MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
21. 11. 2016

Darovanje
Device Marije
teden Karitas

19.00 (kapela) po namenu

Torek
22. 11. 2016

Cecilija, muč.

17.30 molitev za rajne
18.00 + Frančiška Čarman, 30. dan
za pokojne pevce in organiste
(oddana)

Sreda
23. 11. 2016

Klemen I, pp.

17.30 molitev za rajne
18.00 + Franc Zadnikar, obl.

Četrtek
24. 11. 2016

Andrej Dung in
vietnamski muč.

17.30 molitev za rajne
18.00 + Andrej Bezjak, obl.

Petek
25. 11. 2016

Katarina
Sinajska, muč.

17.30 molitev za rajne
18.00 + Jožef Gyergyek, obl.

Sobota
26. 11. 2016

Valerijan
Oglejski, šk.

10.00 (DSO) ++ za rajne
17.30 molitev za rajne
18.00 + Alojzija Bergant, obl. in r.d.
7.00 za zdravje
9.30 ++ Bojan Vilar, Vida Pogačar in
Angela ter Janez Vrtačnik
17.30 molitev za rajne
18.00 za žive in rajne farane

27. 11. 2016

1. adventna
nedelja

Ponedeljek
28. 11. 2016

Katarina
Laboure, red.

Torek
29. 11. 2016

Saturnin, muč.

17.30 molitev za rajne
18.00 za zdravje (T)

Sreda
30. 11. 2016

Andrej, ap.

17.30 molitev za rajne
18.00 + Ludvik Strušnik, obl.
devetdnevnica

Četrtek
1. 12. 2016

Eligij, šk.

Petek
2. 12. 2016

Natalija, muč.
prvi petek

Nedelja

Iz 2,1-5; Ps 122,12.3-9; Rim 13,11-14;
Mt 24,37-44

Virgil in Modest,
šk.

6.30 po namenu
(kapela)

18.00 ++ Kovačič
devetdnevnica
16.00 (DSO) sv. maša
18.00 v zahvalo
devetdnevnica
19.00 do 20.00
češčenje v
cerkvi, od
20.00 dalje v
kapeli

Sobota
3. 12. 2016

Frančišek
Ksaver, red.
prva sobota

8.00 za duhovne poklice
18.00 + Marjan Švigelj, obl.
devetdnevnica

Nedelja

2. adventna
nedelja

7.00 za zdravje
9.30 za žive in rajne farane
18.00 ++ starši Močnik
devetdnevnica

4. 12. 2016

Iz 11,1-10; Ps 72,12.7-8.12-13.17; Rim
15,4-9; Mt 3,1-12

Janez
Damaščan, duh.
Barbara muč.

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

Župnija Preska

Napovedni koledar:

5.12. – maša na Golem Brdu,
tajništvo ŽPS
6.12. – katehetski sestanek
7.12. – skupina za starejše
8.12. – Brezmadežna, sprejem novih
ministrantov
9.12. – adventni večer
11.12. – dekanijsko srečanje otroških
in mladinskih pevskih zborov v
Stožicah
12.12. – seja ŽPS
13.12. – priprava na sv. krst
14.12. – srečanje Karitas
15.12. – kateheza odraslih
17.12. – dekanijsko srečanje mladih
18.12. – župnijsko spovedovanje
pred prazniki

Oddane maše:

40 sv. maš za rajne

Krstna nedelja v decembru

Nedelja, 18. 12., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v torek,
13. 12., ob 19.00 v učilnici župnišča.
Potrebne predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:

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

Povabilo k torkovemu
petkovemu češčenju:

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.

Čiščenje cerkve:

26.11. – 4. skupina (vodja:
Andreja Bečan)
3.12. – 5. skupina (vodja: Francka
Strušnik)
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: 20

20. november 2016

KRALJ LJUBEZNI
Učimo se ljubiti kot ljubi Kristus kralj

V tako imenovani hvalnici ljubezni sv. Pavla vidimo nekaj značilnosti
resnične ljubezni: »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen; ni
nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje; ni brezobzirna, ne
išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice,
veseli pa se resnice, vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane« (1
Kor 13,4-7).
Vse to živimo in gojimo sredi življenja, ki ga zakonci dan za dnem delijo
med seboj in s svojimi otroki. Zato se obrestuje, če se zadržimo pri tem,
da natančneje opredelimo pomen izrazov tega besedila, da bi ga prenesli
na konkretno življenje vsake družine.
Potrpežljivost
Najprej je v besedilu uporabljen izraz makrothymeî. To ne pomeni
preprosto tega, da ljubezen »vse prenaša«, kajti ta misel je izražena
na koncu, v sedmi vrstici. Pomen izhaja iz grškega prevoda Stare
zaveze, kjer pravi, da je Bog »počasen v jezi« (2 Mz 34,6; 4 Mz 14,18).
Potrpežljivost se pokaže, ko se človek ne da voditi svojim nagonom in se
izogiba polaščanju. Gre za lastnost Boga zaveze, ki kliče k posnemanju
tudi v družinskem življenju. Za razumevanje besedil, v katerih Pavel
uporablja ta izraz, moramo upoštevati Knjigo modrosti (prim. Mdr 11,23;
12,2.15-18). Sočasno s tem, ko se slavi Božja prizanesljivost, ki daje čas
za kesanje, se poudarja njegova moč, ki se kaže v njegovem usmiljenem
delovanju. Božja potrpežljivost je vaja v usmiljenju z grešnikom in
razodeva pravo moč.
Biti potrpežljiv ne pomeni, da dovolimo, da z nami stalno slabo ravnajo, ali
da trpimo fizično nasilje, ali da dopustimo, da nas obravnavajo kot objekt.
Do težav pride, ko zahtevamo, da bodo odnosi med ljudmi nebeški ali da
so osebe popolne ali ko se postavimo v središče in pričakujemo, da se
bo vse zgodilo po naši volji. Tedaj smo nepotrpežljivi in vse nas napeljuje
k temu, da se odzovemo napadalno. Če ne gojimo potrpežljivosti, bomo
vedno imeli izgovore za odzivanje iz jeze; in na koncu se bomo spremenili
v ljudi, ki ne znajo sobivati, ki so nesocialni in nesposobni brzdati svojih
nagonov; tako bo postala družina bojno polje. Zato nas Božja beseda
opominja: »Vsaka zagrenjenost in srditost in jeza in vpitje in zmerjanje
naj izmed vas izgine z vso hudobijo vred« (Ef 4,31). Ta potrpežljivost se
utrdi, ko priznam, da ima drugi prav tako pravico živeti skupaj z mano na
tej zemlji, in sicer takšen, kakršen je. Ni pomembno, če je drugi zame
moteč ali če mi prekriža načrte ali mi je s svojim značajem ali s svojimi
pogledi nadležen, če ni popolnoma tak, kakršnega sem pričakoval.
Ljubezen vedno vključuje globoko sočutje, ki vodi k temu, da drugega
sprejmem kot del tega sveta, čeprav bo ravnal drugače, kot bi si jaz želel.
Papež Frančišek
v posinodalni spodbudi Amoris Laetitia v točkah 90-92

God zavetnice cerkvene glasbe
sv. Cecilije

V torek, 22. 11., bomo obhajali god sv.
Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in pevcev.
Ta dan bodo pri sv. maši ob 18.00 prepevali
vsi pevci pevskih zborov naše župnije. S
pesmijo in molitvijo se bomo Bogu zahvalili,
da ga smemo s pesmijo slaviti. Posebna
zahvala pa velja vsem pevovodjem, organistu
Jožetu in pevcem v župniji. Naj Vam Bog ves
trud po priprošnji sv. Cecilije obilno povrne s
svojim blagoslovom. Po maši bomo s pevci
imeli v pastoralnem domu tradicionalno
»cecilijanko«.

Predavanje za starše
veroučencev

V četrtek, 24. 11., ob 19.00 bo v učilnici sv.
Jožefa v pastoralnem domu predavanje za
starše veroučencev z naslovom: Ljubezen
v družini (4. poglavje AL). Predavanje bo
imela s. Magda Burger, šolska sestra de
Noter Dame. Posebej lepo vabljeni starši
veroučencev vseh razredov osnovne šole. Po
predavanju bodo kateheti na voljo za pogovor
glede rednega verouka.

TEDEN KARITAS

V letu 2016 bo teden Karitas od 20. do 27.
novembra. V tem času se želimo še posebej
zahvaljevati vsem dobrim ljudem, ki podpirate
dejavnost naše župnijske Karitas: darovalcem
in velikemu krogu neposrednih sodelavcev –
prostovoljcev. Od Boga prejemamo mnoge
darove. Prostovoljci Karitas menimo, da je
občutek za stiske soljudi dragocen dar, da
odpiramo svoja srca dobroti, da darujemo
potrebno za lajšanje raznovrstnih stisk, ki nas
doletijo.
Nabava defibrilatorja
Na Župnijski Karitas Preska smo pričeli z
akcijo za nabavo naprave za oživljanje –
defibrilatorja. Naprava naj bi bila nameščena
na župnišču, v neposredni bližini, kjer se
zbira veliko ljudi - tokrat v bližini cerkve,
pastoralnega doma in šole. V primeru potrebe
je hitrost posredovanja odločilna. Vabimo
vse, da sodelujemo pri zbiranju sredstev. Za
zbiranje sredstev za defribilator bo namenjen
nabiralnik Karitas v cerkvi od 20. novembra
do praznika sv. treh kraljev v letu 2017.
Pričakujemo tudi prispevek Občine Medvode.
Za uporabo naprave bomo organizirali tečaje.
Ob potrebi za reševanje življenja lahko pomoč
najbolj uspešno nudijo najprej tisti, ki so v
bližini in poznajo postopke oživljanja.

DOGODKI V TEDNU KARITAS
Romanje v Ponikvo

23. novembra 2016 bo romanje v Ponikvo,
župnijo, kjer je bil rojen blaženi Anton Martin
Slomšek. Odhod avtobusa bo iz Preske ob
8.30. V Ponikvi bo ob 11.00 molitvena ura in
nato ob 12.00 sv. maša. Skupno kosilo bo v
prostorih celjskega sejma ob 14.00 in potem
ob 16.00 v dvorani Golovec v Celju ogled
generalke koncerta »Klic dobrote« in povratek
domov.
Vabljeni!

Koncert »Klic dobrote« v
Smledniku

Koncert »Klic dobrote« prireja letos Župnijska
Karitas Smlednik za okvir župnijskih Karitas
na območju Občine Medvode. Koncert bo
v Kulturnem domu Smlednik v petek, 25.
novembra, ob 19.00.

TV Medvode - oddaja za Karitas
- v nedeljo, 27. novembra, od 16.
do 18. ure

Oglejte si oddajo na naši televiziji, TV Medvode,
ki bo uglašena na vsebino dejavnosti Karitas.
Pripravljata jo studio TV Medvode in s strani
Karitas Župnijska Karitas Pirniče.

Prošnja za darove in možnosti
darovanja

Župnijska Karitas Preska je pripravila
položnice, ki so vstavljene v prilogo
Gorenjskega glasa »Sotočje« s prošnjo, da
darujemo za potrebne pomoči vseh Karitas
na območju Občine Medvode.
Župnijska Karitas Preska bo ob začetku
tedna Karitas delila vrečke z majhnim
presenečenjem v zahvalo in pa tudi s prošnjo,
da vrečke vrnete z vašim darom za potrebne
pomoči.

Adventni oratorijski dan

V soboto, 26. novembra, od 9 do 13. ure bo
v župniji potekal oratorijski dan, na katerem
bomo med drugim izdelovali adventne
venčke. Vsi osnovnošolski otroci lepo vabljeni.
Prijavnice so na voljo na spletni strani župnije,
Facebook strani Oratorija Preska, pri verouku
in v cerkvi.

Letni koncert Moškega
pevskega zbora

Moški pevski zbor župnije Preska vabi na
letni koncert, ki bo v soboto, 26. novembra
2016, ob 19.00 v dvorani Valentina Oblaka
v Pastoralnem domu. Zapel bo slovenske
narodne, ljudske in umetne pesmi slovenskih
skladateljev in pesmi na besedilo slovenskih
pesnikov.
Gostje bodo družina Rus iz Vrzdenca: Natalija,
Nadja, Grega, Dominik, Tone.
Moderator: Janez Dolinar
Zborovodja: Marko Jankovec
Prijazno vabljeni.

Adventni glasbeni večer v
dvorani Valentina Oblaka

Na prvo adventno nedeljo, 27. 11. zvečer ob
19.00, bo imel v dvorani Valentina Oblaka
koncert nam že poznani operni pevec Luka
Debevec Mayer. Izvajal bo znane operne
pesmi. Lepo vabljeni!

Devetdnevnica pred praznikom
Brezmadežne
Na praznik Brezmadežne se bomo tudi letos
pripravljali z devetdnevnico, ki jo bomo začeli
v sredo, 30. 11., zvečer pri sveti maši. Vsak
dan devetdnevnice bomo sveto mašo začeli
z opevanjem Marijine lepote, prisluhnili
nagovoru o Brezmadežni ter po obhajilu
zapeli Marijino hvalnico in mašo zaključili s
sklepno pesmijo. Lepo vabljeni k poglobljeni
pripravi na praznik brezmadežnega spočetja
Device Marije.

Biblična skupina

V četrtek, 1. 12., ob 19.00 bo v župnišču
srečanje biblične skupine. Vabljeni ljubitelji
poglabljanja v Besedo Življenja.

Prvi petek

Petek,2. 12., je prvi v decembru. 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
20.00 bo molitvena ura za duhovnike v kapeli,
nato bo sledilo tiho češčenje Najsvetejšega
do polnoči.

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 3. 12., je prva v decembru 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, 3. 12., ob 8.00 bo redno mesečno
srečanje za ministrante. Dobimo se v kapeli pri
sv. maši. Tokrat prosim, če bi se lahko dobili
v čim večjem številu. Posebej lepo vabljeni
tisi, ki ste se nam pridružili v zadnjem letu oz.
tisti ki še razmišljate, da bi začeli. Sedaj pred
praznikom Brezmadežne, ko bodo sprejeti
novi ministranti, je idealna priložnost.

Miklavževanje

Miklavž se želi tudi letos srečati z otroki
naše župnije. V soboto, 3. 12., ob 15.00 ga
bomo pričakali v dvorani pastoralnega doma.
Otroci že pridno pripravljajo vse za njegovo
godovanje, angelci pa so se odločili, da bodo
vsem otrokom pripravili darilce (knjiga +
piškoti), zato prosimo vse starše, da župniku
»priglasijo« udeležbo svojih otrok do prve
adventne nedelje, to je do 27. 11. 2016. (Če
je le mogoče, se ob tem priporočamo za dar
5 € na otroka. Ob tem bodo dobili kupončke
različnih barv (različne knjige), ki naj jih na
Miklavževanje prinesejo s seboj.)
Pa še to: Miklavž bo letos pustil vse parkeljne
v Goričanah, zato se lahko opogumijo in
pridejo tudi tisti, ki se ne želijo srečati z njimi.

Darovi za očenaše

Pri darovanju za očenaše za rajne ste zbrali
za 60 sv. maš. 20 sv. maš bomo darovali v
naši župniji, 40 pa sem jih oddal duhovnikom,
ki jim primanjkuje sv. maš. Bog vam povrni.

Adventni čas
Adventni čas je čas duhovne priprave na božič. Začenjamo ga s prvo adventno
nedeljo, ki jo bomo letos praznovali 27. novembra. Adventni čas bomo sklenili v
tednu po četrti adventni nedelji na sveti večer, 24. decembra.
Na večja praznovanja se kristjani pripravljamo v posebnih »pripravljalnih« časih (z
adventnim časom na božič, s postom na veliko noč). K zunanjim in materialnim
pripravam na cerkvene praznike sodi tudi duhovna priprava v osebni molitvi in
duhovni poglobitvi, kar lahko vključuje prejem zakramenta sprave, razne odpovedi,
post, dobra dela ali miloščino.
Latinska beseda adventus pomeni prihod. Poznamo dva Gospodova prihoda.
Gospod je prvikrat na svet prišel kot človek, rojen iz Marije, njegov drugi prihod pa
pričakujemo na sodni dan. Kristjani verujemo v Gospodovo nevidno prihajanje v srca
ljudi po delovanju Svetega Duha oziroma v skrivnostno Božjo navzočnost v srcu
vsakega človeka, kar lahko razumemo in dojemamo samo v moči vere.
Adventni čas ima dvojen značaj: je čas priprave na slovesno praznovanje
Gospodovega rojstva, 25. decembra, hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje usmerja
k pričakovanju drugega Kristusovega prihoda ob koncu časov.
Znamenje zunanje priprave na božič je adventni venec. V cerkvah in po domovih
bomo pripravili adventne vence s štirimi svečami. Naraščanje luči simbolizira rast
dobrega v življenju.
Kako duhovno plodovito preživeti advent?
Smo v pastoralnem letu »Radost ljubezni v družini!«. Predlagam, da člani družine
skupaj naredijo plan letošnjega adventa. Papež Frančišek pravi: »Duhovnost
družinskega življenja je sestavljena iz tisoč vsakdanjih in konkretnih dejanj. V tej
raznolikosti darov in srečanj, po katerih zori notranja povezanost, ima Bog svoje
bivališče« (AL 315). Benedikt XVI. je poudaril, da nas zapiranje oči pred bližnjim
napravi slepe za Boga (AL 316). Predlagam naslednji potek duhovnega življenja v
letošnjem adventu: Družina naj se načrtno:
1. sreča za domačo mizo okoli adventnega venčka
2. se pogovori
3. in nekaj zmoli
Sledimo v tem adventu papežu Frančišku. Ta spodbuda je lahko praktična odločitev,
da bomo del Božjih sanj, naša odločitev, da bomo sanjali z Njim, odločitev, da bomo
gradili z Njim, da se bomo skupaj vrgli v to pustolovščino in gradili svet, v katerem se
nihče ne bo počutil samega. (AL 321)

1. adv. teden

2. adv. teden

3. adv. teden

4. adv. teden

V
pogovoru
negujmo
drug
drugega (AL 321),
tako, da se ljubeče
poslušamo,
sprejemamo
in
spodbujamo
(AL 321). Tema
pogovora:
kako
smo preživeli dan
ali kaj me čaka
jutri.

Ko
prihajamo
k
mizi,
drug
drugemu podarimo
objem.
Drug
drugemu povemo
nek
osebni
problem, ki nas
teži. Drug drugega
p o s l u š a m o
s
pogledom,
napolnjenim
z
naklonjenostjo.
Drug drugemu se
posvetimo tako, da
pozabimo na vse
drugo okrog nas
(Al 323).

Bodimo
pozorni
drug na drugega,
do te mere, da
se bo vsak čutil
ljubljenega.
Posebno se ta
nežnost
izrazi
v tem, da se
z
največjo
pozornostjo
posvetimo mejam
drug
drugega,
posebno takrat, ko
te omejitve očitno
izstopajo (AL 323).

Sprejmimo v dom
Marijo Romarico.
K molitvi povabimo
še
sosedovo
družino. Bodimo
gostoljubni. V tej
gostoljubnosti so
nekateri, ne da bi
vedeli,
pogostili
angele (Heb 13,2)
(AL 324).

3 x očenaš in zdra- 3 x očenaš in 3 x očenaš in zdra- 3 x očenaš in zdrava Marija za duše zdrava Marija za va Marija za vse va Marija za vse
v vicah
družine v stiski
ločene
bolne, osamljene
in žalujoče.
Vzklik: GOSPOD, Vzklik: GOSPOD, Vzklik: GOSPOD,
DAJ DA BI BILI DAJ
DA
BI DAJ DA BI SI
USMIJENI!
ODPUŠČALI!
UPALI BITI NEŽNI
IN OBČUTLJIVI
ZA DRGEGA!
Molitev
Družini:

k

sv. Molitev
Družini:

Jezus,
Marija
in Jožef, v vas
zremo sijaj prave
ljubezni, na vas
se obračamo polni
zaupanja.

k

sv. Molitev
Družini:

Sveta nazareška
Družina,
naredi
tudi naše družine
za kraje prisrčnega
sožitja,
za
skupnosti molitve;
naj bodo pristne
šole
evangelija
in male domače
Cerkve.

k

Vzklik: GOSPOD,
DAJ
DA
BI
SPREJEMALI TO,
KAR
PRINESE
DAN.

sv. Molitev
Družini:

Sveta nazareška
Družina, naj v naših
družinah
nikoli
več ne bo nasilja,
trdovratnosti
in
razdora; naj vsak,
ki je bil ranjen ali
pohujšan, kmalu
najde tolažbo in
ozdravitev.

k

sv.

Sveta nazareška
Družina, daj, da se
bomo vsi zavedali,
kako
sveta
in
nedotakljiva
je
družina in kakšno
lepoto ji določa
Božji
načrt.
Jezus, Marija in
Jožef, poslušajte
in uslišite našo
prošnjo! Amen.

