notranjem 
nagibu, ki nam je bil tudi dan, padli na kolena 
in od srca ponavljali: Presveta Trojica, molim 
te. Moj Bog, moj Bog, ljubim te v Najsvetejšem 
zakramentu. Po nekaj trenutkih je naša Gospa 
dodala: »Molite vsak dan rožni venec, da boste 
izprosili svetu mir in konec vojne.«  Tedaj sem 
vprašala: »Ali bo vojna trajala še dolgo ali je bo 
kmalu konec?« »Tega ti ne morem povedati, 
dokler ti ne povem tudi tega, kdo sem.« Takoj 
zatem se je pričela počasi dvigati proti vzhodu, 
dokler ni izginila v neizmerni daljavi. Luč, ki  

 
jo je obdajala, ji je tako rekoč utirala pot skozi 
zvezdnati svod. Zato smo včasih rekli, da smo 
videli, kako so se nebesa odprla.« Z začetkom 
Marijinih prikazovanj je Bog pastirčkom in 
človeštvu še bolj kakor s sporočili angela miru 
odprl okno upanja, ker človeštvo zapira vrata 
pred Bogom in se s tem odloča za smrt namesto 
za življenje. (iz knjige Antona Nadraha Fatima, 
okno upanja)

Karitas delitev hrane
V sredo, 1. 6., od 17.00 do 18.45 bodo v 
prostorih Karitas pod cerkvijo razdeljevali hrano 
in higienske potrebščine. Prosilci lepo vabljeni.

Srečanje Karitas 
V sredo, 1. 6., bo po večerni maši v prostorih 
Karitas pod cerkvijo srečanje njenih sodelavcev. 
Sodelavci Karitas lepo vabljeni.

Praznik Presvetega Srca 
Jezusovega in praznik 

Marijinega Brezmadežnega srca 
Praznik Presvetega Jezusovega Srca Cerkev 
praznuje na petek, osmi dan po prazniku Svetega 
Rešnjega Telesa in Rešnje krvi, dan zatem pa 
obhaja spomin  Marijinega brezmadežnega 
Srca. Bližina obeh praznikov je že sama po sebi 
liturgično znamenje njune tesne povezanosti – 
skrivnost Odrešenikovega Srca se prenaša in 
odseva v Srcu Marije – od učlovečenja do smrti 
in vstajenja, do daru Svetega Duha.
V Svetem pismu in splošni govorici ljudi ‘srce’ 
pomeni osebno središče človeka in je simbol 
njegove ljubezni. Ko govorimo o Jezusovem in 
Marijinem srcu, mislimo na Jezusa in Marijo pod 
vidikom bogastva njunega notranjega življenja, 
zlasti njune ljubezni do nebeškega Očeta in 
do nas ljudi. Človeštvo danes bolj kot kdajkoli 
potrebuje Božje dobrote, ljubezni in usmiljenja. 
Prav tega smo deležni pri posvetitvi Jezusovemu 
in Marijinemu Srcu in pri življenju iz te posvetitve.
Jezus in Marija se nam tako predstavita v 
posebnih razodetjih (npr. sv. Marjeti Alacoque, 
sv. Katarini Labouré, fatimskim vidcem, sv. 
Favstini Kowalski). Temelj za to pa je že v 
Svetem pismu – z apostolom Janezom, ki se je 
naslonil na Jezusove prsi (prim. Jn 13,15;21,20) 
in apostolom Pavlom, ki je vernike imel rad v 
Ljubezni Jezusa Kristusa (prim. Flp 1,8). Jezus 
je sv. Marjeti Alacoque zagotovil, da bodo mlačni 
kristjani, če bodo častili Jezusovo srce in se mu 
posvetili, postali goreči; goreči pa bodo hitro 
dospeli do velike popolnosti.
Podoba obeh Src nam govori o njuni neizmerni 
ljubezni do vseh ljudi. Jezus in Marija nas z 
izkazovanjem svoje ljubezni hočeta pripeljati k 
nesebični ljubezni do Boga in do bližnjega, kar 
je bistvo svetosti, h kateri smo vsi poklicani. Ker 
nas ljubita, hočeta rešiti človeštvo, ki je zašlo.  
Treba je verovati v njuno ljubezen in jima zaupati 
ter se jima popolnoma izročiti. Prenovila bosta  

 
naša srca, da bomo začeli misliti, govoriti, delati 
in ljubiti kakor onadva.
Posvetitev presvetemu Jezusovemu Srcu nas 
sooči z resnico, da nas ima Bog rad in da nas 
z veseljem zasipa z odpuščanjem in milostjo. 
Na praznik Jezusovega srca bomo obnovili 
posvetitev presvetemu Jezusovemu srcu. Če bi 
se kdo rad na novo posvetil Presvetemu srcu, naj 
mi to sporoči. Jezusovemu Srcu pa je posvečen 
cel mesec junij. Pri mašah bomo brali »vrtnice« 
z naslovom Slovenski pričevalci vere, po maši pa 
bomo zmolili litanije na čast Jezusovemu Srcu. 
Marijino brezmadežno Srce zavzema v 
fatimskem sporočilu središčno mesto. Pri drugem 
prikazanju, 13. junija 1917, je Marija rekla, da bo 
Jacinto in Frančiška kmalu vzela v nebesa. Luciji 
pa je napovedala: »Ti pa ostaneš tu še nekaj 
časa. Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, 
da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu 
hoče vpeljati češčenje mojega brezmadežnega 
Srca. Tistemu, ki se ga bo oklenil, obljubim 
zveličanje. Te duše bo Bog ljubil kakor cvetlice, 
s katerimi bom krasila njegov prestol.« Lucija 
je tu dobila svojo življenjsko nalogo: razširjanje 
češčenja Marijinega brezmadežnega Srca.
Marijinemu Brezmadežnemu srcu se bomo 
posvetili ob obisku kipa Fatimske Matere Božje, 
2. julija. Na to posvetitev se že pripravljamo 
z opravljanjem prvih petih sobot od meseca 
februarja dalje.

Prvi petek
Na prvi petek bom po domovih obiskoval bolne 
in ostarele. Vabim vas k opravljanju pobožnosti 
prvega petka: sveta spoved, obisk svete maše, 
obhajilo in dodatna molitev. Kot navadno bo 
ta dan sveti maši sledila molitvena ura za 
posvečene Jezusovemu srcu, ob 21.00 bo 
molitvena ura za duhovnike, oboje bo potekalo 
v kapeli. Najsvetejše bo izpostavljeno v češčenje 
do polnoči. 

Prva sobota
Zjutraj ob 7.15 bomo začeli s fatimsko 
pobožnostjo, ob 8.00 pa vabljeni k sveti maši 
za nove duhovne poklice. Oboje bo potekalo v 
kapeli.  

Ministrantsko srečanje
V soboto, 4. 6., bomo imeli z ministranti srečanje. 
Začeli ga bomo s sveto mašo ob 8.00 v kapeli. 

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 6. 6., ob 20.00 bomo imeli sestanek 
tajništva ŽPS v pisarni župnišča. Lepo vabljeni 
člani.

Katehetski sestanek
V torek, 7. 6., ob 10.00 bo v katehetskem kabinetu 
v pastoralnem domu sestanek katehetov 
veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni. 

 
Skupina za starejše

V sredo, 8. 6., ob 19.30 bo v župnišču srečanje 
skupine za starejše. Srečanja vodi ga. Štefanija 
Mole, svetovalka v Družinskem centru Betanija. 
Srečanje traja uro in pol. Skupina je vedno odprta 
za nove člane.

Kateheza odraslih
V četrtek, 9. 6., bo ob 20.00 kateheza za odrasle 
v Marijinu učilnici v pastoralnem domu.

Nedelja, 12. 6. – zaključek 
verouka

V nedeljo, 12. 6., se bomo s sv. mašo ob 9.30 
Bogu zahvalili za vse dobro, kar smo prejeli 
tekom šolskega leta. Po maši se bomo zbrali v 
pastoralnem domu, kjer nam bodo veroučenci 
na kratko predstavili, kaj so tekom leta delali 
pri verouku. Sledila bo podelitev spričeval in s 
tem se bo zaključilo tudi veroučno leto. Vljudno 
vabljeni vsi veroučenci z družinami!

Slovesni pohod in sveta maša v 
počastitev dneva državnosti

V četrtek, 23. junija, se bomo zbrali ob 19.00 na 
začetku poti Aleja Slovenija in nadaljevali pohod 
proti kapeli v Bonavcu. Med tem pohodom bo 
potekal kulturni in duhovni program, ki ga bomo 
zaključili s sveto mašo.

Zahvale 
Hvala župnijski Karitas za pripravo srečanja 
starejših na binkoštno nedeljo, hvala birmancem 
za strežbo pri kosilu in vsem nastopajočim. 
Hvala vsem, ki ste poskrbeli za lepo praznovanje 
nedelje Sv. Trojice na Golem Brdu. Posebna 
zahvala gre ključarjema te podružnice. Hvala 
za agape pred cerkvijo po maši. Hvala vsem, 
ki ste sodelovali pri praznovanju praznika Sv. 
Rešnjega Telesa in Krvi. Posebej se zahvaljujem 
pevcem, ministrantom, pritrkovalcem, diakonu, 
bogoslovcu Petru, duhovniku Marku, kraslikam, 
ključarjem, posebej g. Andreju Kogoju za 
organizacijo procesije, nosačem bander, 
gasilcem ter vsem navzočim, ki ste si vzeli čas 
za to, da smo skupaj ponesli Jezusa skozi naš 
kraj. Hvala vsem, ki karkoli dobrega storite za 
dobro župnije.

Mesec maj
• K Bogu so odšli:
Janez Jaklin (89), Medvode             
                                           
• Božji otroci so postali
Lucija Bizjak, Škofja Loka:
Evelin Svetlin, Seničica
Filip Svetlin, Seničica
Martin Kovač, Preska
Gal Jošt, Preska



31-dnevni izziv pred prihodom milostnega kipa Fatimske Marije
 

DAN OPIS NALOGE
1. junij - sreda Ob Marijini podobi bom zmolil desetko rožnega venca, da bi mi pomagala 

vztrajati v 30-dnevnem izzivu.
2. junij - četrtek Zmolil bom molitev Pod tvoje varstvo pribežimo, da bi Marija pod svoj plašč 

sprejela vse duhovnike.
3. junij – petek Odpovedal se bom določeni hrani in odpoved namenil v zadoščevanje za 

grehe našega naroda.
4. junij – sobota Sredi dneva si bom vzel čas in prebral odlomek Lk 1,26-45.
5. junij – nedelja Vzel si bom čas, da obiščem ali pokličem nekoga, s katerim sem izgubil 

stik.
6. junij – ponedeljek Opravil bom delo, ki ga odlašam, v zadoščevanje za grehe sveta.
7. junij – torek Zmolil bom 10 Zdravih Marij za nove duhovne poklice.
8. junij – sreda Odpovedal se bom določeni pijači in odpoved namenil v zadoščevanje za 

grehe kristjanov.
9. junij – četrtek Zmolil bom molitev Pod tvoje varstvo pribežimo in v Marijino varstvo izročil 

vse redovnike in redovnice.
10. junij – petek Odpovedal se bom enemu elektronskemu sredstvu in odpoved namenil v 

zadoščevanje za grehe nevernih.
11. junij – sobota Sredi dneva si bom vzel čas in prebral odlomek Lk 1,46-56.
12. junij – nedelja Zbral bom družino ali pa prijatelje ob Marijinem oltarčku, da bomo skupaj 

zmolili molitev O, Gospa moja.
13. junij – ponedeljek Na internetu ali v kakšni knjigi se bom pozanimal glede fatimskih skrivnosti.
14. junij – torek Zmolil bom 10 Zdravih Marij za nove redovne poklice.
15. junij – sreda Odpovedal se bom gledanju televizije ali kakšnega drugega medija in 

odpoved namenil v zadoščevanje za grehe krščanskih narodov.
16. junij – četrtek Zmolil bom molitev Pod tvoje varstvo pribežimo in Marijinemu varstvu 

izročil vse misijonarje.
17. junij – petek Odpovedal se bom določeni hrani in svojo odpoved namenil v zadoščevan-

je za grehe vseh v naši škofiji.
18. junij – sobota Sredi dneva si bom vzel čas in prebral odlomek Jn 2,1-11.
19. junij – nedelja Obiskal ali poklical bom sorodnika, s katerim že dlje časa nisem bil v stiku.
20. junij – ponedeljek Pospravil ali uredil bom nekaj, kar odlašam že dlje časa, v zadoščevanje za 

grehe vseh v naši dekaniji.
21. junij – torek Zmolil bom deset Zdravih Marij za nove misijonarske poklice.
22. junij – sreda Odpovedal se bom ciničnemu ali opravljivemu govorjenju in zadoščevanje 

namenil za grehe vseh v naši župniji.
23. junij – četrtek Zmolil bom molitev Pod tvoje varstvo pribežimo in v Marijino varstvo izročil 

vse družine, predvsem tiste, ki so ranjene.



24. junij – petek Po zmožnostih se bom udeležil celodnevnega češčenja v župnijski cerkvi.
25. junij – sobota Sredi dneva si bom vzel čas in prebral odlomek Jn 19,23-27.
26. junij – nedelja Po svojih zmožnostih se bom udeležil župnijskega dneva.
27. junij – ponedeljek Povabil bom pet prijateljev ali znancev na sobotni obisk kipa Fatimske 

Marije v naši župniji.
28. junij – torek Zmolil bom 10 Zdravih Marij, da bi se mladi radi odločali za družinsko in 

zakonsko življenje.
29. junij – sreda Odpovedal se bom določenemu priboljšku in odpoved namenil v blagoslov 

vseh tistih, ki se bodo srečali s kipom Fatimske Matere Božje.
30. junij – četrtek Zmolil bom Pod tvoje varstvo pribežimo in pod okrilje Marijinega plašča 

izročil našo župnijo.
1. julij – petek Udeležil se bom svete maše in po zmožnosti ostal pri češčenju Najsvete-

jšega v prošnji za blagoslov obiska kipa Fatimske Matere Božje.


