MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
8. 2. 2016

Hieronim, red.
Slov. kult. dan,
d.p.

Torek
9. 2. 2016

Apolonija (Polona)
muč., PUST

18.00 (kapela) + Jože Krmelj, obl.

Sreda
10. 2. 2016

++PEPELNICA
Sholastika, red.

9.00 (cerkev) ++Dobnikar, obl.
18.00 (kapela) + Rajko Jezeršek, 30.
dan

Četrtek
11. 2. 2016

Lurška Mati Božja

18.00 (kapela) + Mara Kopač
++ rajne (oddana)

Petek
12. 2. 2016

Evlalija, muč.

Sobota
13. 2. 2016

Jordan, red.

14. 2. 2016

Nedelja

1. postna
nedelja

Ponedeljek
15. 2. 2016

Klavdij, red.

Torek
16. 2. 2016

Julijana, muč.

18.00 (cerkev) + Jože Kržišnik

Sreda
17. 2. 2016

Sedem, ustanov.
servitov

18.00 (kapela) v zahvalo (P)

Četrtek
18. 2. 2016

Flavijan, šk.

18.00 (kapela) + Viljem Trampuš, obl.

Petek
19. 2. 2016

Bonifacij, šk.

Sobota
20. 2. 2016

Leon Sicilski, šk.

Nedelja

3. postna
nedelja

5 Mz 26,4-10; Ps
91,1-2.10-11.1213.14-15; Rim
10,8-13; Lk 4,1-13

21. 2. 2016

1 Mz 15,5-12.1718; Ps 27,1.7-9.1314; Flp 3,17-4,1;
Lk 9,28-36

Valentin
(Zdravko), muč.

Peter Damiani, šk.

6.30 (kapela) ++ za rajne

17.30 (cerkev) Križev pot
18.00 (cerkev) + Miroslava Plešec, obl.
10.00 DEOS ++ Čemažar
18.00 (cerkev) + Marija Hribar, 7. dan
+ Peter Koželj (oddana)
7.00
9.30
15.00 (Golo Brdo)
18.00

za žive in rajne farane
+ Stanislava Alič
križev pot
++ starši Močnik

6.30 (kapela) ++ za rajne

17.30 (cerkev) križev pot
18.00 (cerkev) + Janez Frӧhlich, obl.
18.00 (cerkev) + Dana Sušnik, r. d.
7.00
9.30
15.00 (Golo Brdo)
18.00

za žive in rajne farane
+ Peter Koželj
križev pot
+ Peter Šuštaršič, obl.,
god

TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
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.

Napovedni koledar:
22.2. – srečanje za bralce
božje besede
25.2. – skupina za mlade pare
27.2. – svetopisemske urice,
izlet ministrantov
28.2. – 3. postna, križev pot
Golo Brdo (birmanci)
1.3. – katehetski sestanek
2.3. – srečanje Karitas
3.3. – biblična skupina
4.3. – 1. petek, birmanska
maša, češčenje do 24.00
5.3. – župnijsko postno
romanje
6.3. – 4. postna, križev pot
Golo Brdo (mladi)
Krstna nedelja v februarju
Nedelja, 21. 2., bo krstna.
Priprava na zakrament sv.
krsta bo v četrtek, 18. 2., ob
19.00 v učilnici župnišča.
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.
Čiščenje cerkve:
13.2. – 2. skupina (vodja:
Martina Turk)
20.2. – 3. skupina (vodja:
Urška Jenko)
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost naše
župnijske cerkve, naj sporoči
na tel. 051/303 – 164.

Župnija Preska

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXVII		

številka: 3

7. februar 2016

Postni čas v luči Božjega Usmiljenja
Veselim se letošnjega postnega časa v svetem letu Usmiljenja. Prav na
pragu postnega časa nas bo pozdravil vzklik: »Pomni človek, da si prah
in da se v prah povrneš!«. Že prve besede 40-dnevnega časa milosti naj
nas vznemirijo – če nas, nas že zdravijo. S temi besedami nas Gospod
ne straši ali zaničuje, ampak nas vabi k svetosti. Namreč redovnica
Marie-Eugène Deteta Jezusa pravi: »Da postanemo sveti, moramo priti
do skrajnosti, do takšnega izničenja, da nam preostane le nekaj: upati v
Boga. Največja svetost se skorajda zlije z grešnostjo, ki nima ničesar več
in ki nima drugega vira kot upanje v Božje Usmiljenje.« K temu, prav k
temu, nas vabi vstopni vzklik posta. V sebi nosi moč, da doživimo lepoto
Usmiljenja, da se prepustimo Usmiljenju. Potem ko izkusimo, kako se
demoni v nas borijo za nas oziroma proti nam in se mi v svojih nenasitnih
željah ženemo za številnimi prividi tega sveta, varljivimi in lažnivimi
prikaznimi človeških občutij in strasti, napoči čas, ko začutiš, da je konec.
Izpraznjen sem, izničen in izrabljen. Svet beži mimo. Komu mar za to
ruševino, tega pijanca, razuzdanca, hinavca, zmerljivca, opravljivca,
obrekovalca, zafrkljivca … neizbežno je prepuščen lastni slabosti, če
vmes ne poseže čudež milosti. Pomni torej človek, da si to. Pomni, da
si mnogokrat to. Vendar se Bog ne ustavi pri očitku, temveč veli: daj
mi to razbitino, daj mi sam sebe, daj mi ta prah, za katerega se več ne
zmeniš niti sam, si več ne verjameš in si razočaran sam nad seboj. Tedaj
bom to življenje obnovil in ohranil za večno življenje. O tej globoki resnici
pričuje tudi Jacques Fesch, 24-letni zločinec, za katerega napovedujejo
postopek za razglasitev za blaženega, ki si je kot zapornik dopisoval z
Marthe Robin in je na predvečer svoje usmrtitve zapisal: Čakam v noči
in miru. Oči upiram h križu. Jezus mi je obljubil, da me bo vzel s seboj.
Čakam Ljubezen. Čez pet ur bom videl Jezusa …
V življenju vedno nastopijo trenutki ali cela obdobja, ko v sebi čutimo
praznino, poraz, samoto, nemoč. Takrat začnemo dvomiti. Dvomiti v to,
da nas ima Bog rad, ker – če bi nas res imel rad – ne bi nikoli dopustil, da
se nam zgodi kaj slabega. In v trenutku, ko začne človek v to dvomiti, se
znajde v strahu, da ni dovolj dober, da ne dela prav, da se trudi zaman.
Da je v bistvu sam, ker ljubezni ni vreden. Ta strah je korenina vseh
skušnjav. Strah, da sem preslab, da bi me imel Bog rad. Tako se začne
njegovo prijateljstvo z zlom, ki ga sicer sklene samo zato, da bi si človek
to ljubljenost in sprejetost kupil ali zaslužil: s koristjo, s priljubljenostjo, z
močjo. Pa stori ravno nasprotno. Bolj kot se z njim brati, bolj je sam, manj
ljubezni je v njegovem življenju. Ker je – čeprav mu ponuja same lepe
in privlačne stvari – hudičev cilj samo en: da človeka uniči. In to lahko
naredi samo tako, da ga oropa ljubezni. In postni čas v letu Usmiljenja
me glasno vabi: poživi in utrdi vero v ljubezen Boga. Naj bo preprosta
duhovna vaja ponavljanje: Bog me ljubi. Po 40-dnevnem ponavljanju
bomo avtomatsko verjeli, da ničesar ne potrebujemo, ker že vse imamo,
ko imamo ljubezen Boga, ki nas ljubi ne zato, ker bi nekaj naredili, ampak
zato ker smo. Blagoslovljen postni čas vam želim, dragi farani.
Jure Koželj, ž. upr.

Pepelnica - pepelnična sreda

Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica
in s pepelnično sredo se začenja post. Na
samo pepelnično sredo pa velja strogi post.
Mašnik s pepelom “lanskih” oljk pokriža čela
vernikom in izreče znane biblijske besede:
“Spominjaj se, da si prah in da se v
prah povrneš.” ali »Spreobrni se in veruj
evangeliju.« Verovati evangeliju pomeni
verovati v držo ljubezni – in ne egoizma,
pa naj ves svet še tako trdi, da je le-ta edini
način preživetja. Verovati v pot odnosov in
povezanosti – in ne zaskrbljenosti zase,
pa čeprav je včasih veliko silnic, ki človeka
držijo zagledanega vase.
•
Pepel – simbol človekove minljivosti,
krhkosti, moralne in bivanjske omejenosti. S
tem je zaznamovana naša eksistenca. Kdo
ne izkuša trpljenja in nesmisla trpljenja?
Kdo ne izkuša na tak ali drugačen način
zaznamovanosti z grešnostjo? Kristus
prihaja prav za to in prav za tebe.
•
Pepel – znak spokornosti, da bi
priznal/-a svoje grešnosti ter upal/-a v Božje
usmiljenje.
•
Pepel - simbol človekove pokore,
spokorjenosti, želje spremeniti kaj v življenju,
morda celo spremeniti kakšno področje v
življenju.
Morda se niti ne zavedam, da hodim napak,
morda pa že dolgo časa vem, da moram
kaj spremeniti – pa niti ne upaš, da je
sploh mogoče, oz. nikdar se ne obrneš na
Kristusa, ki ti v tem želi pomagati. Letošnji
postni čas je nova priložnost, da znova na
široko odpreš vrata Kristusu in ga povabiš v
svoje življenje. Na pepelnico bosta sv. maši
ob 9.00 in 18.00. Pri obeh mašah bo obred
pepeljenja.

Postna postava 2016

Strogi post je na pepelnično sredo (letos 10.
2.) in na veliki petek (letos 25. 3.).Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo
in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže
vernike od izpolnjenega 18. leta do začetka
60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je
na vse petke v letu. Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati
s kakim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi
veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar
je praznik (cerkveni ali državni) na petek
ali je kakšna slovesnost v družini (poroka,
pogreb …), post in zdržek odpadeta.

Molitveni nameni v postu

V postnem času bo na oltarju Srca
Jezusovega pod korom postavljena košara,
v katero lahko oddate molitvene namene. Po
teh namenih bomo molili rožni venec vsak
dan pol ure pred sveto mašo.

Pobožnost križevega pota na
postne petke in nedelje

V postnem času kristjani premišljujemo
o pomenu Jezusovega trpljenja. Opora v
hoji za trpečim Gospodom je lahko ljudska
pobožnost križevega pota. Postaje ali
upodobitve križevega pota, ki se nahajajo
v skoraj vsaki cerkvi in kapeli, so sestavni
del bogoslužnega prostora. Legenda
pripoveduje, da je Božja mati Marija pogosto
prehodila pot trpljenja svojega sina. Marija
naj bi bila torej začetnica pobožnosti
križevega pota.
Križev pot običajno molimo v postnem času
ob petkih, ko se spominjamo Jezusove
smrti na križu. V Sloveniji je navada, da ga
verniki molijo tudi ob nedeljah, večkrat na
romarskih krajih ali v podružničnih cerkvah,
kjer hodijo od postaje do postaje, nosijo križ
in premišljujejo ključne trenutke človeškega
odrešenja.
Križev pot bomo molili vsak postni petek
pol ure pred večerno mašo. Križev pot in
sveta maša bosta v cerkvi! Prav tako bo
križev pot potekal vsako postno nedeljo
ob 15.00 na Golem Brdu. Na 5. postno
nedeljo bomo skupaj z ostalimi župnijami
naše dekanije ob 15.00 molili križev pot po
poti k sv. Marjeti.

Križev pot na Golem Brdu
pripravljajo:

1. postno nedeljo (14. 2.) Karitas, 2. postno
nedeljo (21. 2.) ŽPS, 3. postno nedeljo (28.
2.) birmanci, 4. postno nedeljo (6. 3.) mladi,
na cvetno nedeljo (20.3. v cerkvi v Preski)
zakonske skupine.

Duhovne vaje v vsakdanjem
življenju

Namesto tradicionalnih postnih predavanj,
kot smo jih imeli v preteklih letih, dajemo
letos možnost nekoliko drugačne priprave
na veliko noč in osebne duhovne rasti v
odnosu do križanega in vstalega Jezusa,
našega Gospoda in Odrešenika. Vsako
soboto od 18.00 do 20.00 bo potekal
program skupnega dela duhovnih vaj v

vsakdanjem življenju. Začnemo v soboto,
13. 2., in končamo v soboto po veliki noči, 2.
4. Duhovne vaje bo vodil p. Viljem Lovše DJ
s sodelavci.
Informacije in prijave: Iztok Žebovec, tel.:
040/813-509 ali iztok.zebovec@siol.net.
Prijavite se lahko tudi na prvem ali drugem
srečanju. Tisti, ki bi želeli prejemati samo
tedensko gradivo, se prijavite na e-pošto:
iztok.zebovec@siol.net.

Svetovni dan bolnikov

V Cerkvi na god Lurške Matere Božje,
11. februarja, obeležujemo svetovni dan
bolnikov. Letos bo potekal pod geslom
»Zaupati se Jezusu kakor Marija: Kar koli
vam reče, storite (Jn 2,5)«. Papež Frančišek
v tokratni poslanici premišljuje o evangeljski
pripovedi o svatbi v Kani, kjer je Jezus po
Marijinem posredovanju storil prvi čudež.
Preizkušnja bolezni nam ponuja ključ, s
katerim lahko odkrijemo globlji smisel tega,
kar živimo; ključ, ki nam pomaga videti, kako
je bolezen lahko pot, po kateri prispemo do
tesnejšega prijateljstva z Jezusom, ki hodi
ob nas in nosi križ. In ta ključ nam izroča
Mati Marija, vešča te poti.
Bolnih in trpečih se bomo spomnili tudi pri
večerni maši v naši župniji.

Skupina za starejše

V sredo, 10. 2., ob 19.00 bo v Marijini učilnici
v pastoralnem domu srečanje skupine za
starejše. Srečanja vodi ga. Štefanija Mole,
svetovalka v Družinskem centru Betanija.
Srečanje traja uro in pol. Skupina je še
vedno odprta za nove člane.

Kateheza odraslih

V četrtek, 11. 2., po maši in molitvah bo v
Marijini učilnici redno mesečno srečanje
kateheze za odrasle.

Duhovni vikend za družine 12. 2.
– 14. 2. na Brezjah

Vse družine, ki ste se pripravljene nekoliko
ustaviti, se duhovno poglobiti ter okrepiti v
odnosih, ste od 12. do 14. 2. 2016 povabljene
na duhovni vikend na Brezje. Program bo
potekal vzporedno za starše, otroke od 1.
do 3. razreda ter otroke od 4. do 7. razreda.
Poskrbljeno bo tudi za varstvo predšolskih
otrok. Prijave in več informacij: pri voditelju
duhovnega vikenda župniku Juretu Koželju.

Zimske počitnice

V času zimskih počitnic ne bo verouka.

Dopolnimo spoznanja

V petek, 19.2., ob 19.00 bo v dvorani
Valentina Oblaka predavanje z naslovom
Škof Vovk in njegov čas. Predavanje bo
imela dr. Tamara Griesser – Pečar. Lepo
vabljeni!

Postno romanje 5. 3.

Letošnje postno romanje bo po poteh
božjega služabnika Filipa Terčelja. Prijave
na romanje se že zbirajo. Vabljeni!

Župnijsko romanje v maju

V cerkvi pod korom na mizici za tisk si lahko
vzamete predstavitev župnijskega romanja
v mesecu maju (30. 4. – 2. 5.) po poteh
papeža sv. Janeza XIII in papeža bl. Pavla
VI. Lepo vabljeni! Prijave se že zbirajo.

Srečanje za bralce Božje Besede

V ponedeljek, 22. 2., ob 20.00 se bomo v
Marijini učilnici v pastoralnem domu srečali
bralci božje besede naše župnije. Med
nami bo g. prelat Anton Slabe, ki nam
bo spregovoril o odnosu do branja Božje
besede. Dal nam bo spoznati svetost in
spoštovanje do branja Božjih knjig pred
verniki.

Dekanijski izlet ministrantov

V soboto, 27. 2., bo dekanijski izlet
ministrantov. Ogledali si bomo srednjeveško
mesto Kamnik in se kopali v termah Snovik.
Ministranti lepo vabljeni. Prijavite se pri
župniku. Na izlet vabljeni tudi starši za
spremstvo. Odhod izpred župnišča ob 8.00.
Povratek predviden ob 17.00. Prispevek 5 €.

Mesec januar:

K Bogu so odšli:
•
Rajko Jezeršek, Žlebe (65)
Božji otroci so postali:
•
Krstov ni bilo.

Zahvale

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri
pospravljanju jaslic in smrekic v cerkvi ter
pastoralnem domu. Bog vam povrni.

