MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
26. 9. 2016

Kozma in Damijan,
muč.

Torek
27. 9. 2016

Vincencij, ustanovitelj
lazaristov

19.00 + Justina Jerše, 30. dan

Sreda
28. 9. 2016

Venčeslav, muč.

19.00 + Rajko Jezeršek

Četrtek
29. 9. 2016

Mihael, Gabrijel,
Rafael, nadangeli

19.00 + Marija Kržišnik

Petek
30. 9. 2016

Hieronim, duh.

19.00 + Jože Zupančič, obl.

Sobota
1. 10. 2016

Terezija Deteta
Jezusa, dev.

Nedelja

27. navadna
nedelja rožnovenska

2. 10. 2016

Hab 1,2-3;2,2-4
Ps 95,1-2.6-7.8-9
2 Tim 1,6-8.13-14
Lk 17,5-10

Angeli varuhi

6.30 po namenu
(kapela)

10.00 (DSO) po namenu
18.30 rožnovenska pobožnost
19.00 + Ladislav Bizant, obl.
7.00
9.30
18.30
19.00

za žive in rajne farane
+ Ivan Tehovnik
rožnovenska pobožnost
+ Franc Majcen

Ponedeljek
3. 10. 2016

Gerard, op.

Torek
4. 10. 2016

Frančišek Asiški, red.
ustanovitelj

18.30 rožnovenska pobožnost
19.00 + Franc Petač (Žlebe), obl.

Sreda
5. 10. 2016

Marija Favstina, red.

18.30 rožnovenska pobožnost
19.00 + Franc Osredkar

Četrtek
6. 10. 2016

Bruno, ust.
kartuzijanov

18.30 rožnovenska pobožnost
19.00 ++ Andrej in starši Štrukelj

Petek
7. 10. 2016

Rožnovenska Mati
Božja
prvi petek

Sobota
8. 10. 2016

Pelagija, spok.
prva sobota

7.15
8.00
18.30
19.00

Nedelja

28. navadna
nedelja žegnanjska

7.00 ++ Vinko in Terezija Zdešar,
obl.
9.30 + Marija Pavič
18.30 rožnovenska pobožnost
19.00 za žive in rajne farane

9. 10. 2016
2 Kr 5,14-17
Ps 98,1-4
2 Tim 2,8-13
Lk 17,11-19

Abraham in Sara,
sp. os.

6.30 v dober namen
(kapela)

16.00 (DSO) po namenu
18.30 rožnovenska pobožnost
19.00 + Mira Majcen
fatimska pobožnost
za duhovne poklice
rožnovenska pobožnost
+ Ivanka Bečan

10. 10. – seja ŽPS
12. 10. – srečanje Karitas
13. 10. – kateheza za odrasle
14. 10. – predavanje »Dopolnimo
spoznanja«
18. 10. – srečanje izrednih delivcev
obhajila
20. 10. – priprava na krst
22. 10. – praznovanje zakonskih
jubilantov
23. 10. – misijonska nedelja, krstna
nedelja

Oddane maše

+ Milena Hriberšek 2 sv. maši; + Ivan
Tehovnik 2 sv. maši

Krstna nedelja v oktobru:

Nedelja, 23. 10., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v četrtek,
20. 10., ob 20.00 v učilnici župnišča.

Povabilo k večernicam:

Vsak četrtek po večerni sv. maši
vabljeni k molitvi večernic pred
Najsvetejšim.

Povabilo k torkovemu
petkovemu češčenju:

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, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si.

in

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:

TRR Župnije Preska: 24200-9004367145

Župnija Preska

Napovedni koledar:

1. 10. – 3. skupina (vodja: Urška
Jenko)
8. 10. – 1., 2. in 3. skupina (čiščenje
pred žegnanjsko nedeljo)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi
za urejenost naše župnijske cerkve,
naj sporoči na tel. 051/303 – 164.

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXVII

številka: 16

25. september 2016

Družina
Sedeli so pod kupolastimi kolibami iz blata, lubja in vej, sredi visokega
trnovega grmovja, pod nagubanimi, zelenimi baobabi. Grmičarji. Sani.
Ženske z otroki so sedele ločeno. Mlajše, cimetasto rjave, gladke polti,
kratkih poprastih las, bose. Starejše, temnejše in zgrbljene, skrivajoč
neko mračno vdanost. Otroci, smejočih obrazov, radovednih oči, v
zamazanih srajčkah, prašnih nog. Moški, odeti v antilopje kože, v
platnenih hlačah do kolen, so kurili ogenj in nerazumljivo žlobudrali.
Čreda impal je v visoki travi hipoma obmirovala, z akacijevega
drevesa se je prhutajoč dvignil par beloglavih orlov. V daljavi pod
trnovimi drevesi so se oglašale hijene. Rdeče afriško sonce je tonilo
nad savano.
Grmičarji so nomadi, pomikajo se za čredami divjih živali in sezonskimi
plodovi. Živijo v razširjenih družinah. Ženske so nabiralke rastlin, zeli,
plodov, gomoljev, korenik. Skrbijo za otroke. Moški so lovci, lovijo
manjše divje živali, z lokom ali kopjem, s pomočjo puščic, katerih
konice so napojene z močnim strupom iz ličink nekega hrošča. V
času selitev in nenehnega iskanja zelenih rastlin si zgradijo začasna
bivališča iz blata in vej. Ne vedo, kaj so črke, denar, pisalo. Družina
grmičarjev v divjini severne Tanzanije.
»Oči, danes imam po službi strokovno izobraževanje in pridem šele
zvečer,«nehote prisluhnem mlajši kolegici, ki z mobilnim telefonom
na ušesu odhaja iz ambulante za nujno medicinsko pomoč. »Bi peljal
Ano ob štirih na klavir, Tevža pa na košarko. Miha ima poslovne
pogovore zunaj firme in ne ve, kdaj točno pride. Prosim, oči. V nedeljo
imamo pri deseti maši blagoslov šolskih torb, vaju poberemo in bomo
skupaj pri maši in na kosilu.« Nekaj trenutkov tišine, nato zadovoljno
muzajoč se odloži telefon v žep. V naglici na mizi pozabi stetoskop,
mahajoč z njim pohitim za njo, prijazno se zahvali. Mlada slovenska
katoliška družina.
Družina je kraj, kjer se združujejo ljudje; je prostor, ki je namenjen za
srečanje z Gospodom. Njeni člani so odgovorni drug za drugega. V
svojih mislih so čisti, v svojih dejanjih vzorni, previdni v molku, koristni
v besedah, vsem bližnji v sočutju. Samo družine, kjer je usmiljenje
doma, lahko temu človeštvu edine prinesejo razigran smeh otrok,
veselje mladostnikov, veliko število pogumnih zaročencev in srečnih
duhovnikov. Zato je družina, kjer je usmiljenje doma, drevo z lepimi
sadeži in skala za varen dom. Upanje za svet, ki se utaplja v sovraštvu
in vojnah (Molitveni dan za duhovne poklice 2016, Brezje).
Katera od obeh družin je bližja tem besedam?
Franci Bečan

Srečanje za bralce Božje Besede

V torek, 27. 9., bo ob 20.00 v Marijini učilnici
v pastoralnem domu srečanje bralcev Božje
Besede. Vsi, ki z branjem Božje Besede sodelujete
pri bogoslužju, lepo vabljeni na to srečanje.
Posebno pa lepo vabljeni vsi, ki bi Bogu dali na
razpolago glas za oznanjevanje Njegove Besede.
Na srečanju nam bo ob Branju Božje Besede
spregovoril biblicist dr. Marjan Peklaj. Posebej se
bo dotaknil razumevanja Stare zaveze v povezavi
z Novo zavezo. Lepo vabljeni!

Dogodek v dvorani Valentina Oblaka

V petek, 30. 9., ob 20.00 bo Franci Bečan v besedi
in fotografiji predstavil potovanje po Namibiji.
Podsaharska Afrika, jezero Etosha, ljudstvo
Himbe, Skeleton coast, puščava Namib. Prijazno
vabljeni.

Duhovna obnova za člane ŽPS

V soboto, 1. 10., bomo imeli člani župnijskega
pastoralnega sveta duhovno obnovo na temo
papeževe spodbude Radost ljubezni. Zbrali se
bomo ob 8.00 v kapeli sv. Družine, kjer bomo
obnovo začeli z molitvijo. Ob 8.30 bo priložnost
za okrepčilo s kavo in čajem. Od 9.00 do 9.45
bomo poslušali predstavitev papeževe pastoralne
spodbude. Od 10.00 do 10.45 bo sledilo delo
po skupinah. Čas med 11.00 in 12.00 uro pa bo
namenjen pogovoru. Duhovno obnovo bomo
sklenili s kosilom ob 12.00. Člane prosim, da
svojo prisotnost potrdijo tajniku ŽPS-ja g. Iztoku
Žebovcu.

Rožnovenska nedelja

Nastanek rožnega venca in praznik, povezan z
njim, ki ga obhajamo na prvo nedeljo v oktobru, je
nastal prav iz ljubezni do Boga in Marije. Že od 12.
stoletja naprej se je širila pobožnost, v kateri so v
molitvi ponavljali zdravamarijo. Navada ponavljati
zdravamarijo trikrat po petdesetkrat, vsega skupaj
torej 150-krat, kot je število psalmov Stare zaveze.
Kmalu so takšni ustni molitvi začeli dodajati
Kristusove in Marijine skrivnosti. Nedolgo za tem
je ta oblika dobila ime »rosarium«, to je venec
rož, rožni venec po zgledu vencev iz rož, kakršne
so tedaj ženini polagali na glavo nevestam.
Uporabljanje vrvice pri molitvi rožnega venca in na
njej nabranih »jagod« izvira iz praktične potrebe,
prišla pa je ta navada na zahod iz vzhoda, kjer
npr. menihi na gori Atos že od nekdaj uporabljajo
podobno vrvico z nabranimi jagodami kakor naš
rožni venec (imenovan tudi molek).

Povabilo k molitvi rožnega venca

Bliža se mesec oktober in z njim rožnovenska
pobožnost kot priložnost, da poglobimo vero
v skrivnosti odrešenja. Molitev rožnega venca
je zagotovo ena najbolj preizkušenih poti do
radostne ljubezni, h kateri nas vabi papež
Frančišek v letošnjem pastoralnem letu. Veselje in
ljubezen sta sicer dva osnovna sadova ponižne in
vztrajne molitve. Da bi se oboje skupaj z obilnim

blagoslovom razlivalo v naše domove.
Zato goreče vabim družine: »Odprite vrata vaših
domov Bogu z molitvijo rožnega venca, odprite
vrata sorodniku, sosedu, prijatelju, povabite jih k
molitvi rožnega venca in kratkemu druženju. To
je ena izmed konkretnih poti, da zaživi med vami
radost ljubezni.« Ta izziv sem postavil pred vas
že v knjižici o pastoralni dejavnosti naše župnije
na str. 8.
V oktobru vas bo k molitvi vabila tudi fatimska
Marija, ki bo v rokah držala štiri rožne vence - po
enega za vsak del župnije: Golo Brdo in Seničica;
Preska in Medvode; Žlebe in Studenčice; Vaše in
Goričane. Družine lahko molitev organizirate tudi
v župnijski ali podružnični cerkvi ali v kapeli sv.
Družine. Naj se v prihajajočem oktobru iz naših
družin sliši molitev rožnega venca. Prosim vas,
ne preslišite tega vabila. Marija nas ne bo pustila
praznih rok. Marija je eno samo uho, ki posluša
naše iskrene prošnje. Molitev bo prinesla mir,
zdravje, odpuščanje, spravo, uspeh. Sklenimo
roke, okrašene z rožnim vencem, in molimo.
Pol ure pred vsako sv. mašo bo v cerkvi
rožnovenska pobožnost – duhovnik bo pristopil,
izpostavil Najsvetejše ter vodil molitev rožnega
venca. Vabljeni, da svoje molitvene namene
oddate v košarico, ki vas čaka na oltarju
Jezusovega Srca v cerkvi pod korom.
Vsak petek so k rožnovenski pobožnosti posebej
povabljeni otroci, ki so v veroučni šoli. Na prvi
petek v oktobtu, 7. 10., bodo na začetku svete
maše molili desetke rožnega venca bodoči
birmanci (7. in 8. razred); v petek, 14. 10., pa
bodo na začetku svete maše molili desetko
rožnega venca prvoobhajanci (2. razred)!

Teden za življenje 2016

Namen tedna ni predvsem boj proti slabemu, pač
pa ozavestiti, pospeševati in razvijati vse, kar je
dobro, pozitivno, kar služi življenju - da bi se v srcu
slovenskega človeka prebudil nov DA življenju.
Vsak je povabljen, da na svojem mestu najprej
osebno pričuje za ljubezen do življenja in to tako,
da govori s tem, kar živi, oziroma s tem, za kar
si prizadeva. Iz takega življenjskega pričevanja
vsakega od nas, ko vsakdo skuša razvijati svoje
sposobnosti v službi življenja, se lahko poraja tudi
naše skupno pričevanje v slovenskem prostoru,
ki se izraža predvsem v TEDNU ZA ŽIVLJENJE.
Verjamemo, da se kultura življenja širi od srca
do srca, od človeka do človeka, in da nobeno
miroljubno prizadevanje za več življenja med nami
ni zaman.
Letošnji teden bo potekal pod naslovom »TI SI
MOJE ZAVETJE, MOJE VSE V DEŽELI ŽIVIH«
(Ps 142,6)
Dogodki v okviru tedna:
Nedelja, 2. oktober: ob 15.00: Brezje, narodno
svetišče: molitvena ura Za življenje, ob 16.00:
evharistično bogoslužje, vodi dr. Anton Štrukelj;
Sreda, 5. oktober: ob 19.30: Ljubljana – Teološka
fakulteta: predavanje »Izkušnje onkologa ob
skupnem soočanju bolezni, posebej pri mladih«
(v slovenščini) predava gost, zdravnik onkolog

dr. Simon Spazzapan, Onkološki center Aviano,
Italija.
Pri delavniških sv. mašah bomo tudi mi z molitvijo
in besedo na poseben način v službi življenja.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 3.10., ob 20.00 bomo imeli tajništvo
ŽPS v pisarni župnišča. Lepo vabljeni člani.

Katehetski sestanek

V torek, 4. 10., ob 10.00 bo v katehetskem
kabinetu v pastoralnem domu sestanek katehetov
veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni.

Karitas – delitev hrane

V sredo, 5. 10., od 17.00 do 18.45 bodo v prostorih
Karitas pod cerkvijo razdeljevali hrano in higienske
potrebščine. Prosilci lepo vabljeni.

Skupina za starejše

V sredo, 5. 10., ob 19.30 bo v župnišču srečanje
skupine za starejše. Srečanja vodi ga. Štefanija
Mole, svetovalka v Družinskem centru Betanija.
Srečanje traja uro in pol. Dobrodošli stari in novi
člani.

Biblična skupina

V četrtek, 6. 10., ob 20.00 bo v župnišču srečanje
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v
Besedo Življenja.

Pobožnost obhajanja devetih prvih
petkov

Obhajanje devetih prvih petkov v mesecu je
Apostolski sedež izrecno potrdil in pogosto
priporočal, kar je poudarjeno tudi v Direktoriju
za ljudske pobožnosti in bogoslužje (Cerkveni
dokumenti, št. 102, člen 171). Tam je zapisano,
da ima ta pobožnost »začetke v ‘veliki obljubi’, ki
jo je Jezus dal sv. Marjeti Mariji Alakok. V času,
v katerem so verniki prejemali zakramentalno
obhajilo zelo poredkoma, je obhajanje devetih
prvih petkov v mesecu pomembno prispevalo
k prenovi pogostnega prejemanja zakramentov
pokore in evharistije. V našem času obhajanje
devetih prvih petkov, če ga pravilno pastoralno
usmerimo, lahko brez dvoma rodi bogate duhovne
sadove.«
Na neki petek med svetim obhajilom je Jezus
v posebnem videnju sv. Marjeti Mariji Alakok
posredoval tako imenovano dvanajsto ali ‘véliko
obljubo’: »Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih
petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost
končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji
nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje božje
Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.«
Vabim vas, da se odločite in že ta mesec začnete
opravljati pobožnost prvih petkov. Odločite se cele
družine. Tudi to je ena od konkretnih poti, da med
vami zaživi radost ljubezni.
Petek, 7. 10., je prvi v oktobru. 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
torej k obhajanju prvega petka – sveta spoved,
obisk svete maše, pri kateri poskušam čim bolj
dejavno sodelovati, in prejem svetega obhajila.
Na prvi petek več molimo in z dobrimi deli ter
premagovanji zadoščujemo za vse, ki ne verujejo,
ne molijo, ne ljubijo in ne upajo. Po večerni sveti
maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu
srcu v cerkvi. Med molitveno uro bo priložnost
za sv. spoved. Ob 21.00 bo molitvena ura za
duhovnike v kapeli, nato bo sledilo tiho češčenje
Najsvetejšega do polnoči.

Prva sobota, fatimska pobožnost

Sobota, 8. 10., je prva v oktobru in je posvečena
češčenju brezmadežnega srca Device Marije. Ta
dan bo ob 7.15 molitev rožnega venca na fatimski
način v kapeli sv. Družine, sledila bo sv. maša.
Lepo vabljeni.

Srečanje ministrantov

V soboto, 8. 10., ob 8.00 bo prvo srečanje za
ministrante. Dobimo se v kapeli pri sv. maši. Po
vajah bo sledil šport. S seboj imejte primerno
športno opremo in obutev. Dosedanji in novi
ministranti lepo vabljeni.

Ritem srca

V četrtek, 13. 10., ob 19.30 bo v športni dvorani
Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad
Ljubljano festival sodobne krščanske glasbe Ritem
srca. Cena vstopnice je 5 €. Vsi zainteresirani se
lahko prijavite v pisarni župnišča. Mladi in drugi
vabljeni.

Župnijski orkester

V letošnjem letu bo pričel delovati župnijski
orkester, ki bo poskušal polepšati praznike v
domači župniji. Uvodni sestanek bo 16. oktobra
ob 19. uri v pastoralnem domu, sicer pa bodo
vaje potekale le pred večjimi prazniki. Kdor bi se
nam rad pridružil, naj to sporoči po el. pošti: lucija.
bizant@gmail.com ali na tel. št. 031-499-447. Vsi
lepo vabljeni!

Delavnice molitve in življenja (DMŽ) v
naši župniji

DMŽ so za služenje Cerkvi. Vernikom posredujejo
predvsem praktične metode za učenje molitve.
Pomagajo jim moliti na raznolik in postopen način,
od prvih korakov do globin kontemplacije.
To učenje ni teoretično, ampak praktično. Gre za
življenjsko dejavnost. Življenjskih reči pa se naučiš
le, če jih živiš in izpolnjuješ.
Ustanovitelj teh delavnic je kapucin br. Ignacijo
Laranjaga. On je v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja v svojem delovanju v Južni Ameriki pri
ljudeh začutil veliko žejo po duhovnem. Najprej je
organiziral srečanja z naslovom Izkušnja Boga. Po
desetih letih teh srečanj pa so se oblikovale prve
delavnice. V naši župniji bomo s srečanji začeli v
torek, 2. 11., po večerni sv. maši. Srečanja bodo
vsak torek.

Spomin na posvetitev naše župnijske cerkve –
žegnanjska nedelja
Želja po novi župnijski cerkvi se je v župniji porajala že dalj časa. Še posebno pa se je utrdila
po potresu leta 1895, ki je takratno župnijsko cerkev zelo prizadel. Župnik Valentin Oblak je
takrat v Kroniki zapisal, da so naredili napako, da niso zidali nove cerkve. Namesto tega so
poškodovano cerkev povezali z železnimi vezmi ter dozidali zakristijo. Število prebivalcev
je raslo, cerkev pa je postajala premajhna. Načrte za povečavo cerkve je leta 1908 izdelal
arhitekt Vancaš. Projekt je predvideval povečavo stare cerkve. Župniku Oblaku pa to ni bilo
po volji. 25. marca 1935 je bil izvoljen pripravljalni odbor za gradnjo nove cerkve. V igri so bile
tri lokacije, kjer naj bi stala nova cerkev, vendar je na koncu obveljala četrta možnost. Župnik
Oblak je za načrte prosil Plečnika. Načrt je predvideval, da bi podrli severno steno stare cerkve
in ji priključili novo. Ideja župniku ni bila všeč, prav tako tudi vernikom. Imeli bi Plečnikovo
cerkev, ki pa ne bi bila tako funkcionalna, kot je današnja. Župnik je načrt zaupal arhitektu
Zupanu. 28. julija 1939 so bili narejeni temelji za novo cerkev v Preski. Pri nadaljnjem delu pa
so se pokazali mnoge pomanjkljivosti načrta. Župnik Valentin Oblak je našel arhitekta Vinka
Glanza, ki je odpravil pomanjkljivosti prejšnjih dveh arhitektov Plečnika in Zupana. Zidavo
cerkve je prevzel Terčelj - Svetina iz Ljubljane, tesarsko delo pa tesarski mojster Žontar iz
Preske. 8. julija 1940 so začeli zidati prve zidove nove cerkve. Ob začetku vojne 1941. je
bila nova cerkev že pod streho. Sledila so leta trudnega prizadevanja za zasteklitev oken,
pridobivanje opreme za mogočno cerkev. 30. junija 1957 je cerkev dobila mogočno oltarno
sliko akademskega slikarja Staneta Kregarja. Krona vsega prizadevanja, truda in odpovedi
je bila slovesna posvetitev nove cerkve 13. oktobra 1957. leta. Zelo pomenljiv stavek iz
slavnostne pridige ljubljanskega škofa Vovka je sledeč: »Prejšnja cerkev je bila premajhna,
glejte, da ta ne bo kdaj prevelika.«
Spomin na dan posvetitve naše farne cerkve bomo obhajali na žegnanjsko nedeljo, ki je
vsako leto druga v oktobru. Letos bo 9. 10. Ta dan čutimo hvaležnost našim prednikom, da so
postavili to prebivališče Boga med nami. Misel pa je naravnana na sedanji trenutek: hvaležni
smo Gospodu, da lahko pridemo k njemu na obisk in pogovor, da smemo z njim darovati
najsvetejšo daritev, prisluhniti Njegovi besedi. Tu nam je dano sprejemati dar sprave, ob Njem
moremo utrjevati medsebojne prijateljske vezi. Lepo vas vabim, da bi se ta dan v čim večjem
številu zbrali ob oltarju domače cerkve, da bi spoštljivo počastili in prosili Gospoda: »Ostani z
nami, Gospod.« Pri vseh mašah bo darovanje za potrebe naše župnije.

