Ponedeljek
29. 5. 2017

Maksim Emonski, šk.

19.00 + Vinko Kopač

Torek
30. 5. 2017

Kancijan, muč.

19.00 ++ Angela in Janez Kek

Sreda
31. 5. 2017

Marijino obiskanje –
sklep šmarnic

19.00 + Jože Blažič, 30. dan
po namenu (oddana)

Četrtek
1. 6. 2017

Justin, muč.

19.00 + Marjan Hafner, 7.dan
+ Franci Petač (oddana)
++ Rudi Trampuš, r.d.
in Albina Trampuš, obl.
(oddana)

Petek
2. 6. 2017

Marcelin in Peter,
muč. – prvi petek

16.00 (DSO) + Olga Zupan, 7.dan
19.00 + Franc Adamič, obl.
+ Janez Bergant, obl.
(oddana)
20.00 – 24.00 češčenje Najsvetejšega

Sobota
3. 6. 2017

Karel Lwanga, muč.
– prva sobota

7.15 fatimska pobožnost
8.00 za duhovne poklice
19.00 + Ana Cvek

Nedelja

Binkošti

7.00 za žive in rajne farane
9.30 po namenu
19.00 + Jože Bukovec, obl.

4. 6. 2017

Apd 2,1-11; Ps
104,1.24.29-30.31,24;
1 Kor 12,3-7.12-13; Jn
20,19-23

Župnija Preska

Napovedni koledar:

MAŠNI NAMENI

21.6. – Karitas, delitev hrane
22. 6. – maša za domovino v Bonavcu
23. 6. – Srce Jezusovo, maša za
ozdravljenje – p. Vrabec
24. 6. – Rojstvo Janeza Krstnika,
praznik celodnevnega češčenja
25. 6. – Patrocinij, dan krstov
4. 7. – izlet šmarničarjev na Sveto
Goro nad Gorico
7.7. – prvi petek, češčenje do polnoči
7.7. – prva sobota
9.7. – začetek poletnega oratorija

Krstna nedelja

Krstna nedelja v juniju bo 18. 6.
Priprava na krst bo v četrtek, 13. 6.
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.

Ponedeljek
5. 6. 2017

Marija Mati Cerkve –
binkoštni ponedeljek

18.00 (Petelinc) po namenu (ŠB)
19.00 + Angela Petrič, god

Torek
6. 6. 2017

Norbert, šk.

17.00 (Crngrob) zaobljubljena
19.00 + Janez Jeras

Sreda
7. 6. 2017

Robert, op.

19.00 + Alenka Muri

Vsak petek ob 15.00 ste lepo
povabljeni k uri Božjega usmiljenja v
kapelo sv. Družine.

Četrtek
8. 6. 2017

Viljem, šk.

19.00 + Miroslav Alič

Jutranja adoracija:

Petek
9. 6. 2017

Primož in Felicijan,
muč.

19.00 + Anton Mrak

Sobota
10. 6. 2017

Bogumil, šk.

Nedelja

Sveta Trojica

11. 6. 2017

2 Mz 34, 4-6.8-9; Dan
3,52-55; 2 Kor 13,1113; Jn 3,16-18

10.00 (DSO) ++ starši Premože in
sestre ter brata
19.00 ++ družina Luštrik
in mama Anica, obl.
(Goričane)
7.00
9.30
11.00 (Golo
Brdo)
19.00

za žive in rajne farane
++ Jezeršek
+ Vinko Kopač
+ Ivana Gal, 30. dan

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.

Povabilo k
usmiljenja:

uri

Božjega

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:

3. 6. – 4. skupina (vodja: Andreja
Bečan)
10.6. – 5. skupina (vodja: Francka
Strušnik)
17. 6. – 6. skupina (vodja: Marta
Štrukelj)
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: 10

28. maj 2017

100 let od začetka čudovitih dogodkov v
Fatimi
13. 5. 1917 – 13. 5. 2017
Drugo prikazanje
Zbralo se je okrog štirideset do šestdeset ljudi.
Pastirčki so pokleknili pred črniko in skupaj z
navzočimi začeli moliti rožni venec. Nebeška
Gospa je vidcem naročila, naj se naučijo brati.
Lucija jo je zaradi vedno večjega trpljenja prosila,
naj jih vzame v nebesa. Gospa je odgovorila:
»Da, Jacinto in Frančiška bom kmalu vzela. Ti pa
ostaneš tu še nekaj časa. Jezus hoče s tvojim
sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali
in ljubili. Na svetu hoče vpeljati pobožnost do
mojega brezmadežnega Srca. Tistemu, ki se
je bo oklenil, obljubim zveličanje in te duše bo
Bog ljubil kot cvetlice, s katerimi krasim njegov
oltar.« Lucija jo je nato vprašala: »Bom ostala tu
sama?!« Marija jo je potolažila: »Ne, hčerka. Ali
hudo trpiš? Ne izgubljaj poguma! Jaz te ne bom
nikoli zapustila. Moje brezmadežno Srce bo tvoje
pribežališče in pot, ki te bo vodila k Bogu!« Tudi
tokrat jih je Gospa obsijala z odsevom neizmerne
svetlobe. V njej so se čutili kakor potopljeni v
Boga. Luciji se je zdelo, da sta bila Frančišek in Jacinta v svetlobi, ki se je
dvigala proti nebesom, ona pa v svetlobi, ki se je razlivala na zemljo. Na dlani
Marijine desne roke je bilo srce obdano s trni, ki so se zabadali vanj. Otroci
so razumeli, da je bilo Marijino srce žaljeno z grehi človeštva in je hotelo
zadoščevanja. To videnje je pomagalo, da so od tega dneva naprej v srcu
čutili še bolj gorečo ljubezen do Marijinega brezmadežnega srca.
Prvi poudarek: trije otroci šestdeset ljudi spravijo na kolena, da skupaj molijo
rožni venec. Očitni dokaz Božjega delovanja. Prvo prikazanje Marije povzroči
Luciji veliko trpljenje. Zato se v Luciji porodi otroška želja: »Marija, vzemi nas
v nebesa.« Resnica, ki seva iz dogodka je, da vsako resnično Božje delovanje
v tem svetu naleti na trpljenje. Nemogoče je, da nekaj Božjega, ne bi naletelo
na ovire, ker je v tem svetu toliko nasprotno Božjemu. Marija sporoči Luciji, da
jo želi uporabiti, da po svetu razširi češčenje njenega brezmadežnega srca.
Kakšno angažiranost je to sprožilo v Luciji. Lucija celo življenje zastavi za
to. Ob koncu prikazanja se pastirčki zopet čutijo potopljene v Boga. Doživijo
se v Bogu. Lucija dojame sebe in Frančiška ter Jacinto v vsej resnici. Biti
potopljen v Boga. Doživeti se v Bogu, videti drugega v Bogu. To je milost, za
katero je vredno prositi Boga in Marijo. Kajti samo v Bogu, sebe in drugega
lahko prav razumemo in v sebi in med seboj v miru živimo. Brez te duhovne
izkušnje reagiramo v življenju čustveno ali pa psihično. Pravi »koordinatni
sistem« gibanja mojega življenja je »doživeti se v Bogu«. Ob koncu je imela
Marija v dlani desne roke srce obdano s trnji. Sporočilo je, da Jezus in Marija
trpita zaradi nas, ne zaradi sebe in bolečine, ki jo povzroča trnje v srcu. Ne
trpita zaradi naših udarcev, ampak ker se človek z udarci oddaljuje od Boga.
To je njuna bolečina. Pastirčki so od tega videnja naprej bili še bolj povezani
z Marijo. Stopili so v še bolj tesen odnos z Marijo.
Jure Koželj, žpk.

Zaključek šmarnic

Na zadnji dan v mesecu maju bomo zaključili
letošnje šmarnice, kjer smo spoznavali
zgodovino nastanka starodavne Marijine
romarske poti na Sveti Gori nad Gorico. S
pesmijo in molitvijo smo se obračali na našo
skupno mater Marijo. Po sveti maši smo skupaj
zapeli nekaj vzklikov iz litanij Matere Božje. Ob
zaključki, v torek, 31.5., na praznik Marijinega
obiskanja, pa bodo litanije ob koncu svete
maše zapeli možje našega MPZ.
Hvala vsem, ki ste spremljali otroke na poti
k šmarnicam in vsem sodelujo. Udeležba je
bila vsak večer lepa. Preko te lepe ljudske
pobožnosti smo izkazali svojo ljubezen do
nebeške matere Marije.

Biblična skupina

V četrtek, 1.6., bo po večerni sveti maši in
molitvah srečanje biblične skupine v učilnici
župnišča. Lepo vabljeni.

Mesec junij – mesec češčenja
Jezusovega Srca
Ob prvih petkih v mesecu in še posebno
v mesecu juniju se redno obračamo na
evharistično navzočega Gospoda s prošnjo:
»Upodobi naše srce po svojem srcu.« »Srce«
pomeni človeka, človeka v njegovi celovitosti,
človeka, ki ga je Bog ustvaril po svoji »podobi
kot svojo podobnost.« (1 Mz 1,26) Torej prošnja
vsebuje željo, da bi nas (naše srce) Jezus
(Jezusovo Srce) čim bolj oblikoval tako, da bi
znali in zmogli v posameznih položajih reagirati,
ravnati, misliti in čutiti tako kot bi On na našem
mestu. Trajen izziv za kristjana namreč ostaja:
svoj način razmišljanja oblikovati po Njegovem
načinu. Svoj način čutenja čim bolj približati
Njegovemu. Svoj način govorjenja čim bolj
priličiti njegovemu in si v obnašanju – delovanju
čim bolj privzeti Njegov stil bivanja na zemlji. Ali
še drugače: ko s človeškimi očmi spremljamo
dogajanje okoli sebe, vidimo enako zunanjost
mi in On, a pomembneje je ali enako zaznavamo
tudi resničnost, ki je za zunanjostjo. K temu
nam bodo pomagale tudi letošnje Vrtnice, ki
so pobožnost v čast Jezusovemu Srcu. Vsak
večer bomo pri sveti maši prisluhnili nagovorom
ter ob koncu zmolili litanije Jezusovega Srca in
posvetitev Jezusovemu Srcu.

Prvi petek

Kot je v navadi, se bomo na prvi petek z našimi
prošnjami in zahvalami obrnili na Jezusovo
usmiljeno Srce. Vabim vas, da opravite sveto
spoved, prejmete zadostilno sveto obhajilo in
okrepite molitev. Ta dan bom obiskoval bolne
in onemogle po domovih. Kdor bi poleg tistih, ki

jih že redno obiskujem, še rad obisk dohovnika
naj mi to sporoči.
Pobožnost bomo začeli s sveto mašo ob 19.00,
maši pa bodo sledile litanije Srca Jezusovega.
Molitev bomo nadaljevali z molitveno uro za
posvečene Jezusovemu srcu. Ob 21.00 se
bo molitev pred Najsvetejšim nadaljevala v
kapeli pastoralnega doma z molitveno ura za
duhovne poklice. Najsvetejše bo v češčenje
izpostavljeno vse do polnoči.

prosila za dar Svetega Duha. Tako je postala
mati prve krščanske skupnosti in pozneje mati
Cerkve, ki se je oblikovala na binkoštni praznik.
Papež Pavel VI. je ob sklepu 3. zasedanja II.
vatikanskega cerkvenega zbora Marijo razglasil
za Mater Cerkve in pozneje vzklik »Mati
Cerkve« vstavil tudi v Marijine litanije. Na sam
praznik bosta v župniji dve sveti maši: ob 19.00
v župnijski cerkvi in ob 18.00 na Petelincu.

Prva sobota

V ponedeljek, 5.6., ob 20.30 bo v pisarni
srečanje tajništva ŽPS. Člani lepo vabljeni.

Fatimsko pobožnost bomo začeli 7.15.
Vabim vas, da obnovite pet pogojev, ki nam
jih priporoča Marija: zakrament sprave, sv.
obhajilo, molitev enega dela rožnega venca
in petnajst minut premišljevanja ene ali več
skrivnosti rožnega venca – vse to v zadoščenje
Marijinemu brezmadežnemu Srcu in po njem
presvetemu Jezusovemu Srcu. Ob 8.00 bo
sveta maša za duhovne poklice.

Tajništvo ŽPS

Maša v Crngrobu

Nedelja 18.6. – zaključek verouka

Na torek po binkoštni nedelji, letos 6. 6., naša
župnija skupaj s sorško roma k Mariji v Crngrob.
Sveta maša bo ob 17.00. Lepo vabljeni! Če
bi kdo potreboval prevoz, naj sporoči na tel.
051/303-164.

Skupina za starejše

Redno srečanje starejših naše župnije bo v
sredo, 7. 6., ob 20.00 v župnišču.

Binkošti

Kateheza za odrasle bo v četrtek, 8. 6., ob
20.00 v učilnici pastoralnega doma.

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo
praznovali v nedeljo, 4.6., bomo sklenili
velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 dni po
veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha,
ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu
nad zbrane učence in Božjo mater Marijo
prišel Sveti Duh (prim. Apd 2,1–11; Jn 20,19–
23). V hvaležnost bomo praznovanje začeli z
binkoštno vigilijo, v soboto, 3. 6., ob 19.00.,
nadaljevali pa na binkoštno nedeljo, 4. 6., pri
vseh svetih mašah. K bogoslužju posebej lepo
vabim bodoče birmance in njihove domače.

Srečanje starejših

Na binkoštno nedeljo, 4. 6., bomo pri maši
ob 9.30 posebno pozornost v naši župnijski
skupnosti izkazali starejšim. Med mašo, ki jo bo
vodil p. Silvo Šinkovec, bo možnost za prejem
bolniškega maziljenja. Po maši pa bo skupno
kosilo v dvorani Valentina Oblaka. Gospodinje
naprošam za pecivo, ki ga bomo postregli.
Prinesite ga v soboto pred praznikom v avlo
pastoralnega doma.

Binkoštni ponedeljek - Marija
Mati Cerkve
Na dan po binkoštnem prazniku Cerkev
praznuje praznik Marije, Matere Cerkve. Marija
je po Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli
in ženami molila v dvorani zadnje večerje in

Srečanje Karitas

V sredo, 14.6., po večerni sveti maši bo v
prostorih Karitas pod cerkvijo srečanje njenih
sodelavcev. Sodelavci župnijske Karitas lepo
vabljeni.

Srečanje ministrantov

Ministranti bodo imeli v soboto, 3.6., svoje
redno srečanje, ki ga bomo začeli s sveto mašo
ob 8.00.

Priprava na krst

Zaradi praznika sv. Rešnjega Telesa in Krvi, ki
ga praznujemo v četrtek, 15.6., bo v mesecu
juniju priprava na sveti krst izjemoma v torek,
13.6., ob 20.00.

Kateheza odraslih

Duhovna obnova – sobota, 10. 6.

Da bi mogli v svojih srcih bolj jasno - duhovno gledati na delo župnijske Karitas, bomo imeli ta
dan duhovno obnovo, ki jo bo vodil p. Lovrenc
iz Kamnika. Duhovno obnovo bomo pričeli ob
9.00 v cerkvici Srca Jezusovega v Tunjicah.
Dobrodošle predhodne prijave ga. Ivanki
Šušteršič.

Nedelja Svete Trojice

V nedeljo, 11.6., bomo obhajali nedeljo Svete
Trojice. Nedelja Svete Trojice je še posebej
slovesna za našo podružnico Golo Brdo, kjer
že stoletja stoji cerkve Svete Trojice. Sveta
maša bo ob 11.00. Pri maši bo darovanje, ofer
za prenovo pevskega kora v cerkvi.

Seja ŽPS

V ponedeljek, 12. 6., ob 19.00 bo redna seja
župnijskega pastoralnega sveta. Srečanje
bomo začeli s sveto mašo v cerkvi sv. Marjete v
Žlebah. Člani lepo vabljeni. Ta dan bo v kapeli
pastoralnega doma sveta maša običajno ob
6.30.

V nedeljo, 18.6., se bomo s sv. mašo ob 9.30,
Bogu zahvalili za vse dobro, kar smo prejeli
tekom šolskega leta. To bo zaključna maša
za vse veroučence. Po maši se bomo zbrali
na župnijskem v pastoralnem domu, kjer
nam bodo veroučenci kratko predstavili, kaj
so tekom leta počeli pri verouku. Sledila bo
podelitev spričeval in s tem se bo zaključilo tudi
veroučno leto. Vljudno vabljeni vsi veroučenci
z družinami!

Izlet vseh, ki čistijo in krasijo
župnijsko cerkev, pastoralni dom
in okolico
V sredo, 21.6., lepo vabljeni na izlet vsi, ki čistite
in krasite cerkev, pastoralni dom in okolico.
Odhod izpred župnišča ob 11.00. Povratek do
večerne svete maše. Lepo vabljeni. Prijavite se
v župnišču.

Zahvale

Hvala vsem, ki poromali po poti slovenske
mistikinje Magdalene Gornik. Hvala vsem
romarjem za prijetno vzdušje in vse molitve.
Zahvalil bi se vsem, ki ste sodelovali pri
pripravah na prvega svetega obhajila, hvala
staršem in vsem, ki ste slovesnost še polepšali:
pevcem OPZ, orkesterčku, ministrantom,
pritrkovalcem in drugim. Hvala krasilkama za
krašenje cerkve, hvala vsem, ki skrbite za lepo
okolico cerkve in župnišča. Bog vam povrni z
vsemi potrebnimi darovi.

Mesec maj:

• K Bogu so odšli:
Ivana Gal (83), Medvode
Ivanka Bergant (87), Medvode
Marjan Hafner (83), Medvode
• Božji otroci so postali:
Ela Plešec, Preska
Iza Plešec, Preska
Lara Rožič, Preska

Sveto Rešnje Telo in Kri

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi nima stalnega datuma, saj je določen glede na
praznik velike noči in ga obhajamo v četrtek drugi teden po prazniku binkošti. Na
ta dan se posebej spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega
telesa in krvi – evharistije, ki je vir in vrhunec krščanskega življenja. Na praznik so v
navadi telove procesije, s katerimi verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Praznik
je zapovedan, zato se ta dan udeležimo svete maše in če se le da tudi procesije.
Kako dragoceni so trenutki, ko Jezus, navzoč pod podobo kruha, blagoslavlja
naše kraje. Vabim vas, da obudimo vero krvotočne žene, ki je dejala: »Samo roba
njegove obleke se dotaknem in bom ozdravela.« ali pa stotnika, ki je dejal »Gospod,
nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak izreci le besedo!«. Ireci le besedo
blagoslova in rešilo se bo, ozdravljeni bomo, spreobrnili se bomo. Odpustili si bomo,
v nas in naše medsebojne odnose se bo naselil mir. Obudimo to vero.
Na sam praznik bosta dve sveti maši: ob 9.00, pri kateri bodo sodelovali otroci
župnijskega vrtca, in zvečer ob 19.00. Po večerni sveti maši bo procesija Sv. Rešnjega
Telesa.. Red procesije: na čelu procesije gre križ, za križem velika bandera, možje in
fantje, evharistični banderi (beli), veroučenci s svojimi banderčki, pevci, ministranti,
nebo (duhovnik z Najsvetejšim), mali rdeči banderi, dekleta in žene. Poskušajmo se
držati reda procesije, da bo lepa in urejena. Prvoobhajance in druge otroke prosim,
naj prinesejo cvetje v košaricah, s katerim bodo posipali pot Jezusu pred oltarčki. V
primeru slabega vremena bo procesija potekala po cerkvi
Ponedeljek
12. 6. 2017

Eskil, muč.

Torek
13. 6. 2017

Anton Padovanski, uč.

19.00 + Alojz Bukovšek, obl. in god
++ Angelca in Franc Čadež
(oddana)

Sreda
14. 6. 2017

Valerij in Rufin, muč.

19.00 + Vida Žerovnik, god in r. d.

Četrtek
15. 6. 2017

SVETE REŠNJE TELO IN
KRIslovesni zapovedani praznik

Petek
16. 6. 2017

Beno, šk.

Sobota
17. 6. 2017

Albert, duh.

Nedelja

11. navadna nedelja

5 Mz 8,2-3.14-16;
Ps 147,12-13.1415.19-20; 1 Kor
10,16-17; Jn
6,51-58

18. 6. 2017

Apd 6,1-7; Ps
33,1-2.4-5.18-19;
1 Pt 2,4-9; Jn
14,1-12

6.30 (kapela) po namenu (ŠB)
19.00 (Žlebe) + Anton Mrak, god

9.00 + Rajko Jezeršek
19.00 za žive in rajne farane
+ Franc Jarc, obl.
19.00 + Antonija Bečan
10.00 (DSO) po namenu (ŠB)
19.00 + Ivana Rihtaršič
7.00 po namenu
9.30 + Franci Zgaga, obl.
19.00 za žive in rajne farane

