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Molimo za nove duhovnike 

Vsemogočni, večni in milostni Bog, 

pokaži nam svojo milosrčnost in usmili se našega naroda,  

ki v svojih težavah k tebi kliče. 

Tvoj božji Sin je naročil, naj prosimo,  

da pošlji delavcev na svojo žetev: 

z zaupanjem te zato prosimo,  

daj nam v svoji brezmejni dobroti mnogo svetih služabnikov,  

pravih duhovnikov po svojem svetem Srcu,  

ki bodo pastirji naših duš.  

Vzemi iz našega naroda, v svojo sveto službo tiste,  

za katere veš, da bodo kot pravi apostoli neutrudno delali  

in se radostno žrtvovali za tvojo slavo,  

za sveto katoliško Cerkev  

in za naše zveličanje.  

Amen.  



ŽEGNANJE V KOKRI – 26. JUNIJ 2022 ob 10.00 

Letošnje praznovanje bo nekaj posebnega, saj bo povezano z obuditvijo nekdanjega 
romanja župnije Preddvor v sosednje Marijino svetišče. Po pridružitvi župnije Kokra gre 
za domače romanje, zato smo se člani župnijskega pastoralnega sveta strinjali, da 
slovesno mašo prestavimo na 10.00, tako kot velja za ostala žegnanja v župniji. 
Hvalevredna je ideja, da poromamo peš ali na kolesu in pred Marijo položimo svoje 
prošnje in zahvale. Domače turistično društvo je pred leti uspešno organiziralo množičen 
obisk kolesarjev k blagoslovu koles, ki ga bomo letos po sveti maši obnovili. Ofer bo 
namenjen prenovi strehe zvonika, ki se bo v kratkem začela. »Kokrška Mati pomagaj nam 
ti!« 

DOGODKI PRED NAMI 

▪ Zahvala ob zaključku verouka in šmarnic 
V tednu med 30. majem in 3. junijem 2022 so otroci prejeli spričevala in tako zaključili 
letošnje veroučno leto, ki je bilo veliko prijaznejše od predhodnih dveh tako za otroke kot 
za starše in katehete oziroma katehistinje. Vsem, ki ste sodelovali pri vzgojnih naporih 
iskren Bog povrni. Hvala katehistinjam in katehetu za tako veliko nesebično pomoč pri 
poučevanju verouka in za vso pozornost do naših otrok! Hvala staršem za sodelovanje in 
zaupanje. Vedno lahko občutimo Božji blagoslov, ko si prizadevamo za tvorno 
sodelovanje in skupno pot pri vzgoji vaših otrok. Letošnje šmarnice so bile velika 
osvežitev ob koncu veroučnega leta in na trenutke veličasten odmev vere otroških src 
med prepevanjem Marijinih pesmi. Organistkam, ministrantom, mežnarju, izrednim 
delivcem obhajila in drugim sodelujočim iskren Bog povrni!  
▪ Telovska procesija; nedelja, 19. junij 2022 

Po lanskoletni izkušnji smo člani žps sklenili, da bomo 
Telovsko procesijo pripravili tako v Kokri kot v Preddvoru 
na nedeljo po prazniku Svetega Rešnjega telesa in krvi, po 
sveti maši ob 7.00 v Preddvoru in ob 8.30 v Kokri. Oltarji 
se postavijo na običajnih mestih, v Preddvoru sodelujejo 
vsa bandera iz podružničnih vasi. Otroci, zlasti letošnji 
prvoobhajanci, so vabljeni, da naberejo cvetove in jih 

potresejo pred oltar, preden duhovnik pristopi z Najsvetejšim. Vsem, ki boste procesiji 
organizirali in sodelovali, se vnaprej zahvaljujem. 
▪ 54. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje  
V soboto, 18. junija 2022, bo vseslovensko romanje v narodno svetišče Marija Pomagaj 
na Brezje. Sveto mašo ob 10.00 bo ob somaševanju duhovnikov vodil celjski škof 
Maksimilijan Matjaž. Ob 9.00 se bo na 
trgu pred cerkvijo po ustaljenem 
programu začela priprava na mašo z 
molitvijo rožnega venca in petjem, ob 
10.00 bo slovesna romarska maša. S 
papežem Frančiškom iz letošnje 
poslanice za 30. svetovni dan bolnikov 
»priprošnji Marije, ki je zdravje 
bolnikov, izročimo vse bolnike in 
njihove družine. Združeni s Kristusom, 
ki nosi na sebi vse bolečine sveta, naj 
najdejo smisel, tolažbo in zaupanje.«   



▪ Novomašniki 2022 
Ljubljanska nadškofija:  

❖ Rok Gregorčič iz župnije Ljubljana - Šiška 
❖ Tadej Pagon iz župnije Tržič - Bistrica 
❖ Janez Pavel Šuštar iz župnije Homec 

Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. 
junija 2022, ob 9.00. Diakonsko posvečenje Blaža 
Zorka (Ljubljana - Koseze) bo v župnijski cerkvi v 
župniji Ljubljana - Koseze 25. junija 2022 ob 10.00. 
Pridite, molimo zanje in nove duhovnike! 
Novomeška škofija 

❖ Janez Meglen iz župnije Krka 
 
▪ Preddvor - skrb za urejenost cerkve in župnišča 
V soboto, 11. junija Preddvor in Hrib, v soboto, 18. junija Potoče in Nova vas, v petek, 24. 
junija Mače, v soboto, 2. julija Bašelj. Hvala za vašo ljubezen do župnije! 
 
▪ Bralci beril:    nedelja, 12. junij; PR-7.00: Šenk Gašper, Mekuč Romana 
                                                                     KO-8.30: Krč Vili, Kuhar Urška 
                                                                     PR-10.00: Novak Damir, Grilc Janja 
                                    nedelje, 19. junij; PR-7.00: Mekuč Jan, Križnar Neja 
                                                                     KO-8.30: Kuhar Miha, Bergant Neža 
                                                                     PR-10.00: Arh Štefan, Bizjak Anže 
                                    nedelja, 26. junij; PR-7.00: Križnar Minko, Jagodic Mirjam 
                                                                     KO-10.00: Bergant Stane, Končan Julija 
                                     nedelja, 03. julij; PR-7.00: Merljak Matjaž, Arh Klemen 
                                                                     KO-8.30: Grkman Majda, Grkman Matic 
                                                                     PR-10.00: Arh Matej, Markič Andreja 

 
SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI 

6. junij - 3. julij 2022 
 

ponedeljek 

06. 06. 
Marija, Mati Cerkve 
binkoštni ponedeljek 

PR - 19.00 + Janez Brolih 

torek 
07. 06. 

Robert, opat KO - 9.00 po namenu romarjev iz Jezerskega 

sreda 

08. 06. 
Medard, škof BE - 19.00 + Žulčevi 

četrtek 

09. 06. 
Primož in Felicijan, mučenca 

MO - 19.00 urna za Možjanco 

VE - 20.00 po namenu preddvorskih romarjev 

petek 

10. 06. 
Bogumil Poljski, škof BA - 19.00 urna za Bašelj 

sobota 

11. 06. 
Barnaba, apostol 
nedeljska, ofer za ogrevanje 

PR - 19.00 
+ Franc Šavs 

+ Ana Begelj, 7. dan 

nedelja 

12. 06. 
Nedelja Svete Trojice 
mesečni ofer za ogrevanje 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 + starši Vidergar 

PR - 10.00 + Matej Roblek, 2. obl. 

ponedeljek 

13. 06. 
Anton Padovanski, redovnik MA - 19.00 urna za Mače 

torek 
14. 06. 

Rihard, opat PR - 7.00 + Stanislava Šenk 



sreda 

15. 06. 
Vid, mučenec BE - 19.00 + Cveto in Štefka Orehar 

četrtek 
16. 06. 

SV.REŠNJE TELO IN KRI 
zapovedan praznik 

PR - 7.00  za župljane 

KO - 17.30 v zahvalo 

PR - 19.00 + Jože Markun (PR) 

petek 

17. 06. 
Rajner, samotar PR - 19.00 + Justina Mehle 

sobota 

18. 06. 
Elizabeta, vidkinja 
Brezje: romanje bolnikov 

PR - 19.00 + Ribnikar in Draksler 

nedelja 
19. 06. 

12. navadna nedelja 
po sv. mašah ob 7.00 in 8.30 
procesiji SRT 

PR - 7.00  za župljane 

KO - 8.30 + Janez Končan 

PR - 10.00 + Zalka Sitar 

ponedeljek 

20. 06. 
Adalbert, škof PR - 19.00 + Ana Mubi in Pavlíčevi 

torek 

21. 06. 
Alojzij Gonzaga, redovnik PR - 7.00 + Vilka Šavs 

sreda 
22. 06. 

Janez in Tomaž, mučenca BE - 19.00 + starši Gantar in Pernuš 

četrtek 
23. 06. 

Rojstvo Janeza Krstnika PR - 19.00 + Alojz Golob (ob godu) 

petek 
24. 06. 

Srce Jezusovo PR - 19.00 + Ludvik Roblek  

sobota 
25. 06. 

Marijino Brezmadežno Srce 
dan državnosti 

KO - 8.30 po namenu romarjev iz Predoselj 

PR - 19.00 za domovino 

nedelja 
26. 06. 

13. navadna nedelja 
žegnanje v Kokri, ofer 

blagoslov kolesarjev, romanje 

iz Preddvora 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 10.00 
za sosesko in po namenu 
romarjev 

ponedeljek 

27. 06. 
Ema Krška, kneginja PR - 19.00 + starši Rébernik in Šenk 

torek 

28. 06. 
Irenej, škof in mučenec PR - 7.00 + Marija Pernuš in Francka Ekar 

sreda 
29. 06. 

Peter in Pavel, apostola 
slovesni praznik 

PR - 19.00 + Alojz in starši Bolka 

četrtek 
30. 06. 

Mučenci Rimske Cerkve PR - 19.00 Tomaž Bolka 

petek 

01. 07. 
Oliver, škof in mučenec PR - 19.00 + Nande Vončina, 3. obl.  

sobota 

02. 07. 
Janez Regis, duhovnik PR - 19.00 + Jože Kaštrun 

nedelja 

03. 07. 

14. navadna, žegnanjska 
župnijski patrocinij 

ofer za talno ogrevanje  
začetek oratorija, blagoslov 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 po namenu romarjev iz Trstenika 

PR - 10.00 + Jože Kaštrun 

Dobra dela:  
- V duhovni blagor za  +Terezijo Potočnik so darovali: Minka Pernuš in Majda Mrak po eno sveto mašo. 
- V duhovni blagor za  + Ano Begelj so domači darovali 40 eur za novo ogrevanje v cerkvi. 
- Pri mesečni nabirki (ofru) za ureditev talnega ogrevanja v cerkvi smo v nedeljo, 22. maja 2022, prispevali 1.477,21 eur.
Bog povrni! 
 

 

ŽUPNIJA PREDDVOR 
Dvorski trg 9 
4205 Preddvor 
 

Telefon: 04/255 10 45 
 

e-pošta: zupnija.preddvor@rkc.si

 

ŽUPNIJSKA PISARNA: 
- v ponedeljek: 17.00-18.00 
- v četrtek in petek: 17.00-18.00 
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 


