Ponedeljek
20. 2. 2017

Frančišek in Jacinta

Torek
21. 2. 2017

Peter Damiani,
šk.-uč.

18.00 (kapela) + Ivana Rihtaršič, 30.
dan

Sreda
22. 2. 2017

Sedež apostola
Petra

18.00 (kapela) + Antonija Bečan, 30.
dan

Četrtek
23. 2. 2017

Polikarp, šk., muč.

18.00 (kapela) + Valentina Ločniškar,
7. dan

Petek
24. 2. 2017

Matija, ap.

18.00 (kapela) + Viljem Trampuš, obl.

Sobota
25. 2. 2017

Alojzij in Kalist, muč.

26. 2. 2017

Nedelja

8. navadna
nedelja

Ponedeljek
27. 2. 2017

Gabrijel od Žalostne
Matere Božje, red.

Torek
28. 2. 2017

Roman op.

18.00 (kapela) +Frančiška Polenšek,
7. dan
+ Karel Košir (oddana)

Sreda
1. 3. 2017

++ PEPELNICA
Albin šk.

18.00 (kapela) + Franc Jarc

Četrtek
2. 3. 2017

Neža Praška, dev

18.00 (kapela) + Franc Škof, 30. dan

Petek
3. 3. 2017

Kunigunda, ces.
prvi petek

16.00 (DSO) sv. maša
17.30 (cerkev) križev pot
18.00 (cerkev) + Vinko Kopač, 30. dan

Sobota
4. 3. 2017

Kazimir, kr.
prva sobota

7.15 (kapela) fatimska pobožnost
8.00 (kapela) za duhovne poklice
18.00 (cerkev) + Martina Lužar, 30. dan
+ Franc Kosten, obl.
(oddana)

Iz 49,14-15; Ps
62,2-3.6-7.8-9; 1 Kor
4,1-5; Mt 6,24-34

Nedelja
5. 3. 2017

1 Mz 2,7-9;3,1-7;
Ps 51,3-4.5-6.1213.14.17; Rim 5,1219 ali 5,12.17-19; Mt
4,1-11

Aleksander, šk.

1.postna
nedelja

Hadrijan muč.

6.30 (kapela) po namenu

10.00 (DSO) za bolne
18.00 (cerkev) + Marija Košir, obl. (Vaše
31)
7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Peter Bečan, god
in r. d.
18.00 + Vinko Kršinar, obl.
6.30 (kapela) po namenu

7.00
9.30
15.00
18.00

Župnija Preska

Napovedni koledar:

MAŠNI NAMENI

za žive in rajne farane
+ Vinko Bečan
križev pot Golo Brdo
+ Tomaž Mlakar

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.

6.3. – tajništvo ŽPS
7.3. – katehetski sestanek
8.3. – srečanje Karitas
9.3. – kateheza odraslih
10.3. – križev pot veroučenci
11.3. – postno romanje
13.3. – seja ŽPS
15.3. – dan odprtih vrat Rahelin vrtec
16.3. – priprava na krst
17.3. – postni večer
19.3. – Dan staršev

Krstna nedelja v februarju

Nedelja, 19. 3., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v torek,
16. 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
petkovemu češčenju:

in

Vsak torek in petek ste eno uro pred
sv. mašo lepo povabljeni k tihemu
češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k
usmiljenja:

uri

Božjega

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., sre.
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:

25. 2. – 4. skupina (vodja: Andreja
Bečan)
4. 3. – 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: XXVIII

številka: 4

19. februar 2017

Pomembni v Gospodovih očeh
11. februarja smo praznovali god Lurške Matere Božje, zavetnice
bolnih in ostarelih. Ta praznik nas vabi, da z vso iskrenostjo premislimo,
kakšen odnos imamo do naših starejših. Naj nam pri tem pomaga 4.
Božja zapoved: »spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo
dobro na zemlji.« Življenjskega pomena je, da odnos do starih staršev
lahko opišemo z besedami: bližina, spoštovanje in hvaležnost. Družina
ali sorodstvo, v kateri bližina in hvaležnost nista več obravnavani kot
nepogrešljivi, z njima izgubi svojo dušo. Morda je prav tu potrebno iskati
razloge, če se družina ne razume, če mož in žena živita v stalni napetosti,
če se te napetosti kažejo med starši in otroci. To so vidni simptomi
obolenja duše družine in zakona. Zato papež Frančišek kliče vsemu
svetu: »Kjer ni spoštovanja ostarelih, ni prihodnosti za mlade.« »Zato
ker«, nadaljuje papež, »za ljudstvo ni prihodnosti brez srečanja med
generacijami, brez tega, da otroci z hvaležnostjo sprejmejo pričevanje
življenja iz rok staršev. V tej hvaležnosti do tistih, ki so posredovali
življenje, je tudi hvaležnost do Očeta, ki je v nebesih.« Nadalje se torej
vprašajmo: smo res lahko Bogu hvaležni za dar življenja, če nismo
dejavno hvaležni svojim staršem, starim staršem, dedkom in babicam.
Res lahko vidimo Boga imamo odnos z njim, brez da bi si želeli videti
in imeti odnos z dedkom in babico? Pristna ljubezen do Jezusa in do
Očeta vedno poživi ljubezen do staršev, bratov, starih staršev ter prenovi
družinske odnose z življenjskim sokom evangelija ter Svetega Duha. Pri
tem nas sveti oče spominja, da so starostniki moški in ženske, očetje in
matere, ki so bili pred nami na naši poti, v naši hiši, v našem vsakdanjem
boju za dostojno življenje. So moški in ženske, od katerih smo veliko
prejeli. Starostnik smo mi: to bomo kmalu ali pa čez nekaj časa, a bomo
neizogibno, četudi o tem ne razmišljamo. Če se ne bomo naučili dobro
ravnati z ostarelimi, bodo tako ravnali tudi z nami. Ob tem mi prihaja na
misel zgodba, ki mi jo je večkrat povedal stari ata. V neki družini je dedek
vsak obrok jedel sam zase v svoji sobi, proč od domače mize. Večkrat so
otroci vprašali mamo in očeta, zakaj dedek je posebej, zakaj ne je z njimi.
Oče in mama sta jim razlagala, kako dedek ne zna lepo jesti in da to ni
primerno za k mizi. Nekega dne pa sta starša opazila, kako pet let star
sinček dolbe v les vdolbinico. Oče ga vpraša, kaj dela, sinček pa mu hitro
odgovori, da dela korito, iz katerega bosta starša na stara leta jedla zunaj
skupaj s kužkom. Tudi stara modrost pravi – ti starše do praga, otroci
tebe čez prag. Mnoge zgodbe, ki jih piše življenje to potrjujejo, že sam
sem jih v parih letih duhovništva slišal kar nekaj. Naj zaključim s papežem
Frančiškom: »Stari smo vsi nekoliko občutljivi. Nekateri pa so še prav
posebej slabotni, mnogi so sami in zaznamovani z boleznijo. Družba brez
bližine, kjer zastonjskost in naklonjenost izginjata, je pokvarjena družba.
Cerkev, zvesta Božji besedi, ne more tolerirati te izrojenosti.
Jure Koželj, župnik

Srečanje za bralce Božje besede

V torek, 21. 2., bo ob 19.00 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 še
razmišljate, da bi Bogu dali na razpolago glas za
oznanjevanje Njegove Besede. Lepo vabljeni!

Dogodek v dvorani Valentina
Oblaka

V petek, 24. februarja 2017 ob 19. uri nam bo
JURE SEŠEK predstavil potopis z naslovom
MADAGASKAR. Spoznali bomo akcijo »Dobroti
dajemo glas«. Spoznali bomo rdeči otok, delo
Petra Opeke, in delo slovenskih misijonarjev na
Madagaskarju. Madagaskar zastavlja vprašanja,
odgovarja na skrbi in prebuja vest. Zbrane
darove bomo v celoti namenili za delo slovenskih
misijonarjev na Madagaskarju. Prijazno vabljeni.

Moški zajtrk: Za može, ki hočejo
več!

Moški zajtrk je oblika druženja fantov, očetov
in mož z namenom, da bi skupaj prepoznavali
znamenja časa, v katerem živimo in bi skupaj
iskali odgovore na vprašanja o našem temeljnem
poslanstvu: postajati dober odgovoren mož,
oče in državljan. Čuti se potreba po občasnem
“moškem” srečanju. Pa ne, da bi si dali duška in
bi opravljali svoje žene, pač pa da bi premišljevali
o liku moža in očeta ter bi drug drugemu
pomagali razumeti globoke razsežnosti in pomen
te velike in odgovorne naloge. Tako se bomo v
soboto, 25.2., ob 7.00 zjutraj zbrali pred dvorano
Valentina Oblaka ob kavici. Sledil bo uradni
del srečanja, ki bo v dvorani Valentina Oblaka.
Zaključi se ob 9.00, z konkretnim zajtrkom oz.
malico. Po zajtrku pohitimo vsak na svoj dom
“graditi odnose, za katere je vredno živeti”!
Prosim, da mi prisotnost na srečanju sporočite
osebno na tel. 051-303-164, ali na mail kozelj.
jure@gmail.com do četrtka, 23.2.

Svetopisemske urice

V soboto, 25. 2., ob 10.00 bodo v učilnici
pastoralnega doma svetopisemske urice za
najmlajše. Prosim, če se zainteresirani javite
voditeljici Moniki Crnič (040 208 109; monika.
crnic@gmail.com) Lepo vabljeni.

Zimske počitnice

Od ponedeljka, 27.2., pa do petka 3.3., bodo
zimske počitnice. V času počitnic ne bo verouka.

Pepelnica

“Pomni, človek, da si prah in da se v prah
povrneš!”

Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica
in s pepelničino sredo se začenja post. Na
samo pepelnično sredo pa velja strogi post. Do
nedavnega je veljala pepelnica za sopraznik in
sveti dan. Ta dan mašnik s pepelom “lanskih” oljk
pokriža čela vernikom in izreče znane biblijske
besede: “Pomni človek, da si prah in da v prah
se povrneš.”
Pepeljenje se opravlja v obliki križa, križ pa je
znamenje premagane smrti (Jezusova smrt na
križu). Pepeljenje nas spominja, da smo zapisani
smrti, spokornost pa je prvi korak na poti k
vstajenju. S pepelnico se začenja postni čas, v
katerem moramo odmreti grehu in se pripraviti,
da s Kristusom vstanemo k novemu življenju.
Postni čas traja 40 dni od pepelnične srede do
Velike noči.

Postna postava

Pepelnična sreda in veliki petek sta dneva posta
in zdržka mesa. Vsi, ki so dopolnili osemnajsto
leto in še niso stari šestdeset let, so se dolžni
postiti.
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki
petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan najemo
do sitega in se zdržimo mesnih jedi.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke
v letu. Na vse druge petke v letu, razen na
praznike, je mogoč zdržek mesa nadomestiti s
kakšnim drugim dobrim delom (spodaj našteta).
V postnem času je priporočljivo, da katero od
spodaj naštetih stvari dodamo zdržku mesa:
•
molitev: npr. udeležba pri sv. maši;
osebna ali družinska molitev; obisk cerkve ali
kapele;
•
branje Svetega pisma;
•
molitev križevega pota ipd.
•
post: poleg zdržka mesa so še druge
možnosti: vzdržek od sladkarij in poobedkov;
zdržek od kave ali kajenja; zdržek od televizije,
računalnika in namesto tega več časa posvetiti
stikom z bližnjimi; omejitev v hrani in pijači, z
namenom, da prihranjeno namenimo revnim,
ipd.
•
pomoč drugim: npr. posebna skrb
za koga v bližini, ki je ostarel, bolan, osamljen,
reven ipd.
Postni čas je čas pokore. V tem obdobju za nas
verne velja spodbuda k poglobljeni molitvi in
ljubezni do bližnjega; k zatajevanju samega sebe
oz. premagovanju sebe tam, kjer smo šibki.

Pobožnost križevega pota na
postne petke in nedelje

Premišljevanje
skrivnosti
odrešilnega
Kristusovega trpljenja je še posebej lepa oblika
molitve. V njej spremljamo Jezusa od Pilatove
hiše do Kalvarije, kjer v duhu zremo, kako je
hudič, ki je na drevesu v raju preslepil prva
človeka, premagan. Zremo skrivnost, v kateri

Življenje použije smrt. Vabim vas k pobožnosti
križevega pota, da skupaj s svojo navzočnostjo
pokažemo Gospodu hvaležnost za njegovo
odrešilno trpljenje. Po njegovem prebridkem
trpljenju postanimo deležni njegove slave in
večnega življenja. 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
pripravljajo:

Brdu

1. postno nedeljo (5.3.) sodelavci Karitas, 2.
postno nedeljo (12. 3.) mladi, 3. postno nedeljo
(19.3.) 7. in 8. r, 4. postno nedeljo (26.3.) ŽPS,
Cvetno nedeljo (9.4. v cerkvi v Preski) zakonske
skupine.

Skupina za starejše

V sredo, 1. 3., ob 19.00 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, 2. 3., ob 19.00 bo v župnišču srečanje
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v
Besedo Življenja.

Pobožnost obhajanja
prvih petkov

devetih

Obhajanje devetih prvih petkov v mesecu je
Apostolski sedež izrecno potrdil in pogosto
priporočal. Ta
pobožnost ima »začetke v
‘veliki obljubi’, ki jo je Jezus dal sv. Marjeti
Mariji Alakok. »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.«
Postni čas je še na poseben način primeren za
obhajanje pobožnosti prvih petkov. Tudi to je ena
od konkretnih poti postnega časa.
Petek, 3. 3., je prvi v marcu. 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, ob
20.45 bo molitev za družine, nato bo sledilo tiho
češčenje Najsvetejšega do polnoči.

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 4. 3., je prva v marcu 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, 4. 3., ob 8.00 bo srečanje za ministrante.
Dobimo se v kapeli pri sv. maši. Tema srečanja
bo ministriranje v svetem velikonočnem tridnevju.
Prosim za zanesljivo udeležbo. Ministranti, ki se
srečanja ne bi mogli udeležiti, prosim, da mi to
sporočijo. Po vajah bo sledil šport. S seboj imejte
primerno športno opremo in obutev. Dosedanji in
novi ministranti lepo vabljeni.

Prvoobhajanci

V soboto, 25. 3., bo od 14.00 naprej v naši
župniji potekal »dan za prvoobhajance in njihove
starše«. Dan je bil planiran teden prej, pa sam
ne morem. Prosim za razumevanje glede
spremembe datuma. Dan bomo zaključili s sveto
mašo.

Birmanska sobota

Birmanska sobota, ki je bila planirana 25.3. pa
odpade. Vsi birmanci pa ste posebej vabljeni
zvečer k sv. maši.

Župnijsko romanje v maju

Letošnje župnijsko romanje v Plečnikovo Prago
bo potekalo od 29. 4. do 2. 5. Še vedno so prosta
mesta. Ob prijavi vplačate 50 €. Lepo vabljeni.

Vpis otrok v župnijski vrtec

Rahelin vrtec, hiša otrok Montessori vabi starše
predšolskih otrok k vpisu v program predšolske
vzgoje 2017/18. Predšolsko vzgojo izvajamo za
otroke 1-3 in 3-6 let po metodi Marie Montessori.
Vpis bo potekal do 31. 3. 2017. Vpisni list dobite
v vrtcu ali na spletni strani vrtca. Oddate ga lahko
po pošti ali v vrtcu. Dan odprtih vrat bo potekal
15. 3. 2017 od 9.00 dalje. Lepo vabljeni.

Dekanijski izlet ministrantov

V soboto, 1. 4., bo dekanijski izlet ministrantov.
Ministranti lepo vabljeni. Prijavite se pri župniku.
Na izlet vabljeni tudi starši za spremstvo.

