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Bog na počitnicah

Na frazo, zapisano v naslovu, smo se v zadnjih letih kar nekako
navadili. Dejstvo je postalo, da mnogo ljudi, potem ko se začnejo
počitnice, tudi Boga odpravi na počitnice. A logika duhovnega
boja in življenja je malce drugačna kot telesnega in duševnega.
Četudi, tudi to ne v popolnosti. Se človek lahko čuti izpopolnjenega, če popolnoma ničesar ne naredi? Lahko človek izživi samega
sebe brez bližnjega? Če torej globoko v sebi vemo, da brez dela in
socialnih stikov ne moremo v polnosti živeti,
zakaj v teh mesecih najbolj zanemarimo duhovno raven človekovega bivanja?
Počitek je za človeka kot telesno bitje
ključnega pomena. Množica deloholikov,
ki mnogo pred jesenjo svojega življenja
doživlja kolapse, nam daje to vedeti. A
po drugi strani kaj hitro pozabimo, da je
počitek vezan na delo. V resnici ne gre za
ne-delovno obdobje, ampak obdobje, ki
pritiče delovnemu obdobju. Delavca bosta drugače cenila svoj dopust, če se eden izmed njiju hodi na
delo sončit, drugi pa gara cel delavnik in še dlje. Človeka delo
izpopolnjuje, počitek pa je nagrada, ki jo je človek vreden. Spada
k dostojanstvu človeka.
Tudi na duševnem področju se počitek ne udejanja v prekinitvi vseh stikov z bolj ali manj bližnjimi, s prekinitvijo z življenjskimi izzivi in obveznostmi. Človek za razvoj in življenje duševnega
potrebuje sočloveka in potrebuje delo. V času počitnic pa počitek
predstavlja drugačna raven socialnih stikov. Čas, ko se spočiješ ob
neformalnem pogovoru, ki morebiti celo ni vezan na vsakdanje
obveznosti in skrbi. Počitnice so odličen čas za družine, da spregovorijo o doživljanju sveta in bližnjega. To je čas, ko se duša napolni. Včasih, žal, tudi s smetmi. Saj pozabimo, da, tako kot pri
delu, ne prinaša zadovoljstva tisto, kar je na hitro, poceni in veliko, ampak tisto, kar traja, je vredno, je cenjeno.
V obdobju počitnic, če primerjamo telesno, duševno in du-
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hovno raven človeka, slednjo najbolj
zanemarimo. Za marsikoga se izgubi še
tista rutina osnovne molitve ali pa obiska
nedeljskega bogoslužja, ki je vpeljana v
njegovo življenje med letom. Boga tako
radi pošljemo na počitnice. To seveda ni
nekaj novega, ampak je pravzaprav že
starozavezna drama izraelskega ljudstva,
ki vedno znova najprej pošlje Boga na
oddih. Potem ko kot narod zaživijo nekakšno samostojnost (duševna raven),
potem ko se počasi sezidajo mesta, tempelj, kraljeva palača itd. (telesna raven),
potem ko so poraženi (telesna raven) veliko večji narodi (duševna) … da, za vsem
tem se Izraelci ustavijo. Zaspijo na lovorikah telesnih in duševnih zmag in pozabijo, da se glavna bitka bije na duhovnem
področju. Kljub vsemu nekaj manjka
(seveda duhovno), a ker tega ne zaznajo
(Boga so poslali na počitnice), se zgodi
kolaps: stopijo v svet »hitro, poceni, veliko« in s smetmi, ki jih ne manjka, zapolnijo svoje življenje. Mnogi pravzaprav ne
vedo, da živijo v zasmetenem svetu.
V svetu, ki je zasmeten do onemoglosti, se duhovna raven izkaže kot tista,
ki je še zadnja odrešilna bilka za človeka. Zakaj ne bi potemtakem duhovna
raven prepajala našega vsakdanjega
življenja? Rešitev za telesno in duševno
raven človekovega bivanja se skriva torej
v dejstvu, da duhovna raven ne pozna
počitnic. Zmage, ki jih dobivamo v duhovnem boju, npr. v postenju (telesna
raven) ali pa v ljubečem objemu nekoga,
ki nas živcira (duševna raven), so tiste, ki
nas delajo bolj človeške. Drugi vatikanski
koncil pravi, da s svetostjo kristjani v zemeljski družbi prispevamo, da življenje
postaja bolj človeško (LG 40). In na drugem mestu: »Kdorkoli hodi za Kristusom,
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popolnim človekom, postane tudi sam
bolj človek.« (GS 41) Prikličimo Boga s
počitnic v vsakdanje življenje, da bomo
telesno, duševno in duhovno zaživeli kot
izpopolnjeni ljudje.
Matevž Vidmar, katehet

Praznik apostolov sv. Petra
in Pavla

Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam predstavlja dva moža, ki sta bila
po Božjem načrtu izbrana, da postavita
človeški temelj Kristusovi Cerkvi. Svetega
Petra je Kristus določil za skalo, na kateri
bo zidal svojo Cerkev, svetega Pavla pa za
orodje, ki naj ponese njegovo ime med
pogane. Ta dan bodo slovenski (nad)škofje posvečevali nove duhovnike. Letos bo
v Cerkvi na Slovenskem posvečenih 14
novomašnikov in eden v izseljenstvu.
CELJSKA ŠKOFIJA
Gregor MAJCEN, roj. 8. avgusta 1989,
iz župnije Nova Cerkev
Mašniško posvečenje bo v sredo, 29. junija 2016, ob 17. uri v stolnici sv. Danijela.
KOPRSKA ŠKOFIJA
dr. Janez Jurij ARNEŽ, roj. 16. marca
1963, iz župnije Gradno
Mašniško posvečenje bo v koprski
stolnici na praznik apostolov sv. Petra in
Pavla, v sredo, 29. junija 2016, ob 17. uri.
LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA
Bernard ROŽMAN, roj. 29. junija
1991, iz župnije Predoslje
Simon VIRANT, roj. 25. julija 1980, iz
župnije Sodražica

Mašniško posvečenje bo v ljubljanski
stolnici v sredo, 29. junija 2016, ob 9. uri.
MARIBORSKA NADŠKOFIJA
Robi SEKAVČNIK, roj. 16. julija 1989,
iz župnije Ravne na Koroškem
Mašniško posvečenje v mariborski
stolnici bo na praznik sv. apostolov Petra
in Pavla, 29. junija 2016, ob 16. uri.
MURSKOSOBOŠKA NADŠKOFIJA
Matjaž MURŠIČ KLENAR, roj. 13. marec 1992, iz župnije Gornja Radgona
Mašniško posvečenje bo v murskosoboški stolnici v sredo, 29. junija 2016, ob 16.
uri.
NOVOMEŠKA ŠKOFIJA
Matej GNIDOVEC, roj. 3. novembra
1991, iz župnije Žužemberk
Boštjan GORIŠEK, roj. 20. oktobra
1987, iz župnije Ajdovec
Štefan HOSTA, roj. 10. aprila 1991, iz
župnije Šentjernej
Roman IVANETIČ, roj. 26. decembra
1987, iz župnije Semič
Mašniško posvečenje bo v novomeški stolnici v soboto, 25. junija 2016, ob
10. uri.
IZ REDOVNIH SKUPNOSTI
frančiškan
br. Boštjan HORVAT, roj. 16. aprila
1977, iz župnije Beltinci
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski
stolnici v sredo, 29. junija 2016, ob 9. uri.
križnik
br. Boštjan KOTAR, roj. 14. februarja
1979, iz župnije Sv. Križ – Gabrovka
Mašniško posvečenje bo v redovni
hiši v Ljubljani v torek, 21. junija 2016, ob
10. uri.
salezijanec
Mitja FRANC, roj. 21. junija 1988, iz
župnije Črensovci
Mašniško posvečenje bo v murskoso-

boški stolnici v sredo, 29. junija 2016, ob
16. uri.
minorit
p. Anton BOROVNJAK, roj. 25. decembra 1988, iz župnije Murska Sobota
Mašniško posvečenje bo v murskosoboški stolnici v sredo, 29. junija 2016, ob
16. uri.
Na praznik Srca Jezusovega, 3. junija 2016, je bil v stolni cerkvi sv. Petra v
Marquettu, Michigan, ZDA, v mašnika
posvečen Jernej ŠUŠTAR, roj. 4. aprila 1978, iz župnije Dobrepolje - Videm,
sicer član Skupnosti Kristusa Jagnjeta
(Companions of Christ the Lamb).

Oratorij Preska 2016

Nedelja, 26. junij, je zadnji dan za prijavo otrok na počitniški oratorij, ki bo v
naši župniji potekal med 10. in 15. julijem pod geslom: »Zdaj gre zares!«. Vse
podrobnosti najdete na župnijski spletni
strani. Oratorij, animatorje, ki ga pripravljajo, in otroke, ki se ga bodo udeležili,
priporočamo v molitev.

Prvi petek v juliju

Petek, 1. 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, kjer bo sledilo tiho češčenje Najsvetejšega do polnoči.
3

Prva sobota v juliju – obisk milost- Malo jezen mu je rekel: » Simon Peter,
nega kipa Marije romarice iz Fati- razočaral si me! Tukaj vidim ljudi, ki si
niso zaslužili biti niti blizu raja, ti pa si jih
me v naši župniji

V mesecu maju smo pri šmarnicah
poslušali o dogodkih, ki so se pred stotimi leti zgodili v Fatimi na Portugalskem.
Tri pastirčke, Lucijo, Jacinto in Frančiška,
je Bog izbral za posrednike med Marijo
in svetom. Po njih smo izvedeli, kakšni
so božji načrti in želje. Čeprav je bilo
potrebnih mnogo let, da so se skrivnosti
razkrile, je bila ves čas na delu božja previdnost, da je lahko Marija, Kraljica miru,
s svojo materinsko roko obrnila tok zgodovine in prinesla človeštvu novo upanje za prihodnost.
Letos pa bo našo župnijo obiskala
prav ta Marija, Marija iz Fatime. Kip Matere Božje, ki je po zgodbi treh pastirčkov
postal simbol dobrote, usmiljenja. Kip
Matere, h kateri se s svojimi prošnjami
zatekajo nepregledne množice ljudi.
Kip fatimske Marije bo v našo župnijo
priromal že to soboto, 2. julija. Ker bo med
nami zelo kratek čas, je prav, da se v čim
večjem številu udeležimo vseh pobožnosti,
ki so organizirane v ta namen. K pobožnosti so prav lepo vabljeni otroci, ki bodo Marijin kip počastili na poseben način. S potresanjem cvetja. Vsi otroci, od najmanjših do
tistih malo večjih, ste torej lepo vabljeni, da
v soboto, ko kip pride k nam, v Bonovec s
seboj prinesete košarice z različnimi cvetovi. Simbolično jih boste potresli k Marijinim
nogam, kot znake naše hvaležnosti, pokornosti in pozornosti.
Za konec pa še tale legenda o Mariji
in nebeških vratih:
Nekoč, dolgo nazaj se je Gospod
sprehajal po ulicah raja. Opazil je veliko
ljudi, ki ne bi smeli biti tam. Napotil se je
proti glavnim vratom, kjer je sedel Peter.
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spustil naprej.« Peter pa mu reče: »Nisem
jih jaz spustil.« »Kako jih nisi«, reče Gospod, »če pa sem tebe postavil k vratom?«
»Gospod, jaz jim rečem: ne morete vstopiti, vi niste za raj. Potem pa pride tvoja
Mati in jih spusti skozi okno.« Gospod se
nasmehne, ker je Mati Marija res takšna.
In če se pri komu še vedno pojavlja
dvom o Marijini dobrosrčnosti, potem
naj v soboto, 2. julija, poklekne pred njo
in ji izroči svoje prošnje. Zagotovo bodo
z močjo iskrene molitve uslišane.
Marija, Kraljica miru – prosi za nas!
Simona Jezeršek

Priprava na sprejem kipa Božje
Matere iz Fatime

Neposredna priprava na prihod milostnega kipa bo tridnevnica pred 2. 7. Pri
vsaki sveti maši 29. 6., 30. 6. in 1. 7. bomo
prisluhnili posebej pripravljenim nagovorom, ki nas bodo uvedli na sprejem milostnega kipa Božje Matere. V sredo po sv.
maši vabljeni v dvorano Valentina Oblaka,
kjer si bomo ogledali kratek posnetek fatimskih dogodkov.
V soboto, 2. 7., ne bo jutranje svete maše
in fatimske pobožnosti. Ampak bo oboje
zvečer.
Potek sprejema milostnega kipa:
- 17.30 – molitev veselega dela rožnega
venca na fatimski način v cerkvi
- 18.45 – sprejem milostnega kipa fatimske Marije v Bonovcu pri Hafnerjevi kapelici (v primeru slabega vremena bo
sprejem pred cerkvijo)
- 19.00 sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, pri
maši po pridigi posvetitev posamezni-

kov, družin in župnije Marijinemu brezmadežnemu Srcu
- 21.15 – procesija z lučkami (svečkami) in
Marijinim kipom do gasilskega doma in
tam slovo od Marije. Med procesijo bodo
pete litanije Matere Božje, ki jih bo pel
moški zbor, kip pa bodo nosili naši gasilci (v primeru slabega vremena bomo kip
pospremili do cerkvenih vrat, kjer ga bo
čakal kombi).
Marijinemu Brezmadežnemu srcu se
bomo posvetili ob obisku kipa Fatimske Matere Božje, 2. julija. Po pridigi bomo skupaj
zmolili posvetilno molitev. Marijinemu Brezmadežnemu Srcu bomo posvetili tudi celo
župnijo. Na koncu boste dobili slavnostne
spominske plakete, ki naj krasijo vaše domove in bodo v spomin na ta življenjski dogodek posvetitve in opomin, da bi vsak dan
živeli to posvetitev. Kdor bi se posvetil oz. bi
se posvetila družina, naj podatke (ime in priimek) odda v skrinjico, ki bo pripravljena na
pultu kioska pod korom.

Mesec julij – mesec Jezusove
predragocene Krvi

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«.
Češčenje presvete krvi je bilo v Cerkvi
vedno živo. Izrecne pobožnosti do nje so se
razširile posebno po križarskih vojnah, ko so
verniki z Zahoda prinašali domov kot relikvije
predmete, ki jih je mogla kdaj namakati resnična Jezusova kri. Veliko spoštovanje so v

srednjem in novem veku izkazovali tudi relikvijam, ki samo posredno spominjajo na božjo kri. To so bile relikvije, nastale po poročilih,
da se je pokazala kri na oskrunjeni posvečeni
hostiji, križu ali Odrešenikovi podobi. Okrog
leta 240 naj bi v mestu Bejrut Jezusovo podobo hudobni ljudje prebadali z žeblji in sulico,
s podobe pa je pritekla kri in voda. Delček to
podobe je bil shranjen v Radovljici in tja priklical trume romarjev. Krvavenje s križa je bilo
podlaga za romanja v Peravo pri Beljaku. Nekateri romarski kraji so dobili celo ime po sveti
krvi (Heiligenblut). V takih primerih ne gre za
kri, ki je pritekla iz Jezusovega živega telesa.
Legendarnih čudežev na teh krajih Cerkev
navadno ni preiskovala, ni pa ovirala ljudskih
pobožnosti, ki so izvirale iz prave vere.
Nov polet je dobilo češčenje žive Jezusove
krvi v 19. stoletju. Sv. Vincenc Marija Strambi
(1745-1824), škof v Civitavecchiji nad Rimom,
je s spominjanjem na Jezusovo rešnjo kri,
prelito na križu, spreobrnil mnogo grešnikov.
Njegovo misel je z apostolsko vnemo uporabljal sv. Gašper del Bufalo (1780-1837) in z njo
obnavljal opešano vernost v rimskem okolišu.
Že od svoje nove maše (1808) je najrajši govoril o človeški rešitvi po presveti krvi in leta
1815 s tem naslovom ustanovil posebno redovno družino. Leta 1834 se ji je pridružila še
ženska veja častilk presvete krvi. Ko je papež
Pij IX. opazil zveličavne sadove teh ustanov,
je po svoji vrnitvi v Rim leta 1849 uvedel za
vso Cerkev praznik presvete krvi. Obhajali so
ga na prvo nedeljo v juliju, sv. Pij X. pa je leta
1913 praznik prestavil na 1. julij. Papež Janez
XXIII. se je sam rad spominjal človeškega odrešenja po božji krvi, preliti iz usmiljene božje
ljubezni do grešnikov. Za vso Cerkev je potrdil
in priporočil litanije presvete krvi.
Popoln smisel češčenja presvete krvi dosegamo v Cerkvi na več načinov. Že med praznovanjem svetega tridnevja do Jezusovega
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vstajenja z živo vero obnavljamo spomin na
Jezusovo kri, ki jo je prelil na Oljski gori, ob bičanju, pri kronanju s trnjem, na križevem potu
in pri križanju do trenutka, ko je iz prebodene Jezusove strani pritekla kri in voda. S tem
je Zveličar, božje jagnje, utrdil novo zavezo v
svoji krvi in po vstajenju postal vir življenja po
svoji besedi: »Kdor jé moje meso – kruh življenja – in pije mojo kri, ima večno življenje v
sebi« (Jan 6,54). Ta misel je temelj posebnega
praznika svetega Rešnjega telesa in Rešnje
krvi. In še o praznovanju povišanja sv. Križa
(14. septembra) se nam vnovič razodeva zmagoslavna moč Jezusove krvi, prelite na križu.
Vsa ta praznovanja nas opozarjajo na popolnost božjega odrešenja po učlovečenem
Bogu, ki je prelil svojo kri iz ljubezni do nas,
na kar nas opozarja praznik Jezusovega Srca.
Vir: Dolenc
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 mesecu juliju posebno spominjate naših
starejših v domu starostnikov v Medvodah,
kjer je kapela posvečena v čast presveti Jezusovi Krvi.

Sestanek glede romanja mladih v
Medžugorje

V torek, 28. 6., ob 20.00 bo v Jožefovi učilnici sestanek za vse mlade, ki so zainteresirani za romanje v Medžugorje. Romanje bo
potekalo od 1. 8. do 4. 8. Na sestanek lepo
vabljeni tudi starši.

Maša na sv. Marjeti

Na god svete Marjete, 20. 7., bo ob 20.00
sveta maša pri sv. Marjeti v Žlebah. Lepo vabljeni. »Marjetno« nedeljo bomo praznovali
17. 7., ob 11.00 bo slovesna sveta maša. Pri
maši bo ofer za obnovo cerkve. Lepo vabljeni, da skupaj počastimo zavetnico naše podružne cerkve.

Romanje s kolesi na Brezje

V soboto 23. 7. bomo s kolesi poromali na
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Brezje. Odhod izpred kapelice pod cerkvijo
bo ob 5.00. Prijave oz. informacije ga. Minka
Mihovec na tel. 031/299-911. Lepo vabljeni,
da skupaj poromamo k Mariji Pomagaj.

Krištofova nedelja

Krištofovo nedeljo bomo obhajali 24. 7.
Po vseh mašah bo blagoslov vozil. Ob tej
priložnosti bomo delili nalepke, hkrati pa ste
vabljeni, da darujete za sklad MIVA, ki oskrbuje naše misijonarje s prevoznimi sredstvi.
V imenu misijonarjev se že vnaprej iskreno
zahvaljujem za vsak vaš dar.

Sv. Jakob, 25. 7.

Podružnica na Petelincu je posvečena sv.
Jakobu starejšemu. Sv. maša na Petelincu bo
na godovni dan (25. 7.) ob 19.00. Lepo vabljeni!

Romanje na Šmarno goro

V soboto, 30. 7., vabljeni na Šmarno goro
k zaobljubljeni sv. maši ob 7.30. Župnijska
Karitas nudi prevoz v kolikor ne morete peš
poromati k Rožnovenski Materi Božji. Da bi
želeli prevoz, potrdite na tel. št.: 031 393 052,
do četrtka, 28. 7. Odhod bo ob 6.00 izpred
gasilnega doma v Preski.

Zahvale

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste na
kakršenkoli način sodelovali pri pripravi celodnevnega češčenja in nedelje Janeza Krstnika. Hvala pevcem naših zborov za svečano petje, hvala ministrantom, pritrkovalcem,
oblikovalcem bogoslužja in bralcem. Hvala
vsem, ki ste čistili cerkev in njeno okolico,
hvala krasilkama, gospem, ki so spletle venec, ki krasi prezbiterij.

Mesec junij

K Bogu so odšli:
• Marija Berus (82)
• Anka Markoja (74)
• Angela Čadež (90)
Božji otroci so postali:
• Noam Habula (Britof)
• Julija Podgoršek (Medvode)
• Nina Pugelj (Golo Brdo)

Ponedeljek
27. 6. 2016
Torek
28. 6. 2016
Sreda
29. 6. 2016
Četrtek
30. 6. 2016
Petek
1. 7. 2016
Sobota
2. 7. 2016
Nedelja
3. 7. 2016

Iz 66,10-14
Ps 66,1-7. 16.20
Gal 6,14-18
Lk 10,1-12.17-20

Ponedeljek
4. 7. 2016
Torek
5. 7. 2016
Sreda
6. 7. 2016
Četrtek
7. 7. 2016
Petek
8. 7. 2016
Sobota
9. 7. 2016
Nedelja
10. 7. 2016

5 Mz 30,10-14
Ps 69,14.17.30-31.3334.36-37
Kol 1,15-20
Lk 10,25-37

Ponedeljek
11. 7. 2016
Torek
12. 7. 2016
Sreda
13. 7. 2016
Četrtek
14. 7. 2016
Petek
15. 7. 2016
Sobota
16. 7. 2016
Nedelja
17. 7. 2016
1 Mz 18,1-10
Ps 15,2-5
Kol 1,24-28
Lk 10,38-42

Ema Krška, kn.

MAŠNI NAMENI

Irenej, šk., muč.

6.30 ++ Čemažar
(kapela)
19.00 ++ Erjavec

PETER IN PAVEL, ap.

19.00 ++ Ivan in Marija Bergant, obl.

Prvi rimski mučenci

19.00 + Ivan Zdešar

Estera, sp. žena
Prvi petek
Frančišek Regis, red.
Prva sobota
14. navadna nedelja
- izseljenska
Tomaž, ap.
Urh, šk.
CIRIL IN METOD, apostola Slovanov
Marija Goretti, muč.

19.00 (cerkev) ++ Kovačič
21.00-00.00 (kapela) češčenje do polnoči
19.00 ++ Ana in Rudi Istenič, obl.
za duhovne poklice
7.00 za žive in rajne farane
9.30 Peter Peterlin, god in obl.
19.00 + Jože Dobnikar, obl.
6.30 v dober namen
(kapela)
19.00 + Helena Trampuš
19.00 + Jože Bukovec, 30. dan

Vilibald, šk.

19.00 + starši Bukovec

Gregor Grassi, šk.

19.00 ++ Andrej in Janez Jeraj, obl.

Avguštin, muč.
15. navadna nedelja
Amalija, red.

Benedikt, op.
Mohor in Fortunat,
muč.
Henrik, kr.

10.00 (DSO)
19.00
7.00
9.30
19.00

po namenu
+ Anton Jaklič, obl.
za žive in rajne farane
+ Peter Bonča, god
+ Anka Markoja, 30. dan
+ Vida Ježek, god in obl. (oddana)

6.30 za zdravje
(kapela)
19.00 ++ Jenko in Cvajnar
19.00 + Marjan Bogoljub Saje, obl.

Kamil de Lellis, duh.

19.00 + Jennie Hartman

Bonaventura, šk.

19.00 ++ Marija in Tomaž Benedik

Karmelska Mati Božja
16. navadna nedelja
Aleš, spok.

10.00 (DSO)
19.00
7.00
9.30
11.00 (Žlebe)
19.00

++ za rajne
++ Anica in Franci Jene, obl.
za žive in rajne farane
++ starši Narobe Jožefa in Alojz
+ Rajko Jezeršek
++ starši Anton in Marija Omejc
7

Ponedeljek
18. 7. 2016
Torek
19. 7. 2016
Sreda
20. 7. 2016
Četrtek
21. 7. 2016
Petek
22. 7. 2016
Sobota
23. 7. 2016
Nedelja
24. 7. 2016

Elij, muč.
Arsenij, puš.
Marjeta
Antiohijska, muč.
Lovrenc, duh.

Marija Magdalena,
sp. žena
Brigita Švedska,
red.
17. navadna
nedelja 1 Mz 18,20-32 Krištofova
Ps 138,1-3.6-8 Krištof, muč.

6.30 + Marija Kopač
(kapela)
19.00 + Angela Čadež, 30. dan
+ Terezija Zdešar(oddana)
19.00 + Peter Bečan, obl.
20.00 (Žlebe) ++ starši Štrekelj
19.00 v dober namen
19.00 po namenu
10.00 (DSO)
19.00
7.00
9.30

++ za rajne
++ Kocjančič
za žive in rajne farane
++ Miha in Doroteja
Špringer
19.00 + Janez Žagar

Kol 2,12-14
Lk 11,1-13

Ponedeljek
25. 7. 2016
Torek
26. 7. 2016
Sreda
27. 7. 2016
Četrtek
28. 7. 2016
Petek
29. 7. 2016
Sobota
30. 7. 2016

Jakob Starejši, ap.
Joahim in Ana,
starši Device Marije
Gorazd in Kliment,
duh.
Viktor I, pp.
Marta Lazarjeva
sestra
Peter Krizolog, šk.

6.30 (kapela) + Jaka Tavželj, god
19.00 (Petelinc) ++ za rajne
19.00 + Darinka Jarc
19.00 + Franc Adamič
19.00 + Anton Martinovič
19.00 v dober namen

7.30 (Šmarna gora)
10.00 (DSO)
19.00
Nedelja 18. navadna
7.00
31. 7. 2016 nedelja
9.30
Rd 1,2,2.21-23 Ignacij Lojolski, ust.
19.00
Ps 90,1-2.6-9 jezuitov

zaobljubljena
++ za rajne
++ Kocjančič
za žive in rajne farane
+ Martin Malenšek, obl.
+ Janez Bečan, obl.

Kol 3,1-5.9-11
Lk 12,13-21

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.
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.
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Napovedni koledar:

5.8. – prvi petek
1.8. – 4.8. – mladifest v Medžugorju
15.8. – Marijino vnebovzetje
18.8. – priprava na krst
21.8. – krstna nedelja
23.8. – katehetski sestanek
24.8. – Karitas delitev hrane
27.8. – romanje na sv. Višarje
28.8. – žegnanje sv. Marjeta
Krstna nedelja
Krstna nedelja v juliju bo 24. 7.
Priprava na krst bo v četrtek, 21. 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:
2.7. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
9.7. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
16.7. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
23.7. – 5. skupina (vodja: Francka
Strušnik)
30.7. – 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.

