Počitnice z Jezusom za ministrante in otroški
zborček
Konec avgusta, od 28. do 30. 8., bodo organizirane tridnevne
počitnice na morju za ministrante, otroke pevskega zborčka in
otroke, ki si želijo morja, pa ga letos še niso videli in občutili.
Nastanjeni bomo v župnišču v Izoli. Na te počitnice lepo vabljeni
tudi starši, dedki in babice ministrantov ter pevk in pevcev otroškega
pevskega zbora. Cena morja po osebi je 20 €. Prijavite se tako, da
izpolnite prijavnico, ki jo najdete na mizici z oznanili pod korom ali
na spletni strani naše župnije, ter jo oddate župniku.

Uradne ure v poletnem času

Uradnih ur v poletnem času (do septembra) ne bo! Kar je nujnih
stvari ali pa oddajanja namenov za svete maše, bo možnost za
to po večerni sveti maši. Za druge stvari pa sem dosegljiv na
mobilnem telefonu.

Večerne nedeljske sv. maše v juliju in avgustu
Zaradi zmanjšanega obiska nedeljskih svetih maš smo se na
župnijskem pastoralnem svetu odločili, da večerne nedeljske svete
maše združimo z dopoldanskima in sobotno večerno. Tako da
julija in avgusta ne bo nedeljske večerne sv. maše. Izjemi sta prva
in druga nedelja v juliju.

Duhovne vaje v času poletnih počitnic

Spodbujamo vas (tako otroke kot odrasle), da v bogati ponudbi
počitniških duhovnih programov poiščete kaj zase.
Več informacij:
http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/koledar/vodnik-poduhovnih-vajah-2017

Mesec junij

K Bogu so odšli:
•
Josip Korunčič (87)
•
Marija Končar (76)
Božji otroci so postali:
•
Žak Mrak, Studenčice
•
Lucija Mrak, Studenčice
•
Izak Zdešar, Golo Brdo

Župnija Preska

Napovedni koledar:

1. 8.-5. 8. – romanje mladih v
Medžugorje
4. 8. – prvi petek
5. 8. – prva sobota
9. 8. – Karitas delitev hrane
11.8. – obisk bolnikov in ostarelih po
domovih
15. 8. – Marijino vnebovzetje
17. 8. – priprava na krst
19. 8. – romanje s kolesi na sv.
Višarje
20. 8. – krstna nedelja
22. 8. – katehetski sestanek
27. 8. – žegnanje pri sv. Marjeti

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:

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

15.7. – 3. skupina (vodja: Urška
Jenko)
22.7. – 4. skupina (vodja: Andreja
Bečan)
29.7. – 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.
Nova številka TRR:

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30; SI 56 04 30 2000 33 27 181
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.

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXVIII

številka: 12

9. julij 2017

POČITEK
»Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi
dan od vsega dela, ki ga je storil. In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga
posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je
ustvarjal.« (1Mz2,2)
Naše dneve polnijo naglica, napor, stres. Človek ne zmore nenehno
fizično ali miselno delati, mora si znati zavestno, v pravem času in na
pravi način vzeti tudi čas za počitek. Zakaj ignoriramo opozorila telesa?
Potreba po pohvali, vzdrževanje všečne samopodobe, itd. nas ženejo,
da ne delamo, ker nas to veseli ali ker si s tem zagotavljamo preživetje,
ampak ker s tem ohranjamo pozitivno samopodobo, samemu sebi se
zdimo vredni samo toliko, kolikor nas okolica pohvali za dosežke.
Telo je izjemen mehanizem, ki se okoliščinam, kot so preobremenitve,
zelo hitro prilagodi. Dokler ga pretirano obremenjujemo le sem ter tja in
si potem privoščimo počitek, ki mu omogoči regeneracijo, telesu še ne
povzročamo veliko škode. Dolgotrajno preobremenjevanje brez počitka
vodi v patološka stanja utrujenosti. Pojavijo se neprijetni telesni občutki,
tope bolečine v mišicah, povišan krvni tlak, oteženo dihanje, občutljivost
na hrup in svetlobo. Koncentracija upade, zmanjša se sposobnost
delovnega spomina, človek postane nemiren, slabo orientiran, motena
je presoja in sposobnost odločanja. Čustveno stanje utrujenega človeka
se najprej kaže kot razdražljivost in jeza, kasneje pa kot obup in apatija.
Osnovni obliki razbremenjevanja sta spanje in počitek. Ljudje, ki delajo
ponoči ali pa pozno v noč in zaradi delovnih obveznosti in skrbi ne morejo
zaspati, si s pomanjkanjem spanca krajšajo življenje in se izpostavljajo
velikemu tveganju za bolezni kot so rak, možganska kap, srčni infarkt,
prevelika telesna teža, visok krvni tlak. Ko pade noč, žleza češarika začne
izločati nočni hormon melatonin. Naravni ritem je tak, da se njegovo
izločanje stopnjuje v prvem delu noči. Povečano izločanje melatonina v
fazi trdnega spanca spodbuja delovanje imunskega sistema, varuje telo
pred virusnimi okužbami in ima pomembno vlogo v preventivi raka. Ob
zmanjšanem izločanju melatonina se zmanjša količina »hormona sreče«
serotonina, zato se človek slabše počuti in je bolj nagnjen k pesimizmu.
Zato je pomembno ohranjati zdrav ritem spanja in si vzeti čas tudi za
spanje.
Človek potrebuje tudi druge oblike sprostitve in razbremenitve. Aktivni
počitek, to so šport, potovanja, rekreacija, branje. Pasivni počitek, ko
naše telesne in miselne aktivnosti skrčimo na minimum. Pomembno je,
da ne preslišimo opozorilnih znakov utrujenosti. Ne dovolimo, da potrebe
po počitku ne zaznavamo več. Zapoved »posvečuj Gospodov dan«,
zapisana v kamnito tablo, ostaja in tiho vabi tudi danes.
Franci Bečan, zdravnik

Marija naj obišče in varuje naše
družine
Romanje fatimske Marije
Romarice po ulicah, vaseh in
zaselkih naših župnij.

Družine povabljene,
da
sprejmete
kapelico na svoj
dom za 1, 2 ali 3 dni.
Navzočnost Marijine
kapelice v vašem
domu bo posebna
milost
za
vašo
družino, posebno če
bo ob njej zvenela
vaša
družinska
molitev. Ob kapelici
Fatimske
Marije
okrepimo zavest, da
je Marija z nami, da
nas spremlja.
Marijino
kapelico
boste lahko dobili
tudi vsak dan oratorija, da prenoči v vašem
domu. Lepo vabljene družine otrok letošnjega
oratorija, da Marijo sprejmete na svoj dom.
Družina, ki bo gostila Marijo, naj k molitvi povabi
vse svoje družinske člane, lahko tudi sorodnike
in sosede.
Kip Marije romarice bo med mašo v cerkvi na
častnem mestu: na oltarju Žalostne Matere
Božje. Po maši ga gostitelj odnese na svoj
dom. Naslednji dan gostitelj Marijinega kipa letega prinese v cerkev. Seznam za vpisovanje je
na pultu kioska pod korom.
Milosti molitve ob kapelici fatimske Marije so
velike. Sprejmite jih!

Tretje prikazanje, 13. julija 1917

Nabralo se je nekaj tisoč ljudi. Lucija je prosila
Marijo, naj se razodene kdo je in naj napravi
čudež, da bodo vsi verjeli, da se jim prikazuje.
Marija jim je odgovorila, naj prihajajo na kraj
prikazovanj vsak mesec. V oktobru pa bo
povedala kdo je in napravila čudež, katerega
bodo videli vsi, da bodo verjeli. Naročila jim
je, naj se žrtvujejo za grešnike in naj pogosto
rečejo, ko napravijo kakšno žrtev: »O Jezus,
to je iz ljubezni do tebe, za spreobrnjenje
grešnikov in v zadoščenje za grehe, storjene
zoper Marijino Brezmadežno Srce.« Po nekaj
trenutkih tišine je fatimska Gospa nadaljevala
in jim naročila, ko molijo rožni venec, naj po
vsaki skrivnosti molijo: »O Jezus odpusti nam
naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in
privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki
so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.«
Nato jim je razodela trojno fatimsko
skrivnost: videnje pekla, češčenje Marijinega

Brezmadežnega Srca in pogojno napoved
druge svetovne vojne ter širjenje ruskega
komunizma in njegovih strahot. Tretji del tretje
fatimske skrivnosti, ki napoveduje preganjanje
Cerkve s papežem na čelu, je Lucija napisala
3. januarja 1944, objavljen pa je bil 26. junija
2000.
Marijin odgovor Luciji, naj napravi čudež,
da bodo vsi verjeli, je, naj vztraja v dobrem.
Lucija bi se rada rešila trpljenja. Popolnoma
razumljivo, gledano s človeškimi očmi.
Marija pa gleda z nebeškimi in vidi vrednost
žrtve, za rešenje sveta. Zato to duhovno
dragocenost še poudari, ko jim naroči, naj po
vsaki žrtvi, ki jo napravijo rečejo: »O Jezus, to
je iz ljubezni do tebe,…« Žrtev ima vrednost,
če je napravljena iz ljubezni do Jezusa. Če
je napravljena z duhovnim veseljem, če ni
omadeževana z jezo ali nujo.
Ko jim Marija razodene trojno fatimsko
skrivnost, pri tem uporabi simbolno govorico, ki
so jo otroci sposobni dojeti in razumeti.
Videnje pekla
Videli so ga za
kratek
trenutek.
Zelo
so
se
prestrašili in od
groze
zakričali.
Slišali
so
vzdihovanje zaradi
bolečine in obupa
pogubljenih. Lucija
se
zahvaljuje
nebeški
Materi,
da ji je v prvih
prikazovanjih
obljubila nebesa. Lucija je videnje pekla opisala
takole: videli so nekakšno ognjeno morje in v
ta ogenj potopljene hudobne duhove in duše,
kakor če bi bili prosojni črni ali rjavi razbeljeni
oglji v človeški obliki. Pogrezali in dvigali so
se v žarenju ognja. Nosili so jih plameni, ki
so izhajali iz njih samih skupaj z oblaki dima
padajoč na vse strani, podobno kakor iskre ob
velikih požarih, brez teže in ravnotežja ob vpitju
in vzdihovanju zaradi bolečine in obupa.

Mesec julij – mesec češčenja
presvete Jezusove Krvi

Nov polet je dobilo češčenje žive Jezusove
krvi v 19. stoletju. Sv. Vincenc Marija Strambi
(1745-1824), škof v Civitavecchiji nad Rimom,
je s spominjanjem na Jezusovo Rešnjo Kri,
prelito na križu, spreobrnil mnogo grešnikov.
Njegovo misel je z apostolsko vnemo uporabljal
sv. Gašper del Bufalo (1780-1837) in z njo
obnavljal opešano vernost v rimskem okolišu.
Že od svoje nove maše (1808) je najrajši
govoril o človeški rešitvi po presveti Krvi in

leta 1815 s tem naslovom ustanovil posebno
redovno družino. Leta 1834 se ji je pridružila še
ženska veja častilk presvete krvi. Ko je papež
Pij IX. opazil zveličavne sadove teh ustanov, je
po svoji vrnitvi v Rim leta 1849 uvedel za vso
Cerkev praznik presvete krvi. Obhajali so ga na
prvo nedeljo v juliju, sv. Pij X. pa je leta 1913
praznik prestavil na 1. julij. Papež Janez XXIII.
se je sam rad spominjal človeškega odrešenja
po Božji krvi, preliti iz usmiljene božje ljubezni
do grešnikov. Za vso Cerkev je potrdil in
priporočil litanije presvete krvi.
V mesecu juliju bomo po vsaki sv. maši zmolili
nekaj vzklikov iz litanij v čast presveti Jezusovi
Krvi, hkrati pa vas spodbujam, da se v tem
mesecu posebno spominjate naših starejših v
domu starostnikov v Medvodah, kjer je kapela
posvečena v čast presveti Jezusovi Krvi.

Poletni oratorij

Letošnji počitniški oratorij v naši župniji
bo potekal od 9. 7. do 14. 7. Veselimo se
razmišljanja in krepljenja pobožnosti do naše
Matere Marije! Oratorij priporočam v molitev.
Vse, ki ste obteženi s posebej težkimi križi
življenja, pa prosim, da nekaj tega darujete
tudi za naše otroke in mladino. Bog Vam
povrni. Oratorij bomo zaključili v petek, 14. 7., s
sveto mašo ob 15. uri, h kateri ste vabljeni vsi
župljani.

Maša pri sv. Marjeti

Na god svete Marjete, 20. 7., bo ob 20.00 sveta
maša pri sv. Marjeti v Žlebah. Lepo vabljeni.
»Marjetno« nedeljo bomo praznovali 23. 7.,
ob 10.00 bo slovesna sveta maša. Pri maši bo
ofer za obnovo cerkvene fasade. Lepo vabljeni,
da skupaj počastimo zavetnico naše podružne
cerkve.

Romanje s kolesi na Brezje

V soboto, 22. 7., bomo s kolesi poromali na
Brezje. Odhod izpred kapelice pod cerkvijo
bo ob 5.00. Prijave oz. informacije ga. Minka
Mihovec na tel. 031/299-911. Lepo vabljeni, da
skupaj poromamo k Mariji Pomagaj.

God sv. Jakoba starejšega

V zboru dvanajsterih apostolov, ki jih je bil
Jezus izbral iz vrst svojih številnih učencev, sta
bila dva Jakoba. Med prvimi je bil za apostola
poklican Jakob (25. 7.), zato je ob njegovem
imenu vzdevek ‘starejši’ (po apostolski službi,
ne po letih), malo kasneje pa je Jezus poklical
še Jakoba, Alfejevega sina, ki mu pravimo
‘mlajši’.
Podružnica na Petelincu je posvečena sv.
Jakobu starejšemu. Sv. maša na Petelincu bo
na godovni dan, 25. 7., ob 20.30. Lepo vabljeni!

Krištofova nedelja

Krištofovo nedeljo bomo obhajali 23. 7. Po vseh
mašah bo blagoslov vozil. Ob tej priložnosti
bomo delili nalepke, hkrati pa ste vabljeni,
da darujete za sklad MIVA, ki oskrbuje naše
misijonarje s prevoznimi sredstvi. V imenu
misijonarjev se že vnaprej iskreno zahvaljujem
za vsak vaš dar.

Romanje na Šmarno goro

V soboto, 29. 7., vabljeni na Šmarno goro k
zaobljubljeni sv. maši ob 7.30. Župnijska Karitas
nudi prevoz, v kolikor ne morete peš poromati
k Rožnovenski Materi Božji. Da bi želeli prevoz,
potrdite na tel. št.: 031 393 052, do četrtka, 27.
7. Odhod bo ob 6.00 izpred gasilnega doma v
Preski.

Zahvale

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste na
kakršenkoli način sodelovali pri pripravi
celodnevnega češčenja in nedelje Janeza
Krstnika. Hvala pevcem naših zborov
za svečano petje, hvala ministrantom,
pritrkovalcem, oblikovalcem bogoslužja in
bralcem. Hvala vsem, ki ste čistili cerkev in
njeno okolico, hvala krasilkama, vsem, ki ste
darovali rože, Ireni in Zoranu Kršinarju za lepe
prte, hvala gospodinjam za peko peciva, vsem,
ki ste pecivo in pijačo pripravljali in stregli. Hvala
gasilcem za mize in klopi. Hvala ge. Mihelini
Žebovec in ekipi za pripravo programa, hvala
g. Mirku Bizantu za povezovanje programa.
Hvala ge. Miri Dobnikar za redno lepo oprano
in oskrbovano zakristijsko perilo. Iskrena hvala
vsem, ki ste v teh dneh vztrajali v molitvi za našo
župnijo in si zanjo vzeli čas. Hvala vsem, ki vsak
dan tam, kjer ste, z življenjem pričujete, da ste
živ kamen župnije sv. Janeza Krstnika v Preski.
Zahvala tudi vsem oratorijskim animatorjem,
ki bodo del svojih počitnic žrtvovali za delo
z otroki, in pa vsem, ki boste z oratorijem
povezani na kakršen koli način, posebno pa z
molitvijo in blagoslovom.

Romanje mladih v Medžugorje
na Mladifest
V začetku meseca avgusta, 1. 8. – 5. 8., bomo
z mladimi poromali na festival mladih v Marijino
mesto Međugorje. Vse zainteresirane vabim, da
svojo prijavo čim prej sporočite preko spletnega
obrazca, ki ga najdete na spletni strani župnije
skupaj s podrobnejšimi informacijami, lahko pa
oddate tudi izpolnjeno prijavnico v tiskani obliki
(dobite jo na mizici za tisk v cerkvi).

28. Mladifest – Mednarodno molitveno srečanje mladih
»Molim pa tole: naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem zaznavanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše.« (Flp 1,9)
Program:
Torek, 1.8.
18.00 – molitev rožnega venca
19.00 – slovesen začetek Mladifesta, sv. maša
21.00 – češčenje pred Najsvetejšim
Naslednji dnevi imajo podoben program:
9.00

Molitev
Kateheza
Pričevanja

12.00

Angelovo češčenje
odmor

16.00

Pričevanja

18.00

Molitev rožnega venca

19.00

Sv. maša

Posamezni dnevi imajo:
Sreda

6.00-6.40 – Molitev rožnega venca ob
Marijinem kipu na kraju prikazovanja
20.30-21.30 – Meditacija s svečami in
molitev pred križem

Četrtek

20.30-21.30 – Procesija z Marijinim
kipom, molitev pred Najsvetejšim

Petek

21.15 – predstava skupnosti Cenacolo

Sobota

20.30-21.30 Češčenje pred Najsvetejšim
21.30 - 22.00 Poslanstvo, slovo ob
pesmi

Nedelja

Vzpon na Križevac
5.00 sv. maša na Križevcu

Ponedeljek
10. 7. 2017

Amalija, red.

Torek
11. 7. 2017

Benedikt, op.

19.00 + Anton Jaklič, obl.

Sreda
12. 7. 2017

Mohor in Fortunat, muč.

19.00 + Vida Ježek, obl.

Četrtek
13. 7. 2017

Henrik, kr.

19.00 + Rozalija Štrukelj

Petek
14. 7. 2017

Kamil de Lellis, duh.

Sobota
15. 7. 2017

Bonaventura, šk.

Nedelja

15. navadna nedelja

16. 7. 2017

Iz 55,10-11; Ps 65,10.11.1213.14; Rim 8,18-23; Mt
13,1-23 ali 13,1-9

Karmelska Mati Božja

6.30 (kapela) za zdravje

15.00 sklep oratorija po namenu
19.00 ++ Franc in Jerca Petač in brat
Franci
10.00 (DSO) po namenu
19.00 + Anton Mrak
7.00 + Andrej Jeraj, obl.
9.30 za žive in rajne farane
+ Vinko Kopač

Ponedeljek
17. 7. 2017

Aleš, spok.

Torek
18. 7. 2017

Elij, muč.

19.00 + Marija Bečan

Sreda
19. 7. 2017

Arsenij, puš.

19.00 + Janez Jeras

Četrtek
20. 7. 2017

Marjeta Antiohijska, muč.

Petek
21. 7. 2017

Lovrenc, duh.

Sobota
22. 7. 2017

Marija Magdalena, sp. žena

10.00 (DSO) po namenu (J)
19.00 + Jože Jaklin, obl.

23. 7. 2017

Nedelja

16. navadna nedelja Krištofova

7.00 za žive in rajne farane
++ Miha in Doroteja Špringer
9.30 ++ Hribovi in Šimnovi
10.00 (Žlebe) + Štefka Osredkar

Ponedeljek
24. 7. 2017

Krištof, muč.

6.30 (kapela) za zdravje

Torek
25. 7. 2017

Jakob Starejši, ap.

19.00 + Metka Duhovnik

Sreda
26. 7. 2017

Joahim in Ana, starši Device
Marije

19.00 + Franc Urbančič, obl.

Četrtek
27. 7. 2017

Gorazd in Kliment, duh.

19.00 + Josip Korunčič, 30. dan

Petek
28. 7. 2017

Viktor I, pp.

19.00 v zahvalo in priprošnjo

Sobota
29. 7. 2017

Marta, Lazarjeva sestra

Nedelja

17. navadna nedelja

Mdr 12,13.16-19; Ps 86,56.9-10.15-16; Rim 8,26-27;
Mt 13,24-43 ali 13,24-30

30. 7. 2017

1 Kr 3,5.7-12; Ps
119,57.72.76-77.127128.129-130; Rim 8,28-30;
Mt 13,44-52 ali 13,44-46

Brigita Švedska, red.

Peter Krizolog, šk.

6.30 (kapela) za zdravje

19.00 + Peter Bečan, obl.
20.00 (Žlebe) ++ starši Štrekelj in brat Janez
19.00 + Marija Končar, 30. dan
++ starši in brat Oblak (oddana)

10.00 (DSO) + Lado Mihelič
19.00 ++ Anica in Franci Jene
7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Martin Malenšek, obl.

