Ponedeljek
6. 3. 2017

Julijan, šk.

Torek
7. 3. 2017

Perpetua in Felicita,
muč.

18.00 (kapela) + Jože Bečan, r. d.

Sreda
8. 3. 2017

Štefan, op.

18.00 (kapela) + Marija Tavčar

Četrtek
9. 3. 2017

Frančiška Rimska,
red.

18.00 (kapela) + Marija Starman

Petek
10. 3. 2017

40 mučencev

17.30 križev pot
18.00 (cerkev) + Janez Jeras, 7. dan
+ Ladislav Bizant, god
(oddana)

Sobota
11. 3. 2017

Benedikt, šk.

Nedelja

2. postna
nedelja

12. 3. 2017

1 Mz 12,1-4; Ps
33,4-5.18-19.20.22;
2 Tim 1,8-10; Mt
17,1-9

Justina, red.

6.30 (kapela) + Anica Bernik

10.00 (DSO) po namenu (J)
18.00 (cerkev) + Anton Bohinc, 30. dan
+ Franc Tominec, obl.
(oddana)
7.00
9.30
15.00 (Golo
Brdo)
18.00

za žive in rajne farane
+ Marija Mihovec, obl.
križev pot
+ Andrej Jeraj, r. d.

Ponedeljek
13. 3. 2017

Kristina, dev., muč.

19.00 (kapela) + Valentina Ločniškar,
30. dan

Torek
14. 3. 2017

Matilda, kr.

18.00 (kapela) + Marija Bečan, obl.

Sreda
15. 3. 2017

Klemen, red.

18.00 (kapela) + Peter Bonča

Četrtek
16. 3. 2017

Hilarij Oglejski, šk.

18.00 (kapela) ++ Anica, Janez in Miro
Luštrik

Petek
17. 3. 2017

Jerica, dev.

17.30 križev pot
18.00 (cerkev) + Jožef Gyergyek

Sobota
18. 3. 2017

Ciril Jeruzalemski,
šk. c. uč.
Lit. praz. Jožef,
Jezusov rejnik

9.00 ++ Ivana in Vinko Zor
10.00 (DSO) po namenu (J)
18.00 (cerkev) ++ Turk

Nedelja

3. postna
nedelja

19. 3. 2017

2 Mz 17,3-7; Ps
95,1-2.6-7.8-9;
Rim 5,1-2.5-8; Jn
4,5-42 ali 4,5-15.1926.39-42

Župnija Preska

Napovedni koledar:

MAŠNI NAMENI

7.00 + Martin Dobnikar, obl.
9.30 v zahvalo
++ stari starši Dolinar in
oče Franc, obl.
15.00 (Golo Križev pot
Brdo)
18.00 + Jože Jarc, 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, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si.

19. 3. – 25. 3. – teden družine
21. 3. – predavanje za starše
veroučencev
24. 3. – predavanje dopolnimo
spoznanja
25. 3. – dan staršev in
prvoobhajancev, materinski dan
29. 3. – Karitas – delitev hrane
31. 3. – družinska maša Rahelinega
vrtca, postni večer
1. 4. – dekanijski izlet ministrantov
2. 3. – dekanijski križev pot na sv.
Marjeti

Krstna nedelja v februarju

Nedelja, 19. 3., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v četrtek,
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.

Čiščenje cerkve:

11. 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.

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXVIII

številka: 5

5. marec 2017

Božja beseda je dar. Drugi je dar.
Dragi bratje in sestre,
postni čas je nov začetek, pot, ki vodi h gotovemu cilju: k velikonočnemu vstajenju, h
Kristusovi zmagi nad smrtjo. Ta čas nas odločno poziva k spreobrnjenju. Kristjan je poklican
vrniti se k Bogu »z vsem svojim srcem« (Jl 2,12), naj se ne zadovolji s povprečnostjo,
temveč raste v prijateljstvu z Gospodom. Jezus je zvesti prijatelj, ki nas nikoli ne zapusti.
Tudi ko grešimo, potrpežljivo čaka na našo vrnitev k Njemu; s tem razodeva, da nam je
pripravljen odpuščati.
Postni čas je ugoden trenutek za poglabljanje duhovnega življenja po sredstvih
posvečevanja, ki nam jih ponuja Cerkev: post, molitev in miloščina. Temelj vsega je Božja
Beseda; ki smo jo v tem času povabljeni še bolj vztrajno poslušati in meditirati. Zdaj bi rad
razmišljal o priliki o bogatašu in ubogem Lazarju (prim. Lk 16,19–31).
1. Drugi je dar
Na začetku prilika predstavi oba glavna lika, le da je revež opisan podrobneje. Nahaja
se v brezupnem stanju in nima moči, da bi vstal. Leži pri vratih bogataša ter se hrani z
drobtinicami, ki padajo z njegove mize. Po telesu ima polno ran. Psi prihajajo k njemu in mu
ližejo rane (prim. v. 20–21). Prizor je torej temačen. Mož je zapuščen in ponižan.
Lazar nas uči, da je drugi dar. Pravi odnos do ljudi je v hvaležnem prepoznavanju
njihove vrednosti. Niti revež pri vratih bogataša ni nadloga, ampak klic k spreobrnjenju in
spremembi življenja. Prilika nas najprej vabi, da odpremo vrata srca za drugega, kajti vsaka
oseba je dar, tako naš bližnji ali neznani siromak. Postni čas je ugoden čas za odpiranje
vrat vsakemu, ki je pomoči potreben, ter za prepoznavanje Kristusovega obličja v njem ali
v njej. Božja Beseda nam pomaga odpreti oči, da sprejemamo življenje ter ga ljubimo, še
zlasti ko je to šibko.
2. Greh nas zaslepi
Prilika nato neizprosno opiše nasprotja, v katerih se je znašel bogataš (prim. v. 19). Za
razliko od ubogega Lazarja ta lik nima imena; je le ‘bogataš’. Svoje bogastvo razkazuje s
pretirano razkošnimi in dragocenimi oblačili, s katerimi se oblači. V njem vidimo dramatično
pokvarjenost greha, ki napreduje v treh stopnjah: ljubezen do denarja, nečimrnost in napuh.
Bogataš se oblači kot kralj in ravna kot bog ter pri tem pozablja, da je le smrtnik. Za tiste, ki
jih je spridila ljubezen do bogastva, ne obstaja nihče drug kot le oni. Ljudi okrog sebe
ne morejo videti. Posledica navezanosti na denar je nekakšna slepota.
Ob upoštevanju tega dejstva lahko razumemo, zakaj evangelij tako odkrito obsoja ljubezen
do denarja: »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega
ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu«
(Mt 6,24).
3. Beseda je dar
Evangeljski odlomek o bogatašu in ubogem Lazarju nas pripravlja na prihod velike noči.
Bogoslužje pepelnične srede nas vabi k izkušnji, ki jo doživi bogataš na zelo dramatičen
način. Ko duhovnik potrese pepel na našo glavo, izgovarja besede: »Pomni, da si prah in
da se v prah povrneš.« Na koncu sta oba, bogataš in ubogi Lazar, umrla in večji del prilike
se nato odvija onkraj. Oba nenadoma spoznata, da »ničesar namreč nismo prinesli na svet,
zato tudi ne moremo ničesar odnesti« (1 Tim 6,7).
Dragi bratje in sestre, postni čas je ugoden čas za obnovitev srečanja s Kristusom,
ki živi v svoji Besedi, v zakramentih in v bližnjem. Naj nas Sveti Duh vodi na resnično
pot spreobrnjenja, da bomo znova odkrili dar Božje Besede, bili očiščeni greha, ki nas
zaslepljuje, in služili Kristusu, navzočem v pomoči potrebnih bratih in sestrah. Vse vernike
pozivam, naj izrazijo svojo duhovno prenovo tudi tako, da se udeležujejo postnih
pobud, ki jih spodbujajo mnoge cerkvene organizacije v različnih delih sveta, in s
tem podprejo kulturo srečevanja naše ene same človeške družine. Molimo drug za
drugega, da bi z udeležbo pri Kristusovi zmagi znali odpreti svoja vrata slabotnim in revnim.
Tako bomo lahko v polnosti živeli velikonočno veselje ter pričevali zanj.
(povzeto iz poslanice papeža Frančiška za postni čas 2017 – povzel Jure Koželj)

Različne postne akcije

Verjamem, da si je vsakdo že našel kakšen
izziv za letošnji post. Ena izmed možnosti za
družine je izziv, ki ga ponujamo kot župnija.
Poleg tega se boste mnogi pridružili akciji 40dni brez alkohola. Predvsem mlajšo generacijo
vabim, da se pridružite akciji “Resničnost je
lepša” 40 ur brez telefona, v kateri naj bi se
vsak dan med 19. in 20.00 izklopili iz vseh
mobilnih naprav. Za duhovno poglobitev
se lahko pridružite akciji #deli Jezusa, ki jo
najdete na spletu.

Postna spodbuda za otroke

S kateheti smo se odločili, da si vsak od
veroučencev sam zase izbere svoj postni
sklep, skupaj pa bomo preverjali, kako nam
uspeva.
Pred oltarjem krasita cerkev podobi
Jezusovega in Marijinega Srca. V njem so
žeblji oz. trnje. Z vsakim obiskom svete maše
v postu bodo otroci lahko izdrli en žebelj iz
Jezusovega Srca, za vsak obisk križevega
pota pa en trn iz Marijinega Srca. Na zunanji
način bomo tako pokazali notranje dogajanje:
obisk zakramentov in ljudskih pobožnosti,
torej konkretno maše in križevega pota, nas
zbližuje z neizmerno Božjo ljubeznijo, ki jo
upodabljata Jezusovo in Marijino Srce. Rane,
ki smo jih z grehi prizadejali, se tako zdravijo,
ljubezen pa izčiščuje.

Postne duhovne vaje

Kot pravi papež Frančišek v svoji poslanici
z naslovom »Božja beseda je dar. Drugi je
dar«, je postni čas priložnost za nov začetek,
čas, ki odločno poziva k spreobrnjenju, k
temu, da se ne zadovoljimo s povprečnostjo,
pač pa rastemo v prijateljstvu z Gospodom.
»Temelj vsega je Božja beseda; ki smo jo v
tem času povabljeni še bolj vztrajno poslušati
in meditirati,« nam pravi papež.
Zato bomo, tako kot lani, tudi letos v Preski
imeli postne duhovne vaje v vsakdanjem
življenju pod naslovom “Tvoj Oče, ki vidi na
skrivnem”.
Izvajali jih bomo po gradivu, ki ga pripravlja
jezuit p. Janez Poljanšek, potekale pa bodo od
1. marca do 19. aprila 2017.
Srečevali se bomo ob sredah v Kapeli svete
družine v Pastoralnem domu v Preski.
Začnemo z mašo ob 18h, po maši pa sledi
podelitev molitvenih izkušenj do 19.30.
Vsi, ki se boste prijavili, boste gradivo prejemali
po e-pošti ali pa osebno na srečanjih.
Prijave in informacije: Iztok Žebovec, tel.
040/813-509 ali e-pošta: iztok.zebovec@
rkc.si.

Povabite še koga, za katerega menite, da bi ga
zanimala in duhovno okrepila ta oblika duhovne
poti k velikonočnem vstajenju, h Kristusovi
zmagi nad smrtjo.

kar so storili učenci v evangeliju 2. postne
nedelje – skupaj z Jezusom se povzpnimo
na goro k molitvi. Tam se vedno dogaja
spremenjenje,
predvsem
nas
samih.

Tajništvo ŽPS

Posebno sodelovanje pri maši 2.
postne nedelje

V ponedeljek, 6. 3., ob 20.00 bomo imeli
sestanek tajništva ŽPS v pisarni župnišča.
Lepo vabljeni člani.

Katehetski sestanek

V torek, 7. 3., ob 10.00 bomo imeli kateheti
redno mesečno srečanje v katehetskem
kabinetu. Lepo vabljeni.

Srečanje Karitas

V sredo, 8. 3., po večerni sveti maši bo v
prostorih Karitas pod cerkvijo srečanje njenih
sodelavcev.

Kateheza odraslih

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

Križev pot z veroučenci

Vsak postni petek je križev pot v cerkvi 30
minut pred sv. mašo. Pri križevih potih bo
sodelovala veroučna šola sv. Janeza Krstnika:
•
Petek, 10. 3. – družinska kateheza
•
Petek, 24. 3. – 1.-3.r.
•
Petek, 31. 3. – 4.-6.r.
Po križevem potu bo sledila sveta maša.
Lepo vabljeni, da veroučenci skupaj s starši
ostanete tudi pri sveti maši.
Obiskovanje križevega pota bo poleg mnogih
milosti ovrednoteno tudi pri verouku. Vsi, ki
boste redno hodili k križevemu potu, boste
dobili podobico Križanega, ki bo imela na
hrbtni strani 6 prostorčkov za žig. Vsak žig bo
pri verouku ovrednoten.

Župnijsko postno romanje

Udeležba letošnjega postnega romanja je
presenetljiva. Ker ste mnogi izrazili željo po
romanju, sem naročil 75-sedežni avtobus.
Tako da je sedaj še nekaj prostih mest.
Vsi, ki ste se do sedaj prijavili imate mesto
zagotovljeno. Lepo vabljeni, da se čim prej
prijavite.
Odhod avtobusa izpred župnišča ob 6.30.

Pobožnost križevega pota na
Golem Brdu
Na 2. postno nedeljo križev pot na Golem
Brdu ob 15.00 vodijo mladi, na 3. postno
nedeljo pa veroučenci 7. in 8. r. Storimo to,

Na 2. postno nedeljo bosta pri maši ob 7.00
in 9.30 sodelovanje oblikovala predstavnika
Zavoda Varna pot, kjer se srečujejo ljudje,
ki so jih posledice prometnih nesreč tako ali
drugače za vedno zaznamovale. Združuje jih
ista bolečina, ki je spremenila njihov vsakdan.
Dejavni so na področju psihosocialne pomoči,
preventivno-izobraževalnimi aktivnostmi, vse
z namenom, da poskušajo preprečiti tragiko
posledic prometnih nesreč. Del njihovega
poslanstva želijo deliti tudi znotraj naše
župnije. Ko se je zgodila nesreča so mnogi
prav po župnijah dobili pomoč, nasvet, toplo
besedo in mnoge spodbude s strani župnikov
in drugih vernikov. Sodelovanje pri maši je na
nek način njihova zahvala Bogu in ljudem ter
tudi opozorilo na nespametna dejanja, ki se
dogajajo na naših cestah. Odločili so se, da
s projektom Ker nisi sam aktivno s pomočjo
faranov in g. župnika, oblikujejo sveto mašo.
Rdeča nit sodelovanja je širiti zavedanje, da
na cesti nismo sami ter kako pomembna je
zbranost ene same sekunde na cesti in da je
življenje dar, ki ga cesta ne sme oskruniti. Ob
koncu svete maše lahko prostovoljno darujete
za delovanje Zavoda ali pa jih podprete z
nakupom knjig, ki so jih napisali ambasadorji
in žrtve hudih prometnih nesreč.
Lepo vabljeni, da jim prisluhnemo in skupaj
z njimi molimo. Tudi to je ena od konkretnih
postnih prizadevanj – prisluhniti bližnjemu,
predvsem prizadetemu in ranjenemu.

Seja ŽPS

V ponedeljek, 13. 3., ob 19.00 bo v pastoralnem
domu redna seja pastoralnega sveta naše
župnije. Sejo bomo začeli s sveto mašo v
kapeli sv. Družine. Člani lepo vabljeni!

Dan odprtih vrat Rahelinega vrtca
Dan odprtih vrat našega župnijskega vrtca bo
v sredo, 15. 3., od 9.00 do 15.00. Srečanje
je namenjeno odraslim in vključuje: osnovno
predstavitev in delovanja vrtca, predstavitev
Montessori pedagogike ter možnost ogleda
sob, dela v sobah in predstavitev materialov.

Postni večeri

Lepo vabljeni k letošnjim postnim večerom, ki so
namenjeni predvsem duhovnemu poglabljanju
ter doživljanju velikonočnih skrivnosti. Letošnji
postni čas bodo zaznamovali trije postni

večeri:
• Petek, 17. 3. – »Božji možje«
• Petek, 31. 3. – »Po slovenski kolesarski
Jakobovi poti« (gosta: zakonca Helena in
Franc Štefanič)
• Petek, 7. 4. – »Božja moč« (gost eksorcist
Peter Vrabec)

Praznik sv. Jožefa - dan staršev

18. marca liturgično praznujemo praznik sv.
Jožefa, ker je 19. 3. tretja postna nedelja in
ima prednost pred praznovanji godov. Sv.
Jožef je s svojo ljubeznijo dopustil, da je Božja
ljubezen živela med nami, zato nam je zgled,
da bi mogli tudi mi v naših družinah omogočati
in si prizadevati za Božje. 19. marca se začne
teden družine in za našo župnijo bo tudi dan
staršev, ko se bomo pri mašah spomnili naših
staršev. Vabljeni pa ste, da se jim zahvalite
za življenje osebno oz. z molitvijo zanje, če so
že prestopili prag večnosti. Pri vseh mašah to
nedeljo bo blagoslov staršev.

Dan staršev in prvoobhajancev

V soboto, 25. 3., bo od 14.00 naprej v naši
župniji potekal »dan za prvoobhajance in
njihove starše«. Dan je bil prvotno planiran
teden prej, pa sam takrat 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.

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 1-3 in
3-6 let po metodi Marie Montessori.

Predavanje
za
veroučencev

starše

V torek, 21. 3., ob 19.00 bo v Jožefovi učilnici
predavanje za starše veroučencev vseh
razredov veroučne šole. Naslov predavanja
bo: »Branje Svetega pisma v družini«.
Predavala nam bo s. Rebeka

Mesec marec

K Bogu so odšli:
Anton Bohinc (70), Preska
Valentina Ločniškar (69), Žlebe
Božji otroci so postali:
Kaja Košir (Studenčice)

POSTNI IZZIVI
Tudi letos v postnem času pred vas postavljamo postne izzive.
Povabljene predvsem družine, da tako popestrite svoje duhovno
družinsko življenje. Če smo si na začetku leta začrtali, da bomo
hodili skupaj po poti kot družina družin, potem je lahko letošnji postni
izziv priložnost, da to skupno pot okrepimo.
1. postna nedelja
Celotna družina se bo zbrala in blagoslovila dom. To lahko
naredimo podobno, kot delamo za blagoslove na svete večere.
Lahko pa se zberemo, preberemo odlomek nedeljskega evangelija,
izrazimo prošnje, nato pa molimo rožni venec in med molitvijo z
blagoslovljeno vodo in kadilom blagoslovimo naše domovanje.
2. postna nedelja
En večer se bomo povsem odpovedali uporabi mobilnih,
računalniških in drugih naprav ter se bomo za družinsko mizo
pogovarjali ali pa se šli kakšno družabno igro, ki se je nismo šli že
dolgo.
3. postna nedelja
Če nam finančno stanje to omogoča, bomo določeno vsoto kot
družina darovali kakšni dobrodelni organizaciji ali pa bomo poiskali
kakšen drug način, da bi bili lahko dobrodelni.
4. postna nedelja
Tokrat nas bo združila molitev žalostnega dela rožnega venca ali
pa križevega pota. Nekdo iz družine naj poskrbi, da bo prostor, kjer
bomo molili, postno obarvan.
5. postna nedelja
Tiha nedelja naj še enkrat poskrbi, da utihnejo naprave okoli nas.
Zato se odpravimo na daljši sprehod ali pa kar izlet in seveda
mobilnike pustimo na varnem doma.
6. postna nedelja
Bliža se velikonočno praznovanje. A za marsikoga to ne bo tako
veselo. Obiščemo ali pokličemo nekoga, za katerega vemo, da
je osamljen ali pa v kakršnikoli stiski. Z njim se pogovarjamo, kot
družina pa zanj tudi zmolimo.

