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POSLANICA NADŠKOFA V PODPORO UKREPOM 

 

… Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki z molitvijo in 
prošnjo k Bogu podpirate vse tiste, ki so se in se še 
vedno z vsemi močni trudijo, da bi naše življenje v 
zelo spremenjenih razmerah lahko potekalo kolikor 
toliko nemoteno. Večkrat slišimo, da delajo s 
skrajnimi močmi. Spoštujmo njihovo delo s tem, da 
sledimo njihovim navodilom. 
Zahvaljujem se vsem vernikom, ki se zavedajo, kako dragoceno je naše srečevanje 
pri maši in drugih obredih. Brez te bližine je naše krščanstvo podhranjeno, do neke 
mere invalidno. Ker veste, da Cerkev živi v občestvu, ste sprejeli tudi nošenje maske. 
Potolažen sem in pomirjen, ko pridem v različne skupnosti in vidim, da ljudje 
praktično sto odstotno upoštevate navodila zdravstvene stroke in politike. 
Zelo dobro vem, da nam je maska odveč in pogrešamo čas, ko smo se lahko srečevali 
brez nje. Vem, da tudi vi slišite različna mnenja, ki govorijo o nepotrebnosti maske 
in vseh drugih ukrepov za omejitev možnosti okužbe. Bodimo kristjani pri odnosu 
do vseh teh mnenj med tistimi, ki upoštevajo razum, znanost in strokovnost – in ta 
nam pravi, da je najboljše zaščitno sredstvo maska in razkuževanje. Nevšečnost, ki 
nam jo morda povzroča maska, naj bo izraz solidarnosti s tistimi, ki so zboleli in 
tistimi, ki se z boleznijo srečujejo pri svojem delu.  
Povabim vas, da poživimo in okrepimo molitve in prošnje za vse tiste, ki se 
spopadajo z boleznijo. Na poseben način Bogu priporočajmo bolnike in tiste, ki 
skrbijo zanje. Ljubeče ga prosimo za vse umrle. Tudi to oblikuje občestvo med nami.  
Hvala vam, da nosite masko, da upoštevate vse varnostne ukrepe in na ta način v 
dejanjih živite ljubezen do bližnjega. 
Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. 
                                                                                                                               Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit 
  



                                DOGODKI PRED NAMI 
 

▪ Praznik vseh svetih in spovedovanje 
V času praznika vseh svetih Cerkev naklanja popoln 
odpustek, ki ga lahko namenimo našim dragim rajnim. 
Pogoj: prejmemo zakrament sprave (sveto spoved), 
molimo vero, molimo po namenu svetega očeta in 
naredimo dobro delo, ko obiščemo grobove rajnih 
in zanje molimo. Otroci bodo šli k sveti spovedi v 
zadnjem tednu oktobra v času veroučne ure, za 
župljane bom na voljo v spovednici pol ure pred 
svetimi mašami, v Kokri na praznik pred sveto 
mašo, za bolnike po prazniku na prvi petek, 6. 
novembra. 
▪ Srečanje za starše prvoobhajancev, 
birmanske skupine 
V tem času bi v normalnih pogojih načrtovali 
srečanje za starše prvoobhajancev. Zaradi virusa 
Covid-19 bomo počakali na ustrezne razmere za 
združevanje. Enako zadeva tudi birmanske skupine in 
njihovo predstavitev v cerkvi. Skupine bodo oblikovane, zeleno luč za delovanje bodo 
dobile ob ustreznih razmerah v zvezi z virusom.  
 

Molitev za zdravje v času koronavirusa COVID-19 

 
Oče usmiljenje in tolažbe, 

Tvoj Sin Jezus Kristus 
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 



 
Sv. Marija, zdravje bolnikov –  
prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – 
prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice –  
prosite za nas. 
  



▪ Preddvor - skrb za urejenost župnišča in cerkve  
V soboto, 17. oktobra Možjanca, v soboto, 24. oktobra Tupaliče, v soboto, 31. oktobra 
Preddvor in Hrib. Hvala za vašo ljubezen do župnije! 
▪ Bralci beril: nedelja, 18. oktobra; PR-7.00: Križnar Aleš, Križnar Neja 
                                                                        KO-8.30:Bergant Stane, Povšnar Sabina 
                                                                        PR-10.00: Arh Štefan, Jagodic Metod 
                                nedelja, 25. oktobra; PR-7.00: Krč Gašper, Križnar Mana 
                                                                        KO-8.30: Končan Damjan, Končan Julija 
                                                                        PR-10.00: Grilc Primož, Bizjak Anže 
                               nedelja, 1.novembra;  PR-7.00: Arh Klemen, Jagodic Mirjam 
                                                                        KO-8.30: Končan Domen, Kuhar Urška 
                                                                        PR-14.30: Seljak Žan, Markič Andrej 

 
Misijonska nedelja, 18. oktober 2020 

Letošnje obhajanje misijonske nedelje bo potekalo 18. oktobra 2020. Ob tej 
priložnosti bo tudi nabirka za misijone, ki se izvaja po vsem svetu. Zbrani darovi bodo 
poslani na sedež Papeških misijonskih družb v Rim, kjer jih bodo namenili za potrebe 
v misijonskih deželah. 
Letošnja poslanica papeža Frančiška za 
misijonsko nedeljo je osredotočena na 
poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh 
kristjanov. Ker veliko večino Božjega ljudstva 
tvorijo laiki, je zato letošnji poudarek 
namenjen ravno njim. Zato je tudi molitvena 
ura posvečena dr. Janezu Janežu, prvemu 
slovenskemu laiškemu misijonarju. 
Osrednje praznovanje misijonske nedelje, ki 
bo letos potekalo v ljubljanski nadškofiji, bo v 
župniji Sv. Helena – Dolsko. Program se bo 
začel z molitveno uro ob 14.30, nato sledi ob 
15.00 slovesno bogoslužje, ki ga bo vodil 
upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih ob 
somaševanju z ljubljanskim pomožnim 
škofom dr. Antonom Jamnikom in drugimi 
duhovniki. 
Sveti maši bo sledila predstavitev nove knjige o misijonarju dr. Janezu Janežu, ogled 
njegove spominske sobe ter predavanje dr. Antona Jamnika. Na voljo za ogled bo tudi 
»potujoča misijonska razstava«. 
                                                                                                                                      misijonsko središče Slovenije 
 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI 
12. oktober - 01. november 2020 

 
ponedeljek 
12. 10. 

Maksimilijan Celjski, mučenec PR - 19.00 + Jelka Tičar 

torek 

13. 10. 
Gerald, vitez PR - 7.00 + Janez Okoliš, 8. obl. 



sreda 

14. 10. 
Kalist I., papež in mučenec BE - 19.00 + Jakelnovi 

četrtek 

15. 10. 
Terezija Velika, devica, cer. u. PR - 19.00 + Ahčin 

petek 

16. 10. 
Hedviga, kneginja PR - 19.00 

za zdravje 

+ Manca Rogelj, 7. dan 

sobota 

17. 10. 
Ignacij Antiohijski, škof 
nedeljska sveta maša 

PR - 19.00 
+ Alojzij in Angela Bogataj ter 

Peter Gregorc 
+ Janez Rakovec, 7. dan 

nedelja 
18. 10. 

29. navadna, misijonska 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 + Anica in Maks Lončarič 

PR - 10.00 
+ Urban Rehberger, 8. obl., 

Mlinarjevi 

ponedeljek 

19. 10. 
Pavel od Križa, duhovnik PR - 19.00 

+ Andrej Novak, 10. obl. 

+ Miro Roblek, 30. dan 

torek 
20. 10. 

Rozalina, redovnica PR - 7.00 + Angela Likar, 1. obl. 

sreda 

21. 10. 
Uršula, devica in mučenka BE - 19.00 + Miša Tičar, 1.obl. 

četrtek 

22. 10. 
Janez Pavel II., papež PR - 19.00 + Ana in Jože Celar 

petek 

23. 10. 
Janez Kapistran, duhovnik PR - 19.00 + Anton in Marija Ekar 

sobota 

24.10. 
Anton Claret, škof, red. ust. 

nedeljska sveta maša  
PR - 19.00 + Francelj in Vilma Košnjek 

nedelja 

25. 10. 
30. nav., žegnanjska 
 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 + Janez Grkman in starši Štular 

PR - 10.00 + Mirko Govekar 

ponedeljek 
26. 10. 

Lucijan in Marcijan, mučenca 
večerne svete maše ob 18.00 

PR - 18.00 
+ Janez st. in ml. Markun in 
starši Šimenc 

torek 
27. 10. 

Sabina Avilska, mučenka PR - 7.00 + Jeričevi 

sreda 

28. 10. 
Simon in Juda Tadej, apost. PR - 18.00 

za Božji blagoslov in varstvo 
otrok v šoli in pri verouku 

četrtek 

29. 10. 
Mihael Rua, duhovnik PR - 18.00 + Frančiška Okoliš, 15. obl. 

petek 
30. 10. 

Marcel, mučenec PR - 18.00 
+ Marjan Zadražnik, obl. 
+ Katarina Porenta, 30. dan 

sobota 
31. 10. 

Bolfenk, škof 
praznična sveta maša 

PR - 18.00 + Franc Zaplotnik, obl. 

nedelja 

01. 11. 

VSI SVETI 
ob križu molitve in blagoslov 

ob 18.00 rožni venec v cerkvi 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 + Zalóžnik 

PR - 14.30 + Peter in Anica Cuderman 

Dobra dela:  
-Pri mesečni nabirki, dne 20. septembra 2020, smo za obnovo orgel prispevali 2.249,72 eur. 
V duhovni blagor za + Mira Robleka so darovali: bratranci Rade, Frane in Jože za sveto mašo, Šišenkovi za 2 sveti maši in 120 
eur za obnovo zvonov, krstna botra za sveto mašo, soseska Bašelj 100 eur za obnovo zvonov namesto svetih maš. 
- V duhovni blagor  + Katarine Porenta je darovala molitvena skupina Bašelj za sveto mašo, Petrovčevi za sveto mašo. Bog 
povrni! 
 

 

ŽUPNIJAPREDDVOR 
Dvorski trg 9 
4205 Preddvor 
 
GSM: 041 739 986 
 
e-pošta: zupnija.preddvor@rkc.si

 

ŽUPNIJSKA PISARNA: 
- v ponedeljek17.00 – 18.00, 
- v četrtek in petek 17.45 – 18.15! 
Ob nedeljah in praznikih uradnih ur ni! 
 

TRR Preddvor: SI56 191705014167 669 
TRR  Župnijska Karitas Preddvor: 
SI56 191705014180 085

 
odgovoren: Pavel Okoliš, župnik;      tisk: Župnija Preddvor 


