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Patrocinij – prebujanje župnije – zavest 
župnije o sebi

Mnogi dejavniki, tudi zunanji, kot je Cerkvi nasproten družbeni sistem, 
po osamosvojitvi pa močan duh sekularizacije, so pomenili močno oviro 
za Cerkev na Slovenskem in nenazadnje tudi našo župnijo. Vse to je 
vplivalo na pojav in porast »dremanja« župnijskih občestev. In tudi v 
naši župniji nismo imuni na to »dremanje«. Škof Marjan Turnšek v eni 
izmed svojih knjig pravi, da so slovenska cerkvena občestva »speči 
velikani«, ki jih je potrebno prebuditi. Res je. Velikani smo. Vsega imamo 
dovolj – otrok, mladih, družin, starejših, ostarelih in onemoglih. Dovolj 
imamo moči, talentov, idej … Samo treba je vse to živeti z življenjsko 
energijo, ki jo daje pravo veselje, ki pa je vedno sad odkritja Božjega 
življenja in delovanja v sebi, drugih in skupnostih, v katerih in med 
katerimi živimo. To je vedno opogumljajoče doživljanje, saj ozavešča, da 
Bog želi delovati v nas in po nas sredi sveta v dobro vseh. Cerkev, ki 
ima v naši župniji »preški« obraz, naj ne bi bila nič drugega kot naprej 
živeči Kristus v zgodovini. Torej kot župnija smo Kristusovo skrivnostno 
telo, in če je telo živo, reagira na situacije, ki se mu dogajajo. Danes naj 
bi se to »Telo« živo odzvalo na nenormalno stanje, da mnogi kristjani 
ne živijo osnovnega poslanstva, ki izhaja iz zakramenta svetega krsta 
in birme, ki je v svoji okolici evangelizirati (živeti v osebnem odnosu z 
Jezusom), kajti v naši oklici, celo v lastnih družinah, je vedno več Kristusu 
in Cerkvi odtujenih krščenih. Vedno več katoličanov zakona ne živi na 
zakramentalen način, vedno več družin nedelje ne preživlja kot Gospodov 
dan, vedno večim je dovolj pogrebni obred brez Kristusove daritve, veča 
pa se tudi število nekrščenih in drugače verujočih. Loteva se nas tudi 
bolezen mlačnosti, odtujenosti drug od drugega in nezainteresiranosti. 
Vse versko je hitro preveč in odveč. V tem svetu živi in diha tudi naša 
župnija. Vedno bolj se čuti glavna smer pastoralnega delovanja – 
prebujati evangelizatorsko zavest v posameznih katoličanih. Vsekakor 
je pri tem delu najpomembnejše, da posamezniku omogočimo, da se 
osebno sreča z Jezusom Kristusom in doživi njegov osebni nagovor, nato 
pa razviti zavest o župniji kot skupnosti, ki obstaja zato, da vse segmente 
življenja prepoji z evangelijem. K temu bodo odločilno pripomogli 
prihajajoči praznični dnevi – praznik celodnevnega češčenja, ko bo Jezus 
s svojim pogledom, ki ga bo skozi belo hostijo polagal na nas, iz nas 
izriseval svoje poteze, zdravil bo rane in krepil ter nas napolnjeval z vero, 
ljubeznijo in upanjem. Ne pozabimo, prostor, kjer se dogajajo čudeži, je 
ob Jezusovih nogah – tesno ob Jezusu. Naslednji praznični dan, ki pa bo 
pripomogel k oživljanju evangelizatorske zavesti, predvsem kako lepo 
je biti skupaj v župniji, pa bo farni dan. Ta dan smo vsi povabljeni, da 
se začutimo kot eno telo, kot Kristusovo telo. Vzemimo si čas in skupaj 
s pogovorom, spontanostjo in bližino ustvarimo prostor, kjer se bo vsak 
čutil zaželjenega, sprejetega in slišanega. Da bo vsak začutil, kako lepo 
je biti del tega »Telesa« do te mere, da bo k temu telesu pridruževal 
še druge. Želim vam lepe praznične dni naše župnije – »Kristusovega 
Telesa« na tem lepem koščku slovenske zemlje.

Jure Koželj, žpk.

Napovedni koledar:
9. 7. – 14. 7. – poletni oratorij
14. 7.-16. 7. – oddih za animatorje
20. 7. – maša pri sv. Marjeti
22. 7. – romanje s kolesi na Brezje
23. 7. – nedelja sv. Marjete, 
Krištofova nedelja
25. 7. – Petelinc – sv. maša
29. 7. – maša na Šmarni gori

Oddane sv. maše
++ Anton Mrak – 13 sv. maš; ++ rajni 
- 9 sv. maš

Krstna nedelja
Krstna nedelja v juliju bo 16. 7. 
Priprava na krst bo v četrtek, 13. 7. 
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:
22. 6. – 4., 5., 6. skupina
1. 7.  – 1. skupina (vodja: Anica 
Zupančič)
8. 7. – 2. skupina (vodja: Martina 
Turk)
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, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
19. 6. 2017

Romuald, op. 6.30
(kapela)

++ Alojzija in Slavko 
Bergant, god

Torek
20. 6. 2017

Silverij, pp. 19.00 ++ Ana in Slavko 
Velikovrh, obl.
++ po namenu (oddana)

Sreda
21. 6. 2017

Alojzij, red. 19.00 + Alojzija Bizant, god

Četrtek
22. 6. 2017

Tomaž More in 
Janez Fisher, muč.

19.00 ++ Kuralt

Petek
23. 6. 2017 SRCE JEZUSOVO 19.00 ++ Alojzija in Franc 

Žajdela
++ starši, sestri in brata 
Premože

Sobota
24. 6. 2017 ROJSTVO JANEZA 

KRSTNIKA – 
celodnevno 
češčenje

7.00
8.00 – 18.30

18.30

19.00

za žive in rajne farane
celodnevno češčenje
litanije Srca Jezusovega 
in blagoslov z 
Najsvetejšim
++ Ivan in Marija 
Bergant
+ Jože Gyergjek, r.d.

Nedelja
25. 6. 2017

Jer.20,10-13; Ps.69,8-
10.14.17.33-35; Rim. 
5,12-15; Mt.10,26-33

12. navadna 
nedelja
Viljem, op.
Dan državnosti
PATROCINIJ

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
++ starši Narobe
+ Janez Bečan, obl.

Ponedeljek
26. 6. 2017

Vigilij, šk. 6.30
(kapela)

++ za rajne

Torek
27. 6. 2017

Ema Krška, kn. 19.00 + Vinko Bečan

Sreda
28. 6. 2017

Irenej, šk., muč. 19.00 + Janez Jeras

Četrtek
29. 6. 2017 PETER IN PAVEL, 

ap.
19.00 + Peter Peterlin, obl. 

in god

Petek
30. 6. 2017

Prvi rimski mučenci 19.00 + Ladislav Kovačič, god
+ Jakob Žvan, obl.
(oddana)

Sobota
1. 7. 2017

Estera, sp. žena 19.00 + Rozalija Štrukelj, 
30.dan
++ starši in brata 
Domjanič (oddana)

Nedelja
2. 7. 2017

2.Kr 4,8-11.14-16; Ps 
89,2-3.16-17.18-19; 
Rim 6,3-4.8-11; Mt 

10,37-42

13. navadna 
nedelja- nedelja 
Slovencev po 
svetu
Frančišek, red.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
+ Jože Guzelj
za ozdravitev 
družinskega debla



Izlet vseh, ki čistijo in krasijo 
župnijsko cerkev, pastoralni dom in 

okolico
V sredo, 21. 6., lepo vabljeni na izlet vsi, ki čistite 
in krasite cerkev, pastoralni dom in okolico. Odhod 
izpred župnišča ob 11.00. Povratek do večerne svete 
maše. Lepo vabljeni. Prijavite se v župnišču. Prijavite 
se lahko do torka, 20.6. 

Karitas delitev hrane
V sredo, 21. 5., od 17.00 do 18.45 bodo v prostorih 
Karitas pod cerkvijo razdeljevali hrano in higienske 
potrebščine. Prosilci lepo vabljeni.

Slavnostni pohod v počastitev 
dneva državnosti

Za milost samostojne države se bomo posebej 
zahvalili 22. 6. ob 20.00 s sveto mašo, ki bo v 
Bonovcu pri Hafnerjevi kapelici Marije Pomagaj. 
Slavnostni pohod se bo začel ob 19.00 pri »Triglavu« 
na začetku poti Aleja Slovenija. Med pohodom bo 
kulturno-duhovni program. Mašo pri kapelici bo 
daroval upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. 
V primeru hudih nalivov bo slovesnost potekala v 
cerkvi. Začetek ob 19.00. Lepo vabljeni!  
 

Praznik Srca Jezusovega
Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in 
krvi obhaja Cerkev praznik Srca Jezusovega.
Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro 
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. 
V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce 
Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo. Papež Janez 
Pavel II. je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal: 
»Odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma 
je odprto in njegova velikodušnost ne bo nikdar 
prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca spričuje 
na dejstvu, da ljubezen ni podvržena zakonitostim 
smrti, ampak zakonitostim vstajenja in življenja. 
Pričuje o dejstvu, da ljubezen raste s tem, da ljubi, saj 
to je njena pristna narava.« 
Na praznik bo sveta maša zvečer ob 19.00. Daroval 
jo bo p. Peter Vrabec. Pri maši bodo molitve za 
notranje ozdravljenje in osvobajanje. 

Čiščenje cerkve in urejanje njene 
okolice

Vsi, ki imate čas in voljo, vabljeni k čiščenju cerkve 
in njene okolice pred farnim praznikom sv. Janeza 
Krstnika. Čiščenje bo potekalo v četrtek, 22. 6., ob 
8.00. Po razporedu pa so na vrsti 4., 5. in 6. skupina.  

Praznik farnega zavetnika 
Sv. Janeza Krstnika, - dan 

celodnevnega češčenja
V soboto, 24. 6. bomo sledili vabilu našega farnega 
zavetnika sv. Janeza Krstnika: “Glejte jagnje Božje, ki 
odjemlje grehe sveta” ... in učenca sta šla za Jezusom. 
Dan nas vabi, da bi se skozi cel dan zbirali pred 
Jezusa, ki je pod preprosto in materialno zunanjostjo 
kruha resnično navzoč. Preprosto in ljubeznivo 
ostajajmo z Jezusom kot prijatelj s prijateljem. Dan 
nas vabi, da se spočijemo pred Jezusom, da smo 
pred njim v preprostem, zaupanja polnem počitku. 
Da pred njim spuščamo iz rok, iz misli, iz čustev tisto, 
kar nas preveč zaposluje in povzroča nemir. Biti pred 
njim v tišini, brez velikih besed. Sklep celodnevnega 
češčenja bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc 
Šuštar. 

Razpored češčenja:
7.00 – sveta maša
8.00 – 9.00 – rožni venec s premišljevanji
9.00 – 10.00 – molitvena ura za družine naše župnije
10.00 – 11.30 – molitvena ura za domovino
11.30 – 12.00 – dnevna molitvena ura z duhovniki
12.00 – 14.00 – češčenje
14.00 – 15.00 – molitvena in biblična skupina 
15.00 – 16.00 – veroučenci in mladi
16.00 – 17.00 – člani ŽPS in ključarji
17.00 – 18.00 – župnijski sodelavci (pevci, bralci, 
sodelavci Karitas)
18.00 – rožni venec
18.30 – slovesne pete litanije Srca Jezusovega
19.00 – slovesna sveta maša

Patrocinij – farni dan – dan krstov
V nedeljo, 25. 6., bomo obhajali nedeljo našega 
farnega zavetnika sv. Janeza Krstnika. Letošnje 
leto smo si zadali, da bomo na podlagi papeževe 
spodbude Radost ljubezni skupaj praznovali kot 
župnija, ki je družina družin. Bogu in našemu farnemu 
zavetniku se bomo zahvalili, da smo lahko občestvo, 
pri slovesni sveti maši, ki bo ob 9.30. Pri maši bomo 
posebno pozornost namenili vsem, ki so bili v zadnjih 
šestih letih pridruženi našemu župnijskemu občestvu. 
So namreč živo znamenje Božje milosti in na poseben 
način tudi uresničenje obljube, da bo Jezus z nami 
vse dni do konca sveta. Na koncu maše bo darovanje 
(ofer) za obnovo fasade župnijske cerkve, ki jo bomo, 
če Bog da, obnovili ob 60. obletnici njene posvetitve 
(2017). 
Po sveti maši vsi zares lepo vabljeni na krajši program 
in druženje na dvorišče pred župnišče in pastoralni 
dom. Letos bodo z nami Mara Vilar in ljudske 
pevke iz Domžal, ki jih poznate tudi kot finalistke 
šova Slovenija ima talent. Po programu bo za vse 
pripravljeno kosilo. Dan bomo zaključili z blagoslovom 
rolk, rolarjev, skirojev in koles. Vsi, ki uporablate ta 
prevozna sredstv, vabljeni da jih pripeljete s seboj. Za 
to priložnost naprošam gospodinje za sladke dobrote 
za pogostitev. Pecivo lahko dostavite v soboto tekom 
dneva in v nedeljo zjutraj v avlo pastoralnega doma.

Praznik apostolov sv. Petra in Pavla
Praznik apostolov Petra in Pavla, 29. 6., nam govori 
o raznovrstni dejavnosti Cerkve, kako smo s svojimi  

 
 
različnimi talenti vsi poklicani h grajenju Cerkve. Na 
eni strani je ribič Peter, na drugi strani farizej Pavel,  
ki se je preživljal s šivanjem šotorov. Po Božji milosti 
pa imamo dva goreča oznanjevalca Božjih milosti in 
usmiljenja. Naj bosta naša priprošnjika pri našem 
delu! 
Na ta dan bodo slovenski (nad)škofje posvečevali 
nove duhovnike. Veseli, a po eni strani zaskrbljeni 
smo, saj imamo v naši nadškofiji samo enega 
duhovnika, ki bo posvečen iz vrst škofijskih 
duhovnikov. Okrepimo molitev za nove duhovne 
poklice, za svetost in stanovitnost poklicanih: žetev je 
velika, delavcev pa žal vse manj. 
Letošnja novomašnika ljubljanske nadškofije:
    • Tine Povirk iz Ihana, škofijski novomašnik
 • Luka Modic iz Cerknice, kapucinski 
novomašnik
Oba novomašnika priporočam v molitev ter vas 
prosim, da skupaj molimo tudi za bogoslovce ter vse 
fante in dekleta, ki se odločajo za duhovni poklic. 

Izlet šmarničarjev
Letos smo pri šmarnicah spoznali čudovito zgodbo 
o nastanku romarskega svetišča na Sveti Gori nad 
Novo Gorico. Zato bomo letos poromali na Skalnico, 
kjer so se Urški dogodili čudoviti dogodki srečanja z 
Marijo in kjer danes stoji mogočna cerkev njej v čast. 
Romanje bo v torek, 4. 7., ob 8.00 izpred župnišča. 
Cena romanja je 5 €. Prijavite se v župnijski pisarni 
do nedelje, 2.7.

Mesec julij – mesec češčenja 
presvete Jezusove Krvi

Mesec julij je mesec, ko posebej častimo predragoceno 
Kristusovo Kri. Po besedi Svetega pisma (Raz 1,5 in 
5,9) nas je Jezus opral naših grehov s svojo krvjo. 
Tako smo zdaj vsi odkupljeni z dragoceno krvjo 
Kristusa, nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta 
(1 Pt 1,19). Cerkveni očetje mnogokrat pišejo o 
neskončni vrednosti Jezusove krvi, ki ji v zvezi z 
drugo božjo osebo gre božje češčenje. Po besedi sv. 
Tomaža Akvinskega more te krvi »ena sama kapljica 
ves svet oprati grehov madeža«.
V mesecu juliju bomo po vsaki sv. maši zmolili nekaj 
vzklikov iz litanij v čast presveti Jezusovi Krvi, hkrati 
pa vas spodbujam, da se v tem mesecu posebno 
spominjate naših starejših v domu starostnikov v 
Medvodah, kjer je kapela posvečena v čast presveti 
Jezusovi Krvi. 

Prvi petek v juliju
Petek, 7. 7., je prvi v juliju. Ta dan bom obiskoval bolne 
in onemogle po domovih. Če bi še kdo, poleg tistih, 
ki jih že redno obiskujem, želel obisk duhovnika, naj 
mi to sporoči. Vabim vas k obhajanju prvega petka – 
sveta spoved, obisk svete maše, pri kateri poskušam 
čim bolj dejavno sodelovati, in prejem zadostilnega 
svetega obhajila. Na prvi petek več molimo in z 
dobrimi deli ter premagovanji zadoščujemo za vse 
žalitve Jezusovega Srca. Po večerni sveti maši 
bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu 
v cerkvi, ob 21.00 bo molitvena ura za preganjane 
duhovnike v kapeli, sledile bodo molitve za družine, 
nato pa tiho češčenje Najsvetejšega do polnoči. 

Prva sobota
Prav tako ste vabljeni, da vztrajamo pri pobožnosti 
prvih sobot. Sveta maša bo ob 8.00 v kapeli doma. 
Fatimsko pobožnost bomo sicer začeli 7.15. Molitev 
za mir in Marijina naročila naj bodo lepa spodbuda ob 
100. obletnici prikazovanj v Fatimi.  

Poletni oratorij
Letošnji počitniški oratorij v naši župniji bo potekal od 
9. do 14. julija. Veselimo se razmišljanja in krepljenja 
pobožnosti do naše Matere Marije! Prijavite se čim 
prej, najkasneje do 25. junija. Prijavnice najdete v 
cerkvi ali pa na župnijski spletni strani. Lepo vabljeni 
vsi osnovnošolski otroci vključno z bodočimi prvošolci! 

Romanje mladih v Medžugorje na 
Mladifest 

V začetku meseca avgusta, 1. 8. – 5. 8., bomo z 
mladimi poromali na festival mladih v Marijino mesto 
Međugorje. Vse zainteresirane vabim, da svojo 
prijavo čim prej sporočite preko spletnega obrazca, 
ki ga najdete na spletni strani župnije skupaj s 
podrobnejšimi informacijami, lahko pa oddate tudi 
izpolnjeno prijavnico v tiskani obliki (dobite jo na 
mizici za tisk v cerkvi).

Počitnice z Jezusom za ministrante 
in otroški zborček

Konec avgusta, od 28. do 30. 8., bodo organizirane 
tridnevne počitnice na morju za ministrante, otroke 
pevskega zborčka in otroke, ki si  želijo morja, pa 
ga letos še niso videli in občutili. Nastanjeni bomo 
v župnišču v Izoli. Na te počitnice lepo vabljeni tudi 
starši, dedki in babice ministrantov ter pevk in pevcev 
otroškega pevskega zbora. Cena morja po osebi je 
20 €. Prijavite se tako, da izpolnete prijavnico, ki jo 
najdete na mizici z oznanili pod korom ali na spletni 
strani naše župnije, ter jo oddate župniku. 
 

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. 

Večerne nedeljske sv. maše v juliju 
in avgustu

Zaradi zmanjšanega obiska nedeljskih svetih maš 
smo se na župnijskem pastoralnem svetu odločili, 
da večerne nedeljske svete maše združimo z 
opoldanskima in sobotno večerno. Tako da julija in 
avgusta ne bo nedeljske večerne sv. maše. Izjemi sta 
prva in druga nedelja v juliju. 

Duhovne vaje v času poletnih 
počitnic

Spodbujamo vas (tako otroke kot odrasle), da v 
bogati ponudbi počitniških duhovnih programov 
poiščete kaj zase.
Več informacij: http://www.druzina.si/ICD/
spletnastran.nsf/koledar/vodnik-po-duhovnih-
vajah-2017



Marija naj obišče in varuje naše družine 
Romanje fatimske Marije Romarice po ulicah, vaseh in zaselkih 

naših župnij.

Ob stoti obletnici fatimskih prikazovanj Združenje 
posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu podarja 
dekanijam malo kapelico s kipcem fatimske Matere 
Božje v zahvalo za sprejem Marije Romarice v letu 
2016 in z namenom poživitve družinske molitve 
rožnega venca v milostnem letu 2017.
Povabljene družine, da sprejmete kapelico na svoj 
dom za 1, 2 ali 3 dni. Prav gotovo je v vsakem predelu 
župnije vsaj nekaj takih družin. Zato povabljeni vsi, 
kjer bi Marijo sprejeli, da se prijavite in sprejmete 
Marijo v svoje okolje, ulico, vas ali zaselek.
Družina, ki bo gostila Marijo, naj k molitvi povabi vse 
svoje družinske člane, lahko tudi sorodnike in sosede. 
Kip Marije romarice bo med mašo v cerkvi na častnem 
mestu: na oltarju Žalostne Matere Božje. Po maši ga 
gostitelj odnese na svoj dom. Naslednji dan gostitelj 
Marijinega kipa le-tega prinese v cerkev. Seznam za 
vpisovanje je na pultu kioska pod korom. 
Priporočljivo je, da se družina ali skupnost tudi 
posveti Jezusovemu in Marijinemu srcu, če se je na to 
pripravljala, oziroma obnovi posvetitev najsvetejšima 
Srcema, če je že posvečena. V kapelici bo z Marijo 
potovala knjižica z navodili za molitev in posvetitev 
družin Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Milosti molitve ob kapelici fatimske Marije so velike. 
Sprejmite jih!

Ponedeljek
3. 7. 2017

Tomaž, ap. 6.30 (kapela) po namenu (A)

Torek
4. 7. 2017

Urh, šk. 19.00 ++ Valentin in Marija Čarman 
(Žlebe)

Sreda
5. 7. 2017

CIRIL IN METOD, slov. ap. 19.00 + Jože Dobnikar

Četrtek
6. 7. 2017

 
Marija Goreti, muč.

19.00 ++ Miha in Frančiška Erjavec, 
obl.

Petek
7. 7. 2017

Vilibald, šk; 
prvi petek 

19.00
20.00 – 24.00

Franc Knific (Goričane)
češčenje Najsvetejšega

Sobota
8. 7. 2017

Gregor Grassi, šk;
prva sobota 

7.15
8.00

19.00

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
++ Frančiška in Peter 
Plestenjak

Nedelja
9. 7. 2017

Zah 9,9-10; Ps 
145,1-2.8-9.11-13; 
Rim 8,9.11-13; Mt 

11,25-30

14. navadna nedelja
Frančišek, red.

7.00
9.30

19.00
(začetek oratorija)

za žive in rajne farane
+ Antonija Bečan
++ starša Anton in Marija 
Omejc; obl.


