MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
7. 3. 2016

Perpetua in Felicita,
muč.

Torek
8. 3. 2016

Štefan, op.

18.00 (kapela)

+ Jože Bečan, r. d.
+ Milica Ham, obl.

Sreda
9. 3. 2016

Frančiška Rimska, red.

18.00 (kapela)

++ Luštrik (Goričane 43)

Četrtek
10. 3. 2016

40 mučencev

18.00 (kapela)

+ Vinko Bečan, 30. dan
+ Ladislav Bizant, god
(oddana)

Petek
11. 3. 2016

Benedikt, šk.

17.30 (cerkev)
18.00 (cerkev)

križev pot (6. in 7. r.)
+ Stanislava Kovačec, 7. dan
+ Andrej Jeraj (oddana)

Sobota
12. 3. 2016

Justina, red.

Nedelja

5. postna
nedelja- tiha,
papeška

13. 3. 2016
Iz 43,16-21; Ps
126,1-6; Flp 3,814; Jn 8,1-11

Kristina, dev., muč.

6.30 (kapela)

++ Marija, Franc in Ivanka
Babnik

10.00 (DOS) v dober namen
18.00 (cerkev) ++ Marija in Ivan Bergant
7.00
9.30
15.00
18.00

Ponedeljek
14. 3. 2016

Matilda, kr.

Torek
15. 3. 2016

Klemen, red.

24.00 - 9.30
9.30
18.00 (kapela)

celonočno češčenje
po namenu
+ Franc Tominec, obl.
+ Julijana Ivančič, 7. dan

Sreda
16. 3. 2016

Hilarij Oglejski, šk.

18.00 (kapela)

++ za rajne

Četrtek
17. 3. 2016

Jerica, dev.

18.00 (kapela)

++ za rajne

Petek
18. 3. 2016

Ciril Jeruzalemski, šk.
c. uč.

Sobota
19. 3. 2016

Jožef, Jezusov
rejnik

Nedelja

6. postna
nedelja –
cvetna nedelja

20. 3. 2016
Iz 50,4-7; Ps
22,8-9.17-18.1920.23-24; Flp
2,6-11; (Procesija) Lk 19,28-40;
(Pasijon) Lk
22,14-23,56 ali
23,1-49

Klavdija, muč.

6.30 (kapela)
19.30
20.15 - 24.00

za žive in rajne farane
+ Marija Mihovec, obl.
Žlebe: dekanijski križev pot
+ Terezija Kodrič, obl.
za zdravje
po namenu
celonočno češčenje

17.30 (cerkev)

križev pot (družinska
kateheza)
18.00 (kapela) + Franc Kosten, obl.
+ Marija Bečan, obl.
8.00 (cerkev)

10.00 (DSO)
18.00 (cerkev)
7.00
9.30
16.00
17.00
18.00

++ starši Jože in Angela ter
ostali člani družine
+ Jože Bečan, god
+ Jože Krmelj, r.d., god
za žive in rajne farane
++ Slavka, Franci in starši
Leben
križev pot (zakonske
skupine);
spovedovanje
+ Marija Šušteršič, 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:
20.3.-26.3. – veliki teden
24.3.-26.3.
–
sveto
velikonočno tridnevje
27.3.
–
velika
noč
Gospodovega vstajenja
28.3. – sv. maša na Petelincu
ob 10.00
1.4. – prvi petek; birmanska
maša; češčenje do 24.00
2.4. – srečanje ministrantov,
večer Božjega usmiljenja
3.4. – nedelja Božjega
usmiljenja
4.4. – liturgično praznovanje
Gospodovega
Oznanjenja;
blagoslov staršev
Oddane maše:
Cvetka Šmelcer 2 sv. maši;
Rajko Jezeršek 14 sv. maš.
Krstna nedelja:
Nedelja, 13. 3., bo krstna.
Priprava na zakrament sv.
krsta bo v torek, 8. 3., 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:
12. 3. – 6. skupina in birmanci
(vodja: Marta Štrukelj)
18. 3. – 1. skupina (vodja:
Anica Zupančič)
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: 5		

6. marec 2016

BOŽJE USMILJENJE, TISTE NOČI
Hiše ob reki, potopljene v črnino noči, se tiščijo druga druge. Staro hišo z
umazanim, odpadajočim ometom, z vegavimi polkni in s številnimi dimniki
najdem na koncu zatišne ulice. Vonj po plesnivi trohnobi me spremlja po
stopnišču.
Vrata mi odpre stara gospa, zgrbljena, sivih las, koščenih rok. V
osemdesetih letih je, obraz ji je zguban in posušen.
»Moj mož, tako trpi, že ves večer.«
Počasnih drsajočih korakov me pelje v sobo. Stara lesena, stilno rezljana
svetilka meče rumeno svetlobo po prostoru. Številne knjige z obledelimi
platnicami in rumenimi, scefranimi robovi so skrbno urejene po policah.
Gospod leži na zofi, dvignjenega vzglavja, skrčenih nog, polglasno toži.
»Voda se mi je zaprla, imam raka na prostati. Neradi kličemo.«
Potipam trebuh, boleč je že ob rahlem tipu. Gospod je v poznih letih,
izžet, blagih potez. Potrpežljivo čaka, da pripravim set. Ko vstavim
kateter, priteče moten krvavkast urin. Močno mu odleže. Gospa sedi ob
njem, občutek nemoči, ki ga daje slutiti, je parajoč.
»Bil sem na ruski fronti, v nemški vojski. Hudo zimo smo preživeli, bil
sem mlad, ni mi bilo dvajset let. Potem sem bil ruski ujetnik, nekje v
Zakavkazju sem delal na ruskem kolhozu. Šele po enem letu sem zvedel,
da je vojne konec. Vračal sem se peš in s tovornimi vlaki, dolge mesece.«
Na obrazu zaznam bolečino.
»Ko sem prišel domov, je bilo vse narobe. Bil sem na nepravi strani.
Starše, mlajše brate in sestre bi Nemci izselili ali ustrelili. Moral sem iti.«
V tihih počasnih besedah zažari vse breme njegove odločitve, ko mi
govori o polstoletnem občutku krivde in življenju na robu družbe.
»Precej let je bilo hudo. Nato sem spoznal ženo, učiteljica je bila.« Oživi.
»V mladosti zorijo čustva kot tropski sadeži, zavrejo ti kri, vse naredijo
lepše.«
Nežen rumen sij stare svetilke nejasno osvetljuje podobo Križanega v
kotu.
»Potem pride starost. Pride bolezen, osamljenost, občutek nekoristnosti,
odvisnosti. Mleko in kruh nama prinesejo sosedje, sem gor v drugo
nadstropje. Ne moreva sama dol. Tudi duhovnik prihaja, vsak mesec, na
prvi petek. Hčerkica nama je umrla, pri treh letih, neke zime, zdravniki
so rekli, da zaradi pljučnice. Živeli smo v kletnem stanovanju, plesnivem
in majhnem.« Dolge trenutke zre v ženo. » V duši sva mirna, vsem sva
odpustila.«
Ena sama velika solza mu polzi po licu, počasi, kot da se ji nikamor ne
mudi in se ji ni nikomur sramovati.
Odhajam. Nočni hlad sveži. Dvorišča in ulice siromašnega primestja so
puste in temne. Mesto nad polnočno reko blešči v tisočerih lučeh.
Franci Bečan

Tajništvo ŽPS

južni Franciji.
Zbor se nam bo predstavil v dvorani Valentina
Oblaka v soboto, 12.3., ob 19.00. Lepo vabljeni.

Priprava na krst

Na tiho nedeljo, letos 13. 3., obhajamo 3.
obletnico izvolitve papeža Frančiška za Petrovega
naslednika. V treh letih je sedanji sveti oče pokazal
Cerkvi in svetemu svetu sijaj Božjega obličja, ki
je Usmiljenje. Za to smo mu neizmerno hvaležni.
Radi imamo svetega očeta Frančiška. To bomo
pokazali Bogu in njemu na tiho nedeljo, ko bomo
še posebej molili zanj in Bogu izrekli evharistijo za
svetega očeta Frančiška. Papež Frančišek si iz
dneva v dan prizadeva, da bi vsi kristjani spoznali,
da moramo drug drugemu služiti v Jezusovi
ljubezni, da ne sme med nami biti nikogar, ki bi
zaradi naše preslabotne ljubezni trpel. Naj Sveti
Duh da našemu svetemu očetu Frančišku zdravja
in moči, da bo Cerkvi še naprej vračal prvotni
evangeljski zagon in svetost.

V ponedeljek, 7. 3., ob 20.00 bomo imeli sestanek
tajništva ŽPS v pisarni župnišča. Lepo vabljeni
člani.
Priprava na zakrament sv. krsta v mesecu marcu
bo izjemoma v torek, 8. 3., ob 19.00 v župnišču.
Potrebne predhodne prijave.

Skupina za starejše

V sredo, 9. 3., ob 18.30 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 vedno odprta za nove člane.

Kateheza odraslih

V četrtek, 10. 3., bo po maši in molitvah v Marijini
učilnici redno mesečno srečanje kateheze za
odrasle.

Srečanje ministrantov

V soboto, 12. 3., ob 9.00 bo srečanje ministrantov.
Dobimo se v zakristiji. Srečanje bo posvečeno
ministriranju v sv. velikonočnem tridnevju. Prosim
za zanesljivo udeležbo.

Dan birmancev, staršev in botrov

Tiha nedelja, papeška nedelja

Oljčne vejice

Na tiho nedeljo, 13. 3., boste lahko pred cerkvijo
oz. v cerkvi pod korom dobili oljčne vejice za cvetno
nedeljo. Vaši darovi bodo namenjeni za obnovo
cerkva v Istri, od koder so nam pripeljali oljke.

Dekanijski križev pot pri sv. Marjeti

V soboto, 12. 3., bo v župniji potekal dan (oz.
popoldan) za birmance, starše in botre. Pričeli ga
bomo ob 14. uri, sklenili pa z večerno mašo ob 18.
uri. Starši in botri se zberete v dvorani, birmanci
pa v Jožefovi učilnici. Tako program za birmance
kot za starše in botre bo razgiban, vključeval bo
nagovor gostov, pogovor in tudi nekaj osebnega
dela. Zares lepo vabljeni.

Na 5. postno nedeljo, 13. 3., ob 15.00 bo po
poti k cerkvi sv. Marjete potekal tako imenovani
dekanijski križev pot pod naslovom »Naj tvoja
dobrota in usmiljenje prevzameta nas, naša pota
in naša življenja«. Letošnji križev pot je sestavila
Simona Jezeršek. Po poti se bomo ustavili ob
štirinajstih postajah, skozi katere bomo odkrivali,
kako biti usmiljeni kakor Oče, kar je geslo svetega
leta Usmiljenja.

Koncert Crescendo

Seja ŽPS

Mešani pevski zbor Crescendo je bil pred slabim
letom ustanovljen iz ljubezni do petja. Večina
pevcev je že prej pela v mešanem pevskem zboru
Gimnazije Škofja Loka in v marsikom je še dolgo po
odhodu z gimnazije tlela želja po kvalitetnem petju.
Mešani pevski zbor Crescendo, kakršen nastopa
danes, je zato ustanovil dirigent Žiga Kert, danes
študent zadnjega letnika glasbene pedagogike
na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in
študent orkestrskega dirigiranja na konservatoriju
za glasbo v Celovcu.
Naš program sestavljajo lažje in tudi zahtevnejše
skladbe slovenskih in tujih skladateljev. Za seboj
že imamo nekaj koncertov: premierno smo se
predstavili na lanskoletnem Pomladnem koncertu
mešanega pevskega zbora Gimnazije Škofja Loka,
s katerim smo ob koncu lanskega leta prepevali
tudi na Božično-novoletnem koncertu. Prav tako
smo peli v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom
Crescendo in solistko profesorico Francko Šenk,
letos pa nas čaka zelo zahteven nastop na
magistrskem koncertu našega zborovodje. Zadnji
veliki načrt za letošnje leto pa je udeležba na
srečanju zborov z vsega sveta, ki bo avgusta v

Redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 14. 3. Sejo bomo
začeli s sveto mašo ob 19.30. Člani lepo vabljeni.
Vsi pa povabljeni, da naše srečanje podprete z
molitvijo.

Celonočno češčenje

»Obstajajo trenutki, ko smo še močneje poklicani,
da se zazremo v usmiljenje, da bi tudi sami postali
učinkovito znamenje Očetovega delovanja.«
(papež Franičišek) Dragi župljani, čutim, da je prav,
da se prav zares zazremo v Usmiljenje. Da bi mogli
izprositi, začutiti in naposled biti usmiljenje. V noči
iz 14. na 15. marec bo Najsvetejše, Jezusovo Telo,
ki je Obličje Usmiljenja, izpostavljeno celo noč v
kapeli sv. Družine. Vem, da pred vas postavljam
težak, ne le duhovni, ampak čisto življenjski izziv.
A ravno zato, ker menim, da kot župnija zmoremo
biti budni ob Jezusu, da se v noči postavimo pod
»obnebje usmiljenja«, kot rad pravi papež. To
noč usmiljenja bomo zaključili z jutranjo mašo, ki
bo 15. marca ob 9.30. Iskreno vas prosim, da ste
kamenček v mozaiku molitve, da ste solidarni in se
vpišete v seznam prav zares po svojih možnostih
in zmožnostih. Srčno želim, da bi se ta večer

dotikali Božjega usmiljenja kot krvotočna žena (Mt
9,20-22), da bi se kot Mojzes, Aron in Hur (2 Mz
17,8-16) vzpeli na goro in duhovno pomagali biti
bitko, ki jo bije tudi naša župnija, prav vsak delček
le-te, torej vsak izmed vas. Seznam za vpisovanje
bo čez vikend zadaj v cerkvi na pultu v kiosku, čez
teden pa v kapeli na polici pod zvoncem za začetek
sv. maše. Češčenje bomo začeli v ponedeljek, 14.
3., s sveto mašo ob 19.30.

Dan odprtih vrat Rahelin vrtec

Dan odprtih vrat bo v torek, 15. 3., ob 15.00.
Srečanje je namenjeno odraslim in vključuje:
osnovno predstavitev in delovanja vrtca,
predstavitev Montessori pedagogike ter možnost
ogleda sob in predstavitev materialov.

Vabilo k vpisu v Rahelin vrtec

Rahelin vrtec – hiša otrok Montessori vabi starše
predšolskih otrok k vpisu v program predšolske
vzgoje za leto 2016/17.
Predšolsko vzgojo izvajamo za otroke od 1-3 in 3-6
let po metodi Marie Montessori.

Karitas – delitev hrane

V sredo, 16. 3., od 16.00 do 17.45 bodo v prostorih
Karitas pod cerkvijo razdeljevali hrano in higienske
potrebščine. Prosilci lepo vabljeni.

Spoved veroučencev

V tihem in cvetnem tednu bo potekalo spovedovanje
veroučencev pred prazniki. Spovedovanje bo
potekalo v času rednega verouka:

Dan

Razred

Četrtek, 17. 3.

birmanci

Petek, 18. 3.

6. r., birmanci

Ponedeljek, 21. 3.

4. r., 5. r., 7. r.

Torek, 22. 3.

3.r., 7.r.

Sreda, 23. 3.

birmanci, 4.r.

Postni oratorijski dan

V soboto, 19. marca, bo od 9. do 13. ure v
pastoralnem domu potekal oratorijski dan. Na
njem se bomo poglobili v skrivnosti velikega tedna
in velikonočnih praznikov ter naredili butarice in
druge izdelke z velikonočno tematiko, manjkalo pa
ne bo tudi petja, bansov in iger. Vsi osnovnošolski
otroci lepo vabljeni. Prijavnice bodo v kratkem na
voljo pri verouku in na spletni strani župnije.

Postni oratorijski dan

Z mladimi se bomo v soboto, 19. 3., zvečer
po večerni sv. maši udeležili dekanijskega
spovedovanja mladih v Podutiku. Odhod izpred
župnišča bo takoj po maši.

Začetek velikega tedna

Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja, ko
bogoslužje poudarja Jezusov slovesni vhod v
mesto Jeruzalem. Ljudje so ga pričakali z oljčnimi

vejami in cvetjem ter pozdravljali: „Hozana na
višavah, blagoslovljen je kralj judovski, ki prihaja
v imenu Gospoda.“ Da bi tudi mi to podoživeli, se
bomo ob 9.30 zbrali pred župniščem, blagoslovili
zelenje ter se s procesijo spomnili Jezusovega
slovesnega vhoda v Jeruzalem. Da bi laže začutili,
da smo prav mi tisti, ki na trenutke Jezusa častimo
z radostnimi vzkliki, in da smo prav mi tisti, ki že
v naslednjem trenutku vpijemo: »Križaj ga, križaj
ga!«, vas vabim, da pri procesiji sodelujemo z
butaricami, petjem in procesijo, ki se bo kot lansko
leto vila mimo župnišča, šole, po ozki poti ob
pastoralnem domu proti cerkvi. Blagoslov
zelenja bo pri vseh svetih mašah.

Pobožnost križevega pota

Na cvetno nedeljo ob 16.00 bo pobožnost
križevega pota v župnijski cerkvi. Vodili ga bodo
zakonci župnijskih zakonskih skupin.

Spovedovanje pred prazniki

Med križevim potom in do konca večerne svete
maše na cvetno nedeljo bo možnost za sveto
spoved. Od 17.00 dalje bodo na voljo tudi tuji
spovedniki.

Obiski bolnih in ostarelih pred prazniki

Bolne in ostarele bom obiskoval po domovih na
veliki torek (Seničica, Žlebe in Golo Brdo) in na
veliko sredo (Preska, Vaše in Studenčice). Če bi
še kdo rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči na
tel. 051/303-164.

Verski tisk

Verskega tiska v prosti prodaji na mizici pod korom
zaradi poostrene zakonodaje na tem področju ni
več. Vsi naročniki, ki zadnjih nekaj številk tednika
Družina niste dobili, jih lahko dobite v zakristiji.
Vse naročnike revije Ognjišče in tednika Družina
prosim, da tako revijo kot tednik dvigujete v
zakristiji. Tako se bomo izognili zmedi, ki je nastala.

Župnijsko romanje v maju

Verski tisk na mizici pod korom je namenjen
samo Za romanje, ki ga bomo imeli 30. 4.-2. 5.
po severni Italiji, je še vedno nekaj prostih mest.
Vabim vas, da se prijavite, saj bomo na njem
spoznali dva svetnika, ki sta pustila velik pečat na
II. vatikanskem koncilu, in sicer sv. Janeza XXIII. in
Pavla VI. Tudi papež Frančišek ju je posebej citiral
v buli, s katero je napovedal leto usmiljenja, ki se
je začelo ravno na dan 50. obletnice konca koncila.
Duhovno bomo združili s prijetnim, saj se Italija v
tem obdobju pokaže v prav posebnih barvah in
vonjih.

Mesec februar

K Bogu so odšli:
- Martina Sedonja, (91), Preska
- Anton Meden, (60), Medvode
Božji otroci so postali:
Krstov ni bilo.

Predavanje za starše veroučencev
V sredo, 9. marca, ob 19. uri bo v dvorani Valentina Oblaka v pastoralnem domu
predavanje, na katerega ste še posebej povabljeni starši veroučencev. O vzgojnih
stilih bo spregovorila Jasna Korbar, profesorica na Ekonomski šoli Novo mesto.
KRATKA VSEBINA PREDSTAVITVE:
Starševstvo je pomembna in odgovorna vloga, h kateri sodi najtežja naloga,
imenovana vzgoja. Starši se sprašujemo, kako vzgajati, kaj je prav in kaj ne. Vzgojne
napake dela vsak starš, tudi najboljši med njimi. V kolikor gre samo za posamezne
vzgojne napake, jih otrok prenese brez velike škode za svoj razvoj. Če pa se te vzgojne
napake ponavljajo vsakodnevno, to preraste v nepravilno vzgojo ... Posledice, ki jih
ima nepravilna vzgoja na otrokov razvoj v kasnejših obdobjih, so lahko katastrofalne.
Želimo, da bi naši otroci odrasli v delovne in zadovoljne posameznike. Ali se to res
zgodi, pa ni odvisno od količine ljubezni, ki jo dajemo svojim otrokom, ampak od
tega, kako jih starši ljubimo. Vsi imamo svoje otroke brezmejno, brezpogojno radi, pa
vendar, naša ljubezen velikokrat ne deluje tako, kot smo si zamislili.
Preden imamo otroke, nam je povsem jasno, kako je potrebno vzgajati. Imamo
številne ideje, vemo, kako. Ko pa postanemo starši, nihče izmed nas ni pričakoval,
da se bo kdaj počutil tako nemočno, prestrašeno, frustrirano, jezno in razočarano. Ni
potrebno, da smo kot starši popolni in idealni. Pomembno je predvsem to, da smo
sproščeni.
Predstavila bom 4 vzgojne stile in s pomočjo vprašalnika bodo starši lahko spoznali,
kateri vzgojni stil jim je najbližji. Namen je, da starši začutijo sebe in prepoznajo svoje
želene drže v odnosu do svojih otrok.
Dotaknili se bomo vprašanj kot so:
• Zakaj je ustrezen odziv na otrokova čustva (npr. jeza, ko ne more zapeti jopice ali
strah pred frizerjem) in na otrokovo neustrezno vedenje (npr. trmarjenje v trgovini)
tako pomemben?
• Zakaj je pomembno prepoznati otrokovo potrebo, da je »uzrt« in mu dati občutek
vrednosti?
• Zakaj je pomembna in kako se bo obrestovala doslednost pri otroku ter usklajenost
v vzgoji med mamo in očetom?
• Zakaj je pomembna otrokova osebna odgovornost in na katera področja se nanaša?
• Zakaj naj bi otroci stvari, ki so jim kos, opravljali sami (oblačenje, domače naloge,
pospravljanje sobe, igrač, ipd.)?

