Ponedeljek
15. 5. 2017

Zofija, muč.

Torek
16. 5. 2017

Janez Nepomuk, duh.,
muč.

19.00 + Andrej Žerovnik, obl.

Sreda
17. 5. 2017

Jošt, puš.

19.00 + Marija Bečan, 30. dan
+ Antonija Bečan (oddana)

Četrtek
18. 5. 2017

Janez I, pp. muč.

19.00 + Erika Gajanovič, god in
starši Rihar

Petek
19. 5. 2017

Urban I, pp.

19.00 ++ starši Žnidaršič, obl.

Sobota
20. 5. 2017

Bernardin, duh.

Nedelja

6. velikonočna
nedelja

21. 5. 2017
Apd 8,5-8.14-17;
Ps 66,1-3.4-5.67.16.20; 1 Pt 3,1518; Jn 14,15-21

Krištof, muč.

19.00 (cerkev)

+ duhovnik Ladislav Kovačič

10.00 (DSO) ++ Antonija Žebovec, obl. in
vsi ++ Žebovec
19.00 + Anton Mrak
7.00
9.30
15.00 (Žlebe, Sv.
Marjeta)
19.00

+ Janez Jeras
+ Franc Urbančič, r. d.
šmarnice
za žive in rajne farane

Ponedeljek
22. 5. 2017

Marjeta, red.

Torek
23. 5. 2017

Socerb, muč.

19.00
20.00 (Sv. Trojica, Golo Brdo)

+ Vinko Bečan
prošnja maša

Sreda
24. 5. 2017

Marija Pomočnica
Kristjanov

19.00 (Bonovec)

prošnja maša
+ Marija Starman

Četrtek
25. 5. 2017

GOSPODOV
VNEBOHOD
Gregor VII, pp.

9.00 po namenu (J)
19.00 + Marjeta Stopar
v zahvalo

Petek
26. 5. 2017

Filip Neri, duh.

19.00 ++ Ivanka in Andrej Škof

Sobota
27. 5. 2017

ALOJZIJ
GROZDE, muč.

Nedelja

7. velikonočna
nedelja

28. 5. 2017
Apd 1,12-14; Ps
27,1.4.7-8; 1 Pt
4,13-16; Jn 17,1-11

Anton Julijan, muč.

19.00 (cerkev) po namenu (ŠB)
20.00 (sv. Marje- prošnja maša
ta, Žlebe)

10.00 (DSO) + Jernej Sušnik, 30. dan
19.00 + Stane Sušnik, obl.
7.00
9.30
15.00 (Žlebe, Sv.
Marjeta)
19.00

Župnija Preska

Napovedni koledar:

MAŠNI NAMENI

++ Škof in Zore
+ Marija in Pavle Šubic
šmarnice
za žive in rajne farane

26. 5.-3. 6. - devetdnevnica
1.6. – biblična skupina
2. 6. - prvi petek, češčenje do polnoči
3. 6. – prva sobota
4. 6. – binkošti, srečanje starejših
5. 6. – Marija Mati Cerkve, maša
Petelinc, tajništvo ŽPS
6. 6. – katehetski sestanek, maša
Crngrob
7. 6. – skupina za starejše
8.6. – kateheza za odrasle
10. 6. – duhovna obnova za
sodelavce Karitas
11. 6. – sv. Trojica, maša Golo Brdo
ob 11

Krstna nedelja

Nedelja, 21. 5., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v četrtek,
18. 5. Potrebne so predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:

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

Povabilo k torkovemu
petkovemu češčenju:

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

Povabilo k
usmiljenja:

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.

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., 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

in

13. 5. – družine prvoobhajancev ob
8.00
20.5. – 2. skupina (vodja: Martina
Turk)
27. 5. – 3. skupina (vodja: Urška
Jenko)
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: 9

7. maj 2017

100 let od začetka čudovitih dogodkov v
Fatimi
13. 5. 1917 – 13. 5. 2017
Prvo prikazanje
Bila je nedelja. Po maši so otroci odgnali ovce na pašo v Irijsko
globel. Okrog poldne so nenadoma zagledali nekakšen blisk. Nad
hrastičem, imenovanim črnika, so zagledali čudovito lepo gospo,
vso belo oblečeno, ki je sijala kakor sonce. Otroci so ji bili tako blizu,
da so stali v svetlobi, ki jo je obdajala in iz nje izhajala. Njene prve
besede so bile: »Ne bojte se. Nič hudega vam ne bom storila.« Nato
jo je Lucija vprašala,od kod je, in Gospa ji je odgovorila, da iz nebes.
Pastirčkom je Gospa zagotovila, da bodo tudi oni prišli v nebesa.
Posebej za Frančiška je naročila, da mora zmoliti še veliko rožnih
vencev. Otroke je prosila, da bi vsak mesec do oktobra na trinajsti
dan prihajali na kraj prvega srečanja. Na Lucijino vprašanje o usodi
dveh umrlih deklet je odgovorila, da je prva že v nebesih, druga pa
še v vicah. Glavno sporočilo prvega videnja pa je v vprašanju, ki
je hkrati prošnja: »Ali se hočete darovati Bogu, da boste prenašali
vse trpljenje, ki vam ga bo poslal, v zadoščenje za grehe, s katerimi
ga ljudje žalijo, in kot prošnja za spreobrnjenje grešnikov?« Lucija
je odgovorila: »Da, hočemo!« Marija je nadaljevala: »Morali boste
veliko trpeti, toda Božja milost bo vaša moč!« Nato je Marija
razprostrla roke in na pastirčke razlila močno luč, ki je izhajala kakor
odsev iz njenih dlani. Ta luč je prodrla v globine njihovih src in duš
in sami sebe so videli v Bogu, ki je Luč, in sicer mnogo jasneje, kot
se je moč videti v ogledalu. Tedaj so pastirčki po notranjem nagibu
padli na kolena in ponavljali: »Presveta Trojica, molim te. Moj Bog,
moj Bog, ljubim te v Najsvetejšem zakramentu.« Nato je Marija
dodala: »Molite vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir

in konec vojne.«
Prvo sporočilo fatimske Gospe pastirčkom in svetu je, da je z nami. Da je Marija tu
in če hoče, se lahko pokaže tudi našim telesnim očem. In to je storila pred 100 leti
v Fatimi. Ampak Marija je tu sedaj, ob tebi je, ki v tem trenutku to bereš. Tebi daje v
tem trenutku ta sporočila. S teboj se pogovarja. Najprej ti sporoča: »Ne boj se!« Strah
ni od Boga. Veliko je razlogov za strah, nemiri v svetu, narodu, vasi, med sosedi, v
družini in nenazadnje v naših srcih. Marija nam prinaša Božje sporočilo, ne bojte se.
Hudi duh želi vnašati nemir, a nas Marija vabi, naj se mu pogumno upremo. Kako?
Tako kot v nadaljevanju naroča ona. Naj se darujemo Bogu. Naj vse to trpljenje, ki nam
ga povzročajo strahovi, darujemo Bogu v zadoščenje za grehe svete. Naj ga damo
na razpolago Bogu, naj ga Bog uporabi. In Bog bo iz tega naredil nekaj dobrega. In
to je naša moč v vsakem doživljanju trpljenja, pa naj bo to na telesni, duševni ali pa
duhovni ravni. Kaj ni tolažilno, da zaupam, da verujem, da Bog zmore iz trpljenja, ki
ga doživljam, narediti nekaj dobrega? Da to trpljenje lahko pomaga k spreobrnjenju
mnogih ljudi, da je moje trpljenje lahko odrešilno za druge. To je duhovna resničnost,
na katero smo žal pozabili. In Marija je prišla in prihaja, da nas spomni. Ko darujem
trpljenje, dvigujem duhovno temperaturo sveta, se to nekje pozna. Da bi to zmogli vsak
dan, Marija vabi k molitvi rožnega venca vsak dan. In obljublja svetu mir in konec vojne.
Dajmo, poslušajmo Marijo. Poskusimo in se skupaj prepričajmo, da to deluje. Vsak dan
zmolim rožni venec in trpljenje, ki ga doživljam, pa je lahko majhno in blago, ali pa hudo,
darujem Bogu v spreobrnjenje grešnikov. Po Marijini obljubi se bo v naše življenje naselil
mir. In ne le v naše, ampak tudi v življenje drugih.
Jure Koželj, žpk.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 8. 5., ob 20.00 vabim člane
tajništva ŽPS, da se zberemo na srečanju v
župnišču.

Katehetski sestanek

Katehetski sestanek v maju bo v torek, 9. 5., ob
10.00 v katehetskem kabinetu.

Karitas delitev hrane, srečanje
Karitas

V sredo, 10. 5., od 17.00 do 18.45 bodo v
prostorih Karitas pod cerkvijo razdeljevali hrano
in higienske potrebščine. Prosilci lepo vabljeni.
Zvečer, po večerni maši, pa bo v prostorih
Karitas pod cerkvijo srečanje njenih sodelavcev.
Sodelavci Karitas lepo vabljeni.

Kateheza odraslih

Kateheza za odrasle bo v četrtek, 11. 5., ob
20.00 v učilnici pastoralnega doma.

Tridnevnica pred prvim sv.
obhajilom

Duhovno pripravo na prvo sv. obhajilo bomo
začeli tri dni pred praznikom. Starše in
prvoobhajance vabim, da prejmejo zakrament
svete spovedi, da bi mogli še bolj doživeti
Jezusov prihod v naše srce. V soboto bo na
voljo tuji spovednik od 18.30 pa do konca
maše. Na voljo za spoved bom vsak dan pol
ure pred sveto mašo. Vsak dan tridnevnice
bodo imeli po sveti maši kratko vajo tako starši
kot prvoobhajanci.

Romanje po poteh Magdalene
Gornik

Ta slovenska mistikinja (1835–1896) je celih
47 let živela le od evharistije (tudi mističnega
obhajila), torej brez vsakršne hrane. Svoje prvo
videnje je imela pri 13 letih, ko se ji je na polju
prikazala Marija. Od tedaj je redno doživljala
zamaknjenja in razne mistične pojave, med
drugim je prejela stigme. Napovedala je, da
bodo čez 100 let ponovno odkrili to veliko
duhovno bogastvo, in res se je zgodilo tako. S
svojim življenjem sporoča predanost Božji volji,
vrednost trpljenja in da je Jezus živ v evharistiji.
Po poteh njenega življenja se bomo podali v
soboto, 20. 5. Odhod izpred župnišča ob 8.00.
Cena romanja (prevoz in kosilo) 20 eur. Prijave
se zbirajo do torka, 16.5. v župnišču!. Lepo
vabljeni.

Seja ŽPS

V ponedeljek, 15. 5., ob 19.00 bo redna seja
župnijskega pastoralnega sveta. Srečanje
bomo začeli s šmarnicami in sveto mašo v
cerkvi. Člani lepo vabljeni. Vse pa prosim, da
delo ŽPS spremljate z molitvijo.

Srečanje

izrednih
obhajila

delivcev

V torek, 16. 5., po maši bo v pisarni župnišča
srečanje izrednih delivcev obhajila. Lepo
vabljeni.

Predavanje
»Dopolnimo
spoznanja«

Praznik prvega sv. obhajila

Vabimo vas na predavanje iz cikla Dopolnimo
spoznanja, ki bo v Pastoralnem domu v Preski
dne 19. 5. ob 20.00.

Večer o slovenski mistikinji
Magdaleni Gornik

Tri dni pred praznikom Gospodovega
Vnebohoda obhajamo prošnje dneve. Prošnje
dneve obhajamo ob koncu velikonočnega časa,
to so trije dnevi pred Vnebohodom, ko gremo
verniki v procesiji med njivami in polji v zelenju,
ob tem pa prosimo za blagoslov rodovitnosti
polj, za blagoslov vsakega drugega človeškega
dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za
primerno vreme in za dobro letino.
Znamenja na nebu in v naravi nas vsako leto
vabijo, da se z novo gorečnostjo udeležimo
procesij na prošnje dni, kjer bomo prosili za
blagoslov kmetijskih površin, za odvrnitev
naravnih nesreč, predvsem pa za primerno
vreme in dobro letino.
Prošnje maše in prošnje procesije:

V nedeljo, 14. 5., ob 9.30 bo v naši župniji
slovesnost prvega svetega obhajila. Na praznik
sv. obhajila se prvoobhajanci in njihovi starši
zberejo pred pastoralnim domom najkasneje ob
9.10. Tam bodo dobili prvoobhajansko obleko
in naprsni cvet. V primeru dežja se zberemo v
cerkvi pod korom, kjer vas bodo čakale obleke.
Po končani slovesnosti in slikanju prosimo
starše, da obleke vrnete v pastoralni dom (oz.
pod kor). Zahvalno romanje za dar zakramenta
Sv. Rešnjega Telesa bomo imeli v nedeljo, 28.
5. Ob 14.00 bomo izpred župnišča skupaj s
prvoobhajanci in njihovimi družinami poromali
k sv. Marjeti v Žlebe, k šmarnicam.

V petek, 12. 5., ob 20.00 bomo imeli v dvorani
Valentina Oblaka predstavitev mistikinje iz Gore
pri Sodražici Magdalene Gornik. Lepo vabljeni!

Prošnji dnevi – Križev teden

Dan

Vas

Ura

Ponedeljek, 22. 5.

Žlebe

20.00

Torek, 23. 5.

Golo Brdo

20.00

Sreda, 24. 5.

Preska (v Bonovcu
pri kapelici)

19.00

V sredo, 24.5., ko obhajamo prošnji dan za
Presko, bo v primeru lepega vremena maša v
Bonovcu. Zberemo se ob 18.45 pri farni cerkvi
od koder bo prošnja procesija do kapelice
Marije Pomagaj v Bonovcu, kjer bo sveta
maša.V primeru slabega vremena bo maša v
cerkvi.
V zavedanju, da vse, kar imamo in smo, prihaja
od dobrega Boga, bomo molili za blagoslov
našega dela:
Vsemogočni Bog, Stvarnik in gospodar
življenja, vse je v tvoji moči. Ti si naš Oče in
veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo
te, daj, da bo zemlja rodila obilne sadove.
Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove,
vinogradnike in sadovnjake pred nevihtami,
točo in opustošenjem, pred pogubnim dežjem
in sušo. Blagoslovi delo naših rok in našega
duha, naše delo doma in v službi, saj zaupamo
v tvojo pomoč. Po Kristusu Gospodu. Amen.

Praznik

Gospodovega
Vnebohoda

Vstali Gospod Jezus Kristus se v svojem
veličastvu dvigne v nebo in nam pokaže, kje so
za nas pripravljena bivališča (Jn 14,2), mi pa se
bomo zbrali, kot učenci na gori, z zavedanjem,
da je sedaj na nas naloga, da širimo Gospodovo
oznanilo odrešenja v tem svetu. Na praznik
bosta dve sveti maši: zjutraj ob 9.00 in zvečer
ob 19.00. Pri jutranji sveti maši bodo sodelovali
otroci našega vrtca.

Binkoštna devetdnevnica

Na praznik binkošti se bomo pripravljali z
binkoštno devetdnevnico, ki jo bomo začeli
v petek, 26. 5., ter sklenili s slovesno vigilijo
binkoštnega praznika.
Devetdnevnica
pomeni
poglobljen
molitveni čas, ki ima poseben namen. Prvo
devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V
dneh med vnebohodom in prihodom Svetega
Duha na binkoštni praznik so bili zbrani v
molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus sam
obljubil: Svetega Duha Tolažnika. To je bila
devetdnevna intenzivna molitev prve Cerkve.
Pozneje so nastale devetdnevnice.
Binkoštna devetdnevnica je med vsemi
najpomembnejša, saj je molitev za to, kar je v
Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha,

za Svetega Duha samega. Vabim vas, da se
v čim večjem številu udeležujemo 9-dnevne
molitvene priprave na binkoštni praznik.

Šmarnice za dedke in babice v
župnijskem vrtcu
V petek, 26. 5., ob 10.00 bodo v našem
župnijskem vrtcu šmarnice za dedke in babice.
Lepo vabljeni.

Zahvalno
prvoobhajancev
in
družin

romanje
njihovih

V nedeljo, 28. 5., ob 14.00 bo zahvalno
romanje za prvoobhajance in njihove domače k
sv. Marjeti v Žlebe. Z romanjem se bomo Bogu
zahvalili za dar sv. obhajila in Marijo prosili, naj
nas varuje, da bomo obhajilo vedno vredno
prejemali.

Mesec april:

•
K Bogu so odšli:
Jože Blažič (81), Golo Brdo
Marija Bečan (86), Seničica
•
Božji otroci so postali:
Gašper Osredkar, Seničica
Ponedeljek
8. 5. 2017

Bonifacij, pp.

Torek
9. 5. 2017

Pahomij, puš.

19.00 + Slavka Leben
in sin Franci

Sreda
10. 5. 2017

Job, sp. mož

19.00 + Jože Bokan,
obl.

Četrtek
11. 5. 2017

Estela, muč.

19.00
3-dnevnica
1. sv. obh.

+
Angela
Lenarčič

Petek
12. 5. 2017

Leopold, red.

19.00
3-dnevnica
1. sv. obh.

+
Tončka
Gašperlin

Sobota
13. 5. 2017

Fatimska Mati
Božja

10.00 (DSO)
19.00
3-dnevnica
1. sv. obh.

po namenu (ŠB)
+ Franc Petač,
r. d.

Nedelja

14. 5. 2017
Apd 6,1-7; Ps
33,1-2.4-5.1819; 1 Pt 2,4-9;
Jn 14,1-12

5.
velikonočna
nedelja
Justina, muč.

19.00
(cerkev)

po namenu

7.00 za žive in rajne
farane
9.30 1. sv. ++ starši Jamnik
obhajilo in Zavašnik
za prvoobhajance
15.00 šmarnice
(Žlebe, Sv.
Marjeta)
19.00 + Ivana
Rihtaršič

