družinsko katehezo, hkrati pa boste lahko kupili veroučne učbenike. Tudi
letos bomo izdali vpisnico za vse veroučence, ki jo lahko izpolnite že doma
in jo osebno izročite ob vpisu. Vpisnico boste dobili ob knjižici veroučne
šole, ki bo izšla sredi avgusta, dostopna pa bo tudi na župnijski spletni
strani. Na ta način bo vpisovanje potekalo bolj tekoče. Vse, ki še niste vrnili
spričeval, pa naprošam, da jih vrnete ob vpisu.
Urnik verouka bo objavljen konec avgusta oz. začetek septembra. Začetek
rednega verouka bo v ponedeljek, 11. septembra. Vse v zvezi z novim
veroučnim letom in katehetsko dejavnostjo v naši župniji bo napisano v
katehetski knjižici, ki jo pripravljamo in bo izšla, kot že rečeno, sredi
avgusta. Za blagoslov novega veroučnega in šolskega leta bomo prosili
pri sv. maši na katehetsko nedeljo, 10. 9. Takrat bomo blagoslovili tudi
šolske torbe.

Povabilo k sveti spovedi

Tudi letos bo spovedovanje veroučencev, in sicer v tednu od 4. 9. do 8. 9.
vsak dan pol ure pred večerno sveto mašo. Starši in botri, spodbudite
otroke, naj v začetku veroučnega in šolskega leta pobožno opravijo
sveto spoved. Skupno spovedovanje v okviru veroučnih ur pa bo pred
praznikoma, božičem in veliko nočjo.

Pastoralni koledar naše župnije

Pripravlja se koledar vseh pastoralnih dogodkov, ki bodo potekali v
prihajajočem pastoralnem letu. Koledar bo izšel v sredini avgusta.

Župnijska pisarna

S septembrom bo župnijska pisarna odprta zopet po starem redu: v torek
od 8.00 do 10.00 in v četrtek od 16.00 do 17.30. Dobrodošli pa seveda
kadar koli. Če me ni doma, me pokličite na mobilni telefon (051/303-164),
na katerem sem vedno dosegljiv.

Romanje v Marijino svetišče

V soboto pred malim šmarnom, 2. 9., bo tradicionalno romanje za starejše,
ki ga organizira naša župnijska Karitas Preska. Romali bomo v eno od
Marijinih svetišč. Odhod avtobusa bo ob 8.00 uri izpred župnišča v Preski.
Prispevek za romanje je 20 €. Prijave sprejemamo na telefon 041 751 629
do četrtka, 31. 8. V primeru, da se na vaš telefonski klic ne odzovemo takoj,
vas bomo poklicali nazaj. Prijave sprejemamo do polne zasedbe avtobusa.
Več o romanju – o poti in o cilju – pa v naslednjih oznanilih! Vabljeni!
K Bogu so odšli:
• Marija Cvek (89)
• Boštjan Pavlič (47)

Mesec julij

Božji otroci so postali:
• Ana Mihaela Cizelj, Preska
• Tinkara Bizjak, Seničica
• Tim Jurjevec, Seničica
• Nejc Rajter, Zbilje

Župnija Preska

Napovedni koledar:

1. 9. – prvi petek, češčenje do polnoči
2. 9. – prva sobota, romanje starejših
4. 9. – tajništvo ŽPS
5. in 6. 9. – vpis v veroučno šolo
8. 9. – rojstvo Device Marije
9. 9. – molitveni dan za duhovne
poklice na Brezjah, peš romanje na
Brezje
10. 9. – katehetska nedelja, blagoslov
šolskih torb
11. 9.- začetek veroučnega leta, prva
seja ŽPS
13. 9. – srečanje Karitas
14. 9. – priprava na krst
16. 9. – Stična mladih
17. 9. – krstna nedelja

Krstna nedelja

Krstna nedelja v avgustu bo 20. 8.
Priprava na krst bo v četrtek, 17. 8.
Dobrodošle 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., čet.,
pet., sob. in ned. pol ure pred sveto
mašo. Možnost duhovnega pogovora
v petek eno uro pred sv. mašo. Ali po
dogovoru.
Nova številka TRR:
SI 56 04 30 2000 33 27 181

Čiščenje cerkve:

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.

5. 8. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
12. 8. – 1. skupina (vodja: Anica
Zupančič)
19. 8. – 2. skupina (vodja: Martina
Turk)
26. 8. – 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: 13

30. julij 2017

»Sem iz nebes«
Ko se v Fatimi v letu 1917 prvič spregovorila nebesa, so sporočila, da Marija
prihaja iz nebes:
Lucija: »Od kod ste?«
Marija: »Sem iz nebes:«
Prav to je vsebina največjega Marijinega praznika, praznika njenega
vnebovzetja. Marija prihaja iz nebes, ker je bila tja vzeta z dušo in telesom.
Marijino vnebovzetje, kakor čudoviti dogodki v Fatimi, naš pogled usmerja
v nebo. To nas poživlja, to nas dviguje, da že tu na zemlji živimo predokus
nebes. V pismu Kološanom beremo: »Če ste torej vstali s Kristusom, iščite
to, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je
zgoraj, ne na to, kar je na zemlji.« (Kol 3,1-2) To pa je naše vnebovzetje.
Vizijo našega vnebovzetja lepo opiše apostol Pavel v pismu Korinčanom, ko
pravi: »… vemo, da imamo božjo zgradbo, hišo, ki ni narejena z rokami in
je večna, v nebesih. Zato tudi vzdihujemo in si želimo, da bi bili preoblečeni
z našim prebivališčem, ki je iz nebes, da bi si po vrhu nadeli telo, ki je iz
nebes …« (2 Kor 5, 1-3) Vizija našega vnebovzetja, ki jo zapiše apostol
Pavel, je torej v vzdihovanju, ki je zunanji izraz želje po nebesih. Naj bi si
želeli biti celo oblečeni v »nekaj« nebeškega. V obleki pa ponavadi živimo,
se gibljemo in smo. Torej že tu na zemlji naj bi si želeli živeti nebesa. Zato
Pavel dodaja, naj si povrhu nadenemo telo, ki prihaja iz nebes. Pavel po
vsej verjetnosti misli Jezusa samega. Lahko pa danes v tem pomenu vidimo
še eno telo, ki prihaja iz nebes. In to je Marija. V tem kontekstu mi pred
oči prihaja prizor vnebovzetja preroka Elija. Mladi Elizej je, preden je videl
svojega očeta in učitelja oditi na ognjenem vozu v nebo, prosil: »Naj mi pride
prosim dvojni delež tvojega duha.« (2 Kr 2,9) Elizej prosi prav to, kar nam
naroča apostol Pavel, naj prosimo mi Marijo. Naj pride na nas Marijino telo,
ki je obleka njene duše. Naj pride na nas njen duh, njena vera, njeno upanje,
njena ljubezen. Naj pride na nas njena ponižnost in preprostost. Kako bomo
deležni tega Marijinega duha, razodene Marija v četrtem prikazanju v
Fatimi: »Molite, veliko molite in delajte žrtve za grešnike. Veliko duš gre
namreč v pekel, ker ni nikogar, ki bi se zanje žrtvoval in molil zanje.«
Marijinega duha, njenega vnebovzetja, bomo deležni, če bomo veliko molili
in delali žrtve za grešnike, posebno za tiste, ki živijo v smeri pekla, delajo
greh in se ga ne kesajo. Koliko ljudi danes preklinja Boga in Marijo kar tako,
mimogrede, pa se jim to ne zdi nič takega, koliko jih živi sprtih, pa jih to
ne boli do te mere, da bi začeli aktivno delati za spravo, koliko jih živi v
izvenzakonskih skupnostih, pa jim to ne predstavlja posebne težave, koliko
jih po nepotrebnem opušča nedeljsko mašo, pa pri tem ne čutijo posebne
krivde. Ne da bi obsojali, ampak da bi zanje molili in delali žrtve. Tako bo
v nas, kot pravi sv. Avguštin: »Marijina duša, ki bo poveličevala Boga, in
Marijino srce, ki se bo radovalo v Bogu.«
Jure Koželj, župnik

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

Družine
povabljene,
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.
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 le-tega 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

Trojna fatimska skrivnost
1. del: Videnje pekla
2. del: a) Češčenje Marijinega Brezmadežnega srca
Po videnju pekla so pastirčki pogled dvignili k Mariji,
ki jim je polna dobrote in žalosti rekla: »Videli ste
pekel, kamor gredo duše ubogih grešnikov. Da
bi jih Bog rešil, hoče na svetu vpeljati pobožnost
do mojega brezmadežnega Srca. Če bodo ljudje
storili, kar vam bom rekla, se bo rešilo mnogo duš
in imeli bodo mir. Vojne bo konec.«
Pobožnost do Marijinega brezmadežnega srca ima
poseben odrešenjski pomen: ljudi hoče pripeljati
v nebesa, kakor ima enak namen videnje pekla.
Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca prispeva
k miru na svetu. Marijino brezmadežno Srce častimo
predvsem s posvetitvijo in zadoščevanjem temu Srcu
– kar je posebno naglašeno pri pobožnosti petih prvih
sobot. Klic Marije v Fatimi je: stalno spreobračanje,
pokora, molitev in tri Božje kreposti: vera, upanje in
ljubezen.
b) Pogojna napoved 2. svetovne vojne
»Če pa svet ne bo nehal žaliti Boga, se bo pod
papežem Pijem XI. začela druga svetovna vojna,
ki bo hujša od prve. Ko boste videli neko noč
osvetljeno z neznano svetlobo, vedite, da je
to veliko znamenje, ki vam ga daje Bog, da bo
kaznoval svet za njihove zločine z vojno, lakoto in
preganjanji Cerkve ter svetega očeta.«
Marija je v nadaljevanju prosila pomoči, da bi
preprečila to vojno. Prosila je za posvetitev Rusije

Marijinemu brezmadežnemu Srcu in zadostilno
obhajilo na prve sobote. »Če bodo sprejeli moje
prošnje, se bo Rusija spreobrnila in zavladal bo
mir. Če pa ne, bo razširjala svoje zmote po svetu
in pospeševala vojne in preganjanje Cerkve.
Dobri bodo mučeni, sveti oče bo moral veliko
trpeti, razni narodi bodo uničeni, končno pa bo
moje brezmadežno Srce slavilo zmago.«
Noč, osvetljena z neznano svetlobo, je bila 25. na 26.
januarja 1938. V Sloveniji je bila vidna ta svetloba
nekoliko pred 21. uro. Ves severni del neba je bil
močno osvetljen, kakor da bi šlo za odsev močnega
požara.
Do druge vojne ne bi prišlo, če bi katoličani prejemali
zadostilno obhajilo na prve sobote v mesecu in če
bi bila Rusija pravočasno posvečena Marijinemu
brezmadežnemu Srcu, ljudje pa bi morali prenehati
z grehi žaliti Boga.
Velika spodbuda za nas. Močan klic v današnji
čas. ZADOSTILNO OBHAJILO, POSVETITEV
MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU in
SPREOBRNJENJE, življenje po veri. Klic nebes
čaka naš odgovor vere.
3. del: Napoved preganjanja Cerkve

Oratorij – zahvale

Romanje mladih v Medžugorje

Srečanje mladih v Medžugorju je vsako leto prve
dni avgusta. Zbere se nad 50.000 mladih in 500
duhovnikov s celega sveta. Molitev, pričevanja,
glasba, prireditve, procesija z lučkami, češčenje,
koncert, ples ... Skratka, duhovne počitnice za mlade.
Tudi letos se bomo srečanja udeležili mladi romarji
iz naše župnije. Na romanju bomo med 1. in 5.
avgustom. Romanje zelo priporočam v molitev.

Prvi petek v avgustu, češčenje
do polnoči

Petek, 4. 8., je prvi v avgustu. Ta dan ne bom
obiskoval bolnih in onemoglih po domovih. To bom
storil v petek, 11. 8., pred praznikom Marijinega
vnebovzetja. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že redno
obiskujem, rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči
na moj osebni telefon. Na prvi petek vas vabim k
obhajanju pobožnosti prvega petka (sveta spoved,
zadostilno obhajilo, dobra dela in več molitve). Po
maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu
srcu, ob 21.00 bo v kapeli sv. Družine molitvena ura
za duhovnike, nato pa tiho češčenje do 24.00. Lepo
vabljeni.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri letošnjem oratoriju:
animatorjem, staršem, otrokom. Hvala vsem, ki ste
oratorij podprli finančno, predvsem pa duhovno. Hvala
vsem sponzorjem. Posebno bi se zahvalil Maretu in
Mateji Šubic, ki sta pripravila in pomagala pri režiji
dodatne igrice, ki je govorila o fatimskih prikazovanjih
Marije. Hvala vsem igralcem in njihovim staršem pri
tej zgodbici. Hvala Tanji Bezlaj za pripravo gradiv za
kateheze. Hvala tudi vsem, ki ste v dopoldanskem
času prihajali v cerkev k molitvi pred Najsvetejšim
in smo na tak način duhovno obogatili počitniško
druženje.
Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli in s čimer koli
pomagali pri izvedbi in organizaciji našega oratorija.

Prva sobota, fatimska pobožnost

Zahvala animatorjev

Jezusova spremenitev na gori

Vsi animatorji bi se najlepše zahvalili vsem otrokom,
ki ste prišli na oratorij, vsem staršem, ki ste nam
svoje otroke zaupali v skrb, vsem, ki ste imeli naš
oratorij v mislih pri molitvi, in seveda tudi sponzorjem,
ki so nam marsikaj olajšali, bodisi v denarni bodisi v
materialni obliki.
Zahvale gredo podjetjem Hit Preless, Cementni
izdelki Jarc, Zidarstvo Mrak, EMB Bizant, Hipnos,
TIP, Mizarstvo Mrak, Tovarna papirja Goričane,
Pohištvo Iskra, FOTO Bobnar Medvode in pa
OŠ Preska, PGD Preska-Medvode in seveda tudi
Župnijski Karitas Preska.
Več o našem oratoriju lahko izveste na http://www.
facebook.com/OratorijPreska in na župnijski spletni
strani, kjer je na ogled tudi precej fotografij.

Ostale zahvale

Hvala vsem, ki ste poskrbeli za lepo praznovanje
nedelje sv. Marjete, domačemu rojaku p. Milanu
Bizantu za darovano sveto mašo ter obema
ključarjema z družinama. Vsem Bog povrni. Hvala
tudi vsem, ki ste darovali na Marjetno nedeljo v ofer
za obnovo cerkvene fasade.

Sobota, 5. 8., je prva v avgustu in je posvečena
češčenju brezmadežnega srca Device Marije. Ta
dan ne bo jutranje svete maše ob 8.00 in tudi ne
fatimske pobožnosti ob 7.15. Fatimska pobožnost
bo ob 18.15, sveta maša pa ob 19.00. Sveto mašo
za duhovne poklice bom opravil v Medžugorju.

Karitas – delitev hrane

V sredo, 9. 8., bomo v prostorih Karitas pod cerkvijo
od 17.00 do 18.45 razdeljevali hrano in higienske
potrebščine. Oglasite se!

Praznik Jezusovega spremenjenja na gori, 6. 8., nas
sredi počitniškega zatišja tiho spominja, kam naj bo
naše življenje usmerjeno. Učenci zaslišijo glas: “Ta
je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte,” (Mr 9,7) in tudi
nam je to povabilo, da bi še bolj prisluhnili Božjemu
v naših življenjih, morebiti sredi počitnic še bolj
intenzivno, da bo moglo potem to odzvanjati tudi v
dneh, ko se bomo vrnili v ustaljen ritem in urnik. Sveta
maša na ta dan bo ob 19.00.

Praznik Marijinega vnebovzetja

Ob največjem Marijinem prazniku, 15. 8., mnogi
poromate v različna Marijina romarska središča.
S seboj ponesite prošnjo tudi za našo župnijsko
skupnost. Povsod po Slovenskem bomo na ta dan
skupaj ponovno izročili naš narod Mariji. V naši župniji
bomo to storili pri mašah, ki bodo ob 7.00 in 9.30.
Posebej vabim oratorijske otroke in animatorje, da se
ta dan ustavite pri “vratih nebeških” in pod Marijinim
plaščem najdete svojo fotografijo in se zahvalite, da
vas Marija varuje!
Na predvečer praznika, v ponedeljek, 14. 8., bo
praznična sveta maša zvečer ob 19.00. Jutranje svete
maše ob 6.30 ne bo. Po večerni sveti maši bomo

na trati ob cerkvi pred Marijinim kipom v zahvalo in
priprošnjo zapeli litanije Matere Božje z odpevi. Lepo
vabljeni.

Romanje na Višarje

Pred začetkom šolskega leta bomo kot župnija, zdaj
lahko rečemo že skoraj da tradicionalno, poromali na
Svete Višarje. Romanje bo v soboto, 19. 8. Možnost
bo odhod z avtobusom, s kolesi iz Mojstrane, nekateri
pa se boste opogumili in šli peš.
K Višarski Mariji bo organiziran avtobusni prevoz –
prijavite se župniku. Cena prevoza 10 €. Nekateri se
bodo na pot podali s kolesi – obvezno se prijavite
ge. Minki Mihovec na tel. 031/299-911, da uredimo
prevoz za kolesa. Hribolazci vabljeni, da iz Žabnice
peš poromate na sv. Višarje. Dolžina poti je približno
2 uri in pol. Zainteresirani to sporočite župniku.
Za vse, ki se boste na romanje odpravili z avtobusom,
bo odhod izpred župnišča v Preski ob 8.30. Peš
romarji in kolesarji pa bodo romanje začeli ob 6.00
v Preski. Najprej se bomo z avtomobili odpeljali do
Mojstrane, od tod pa bomo nadaljevali romanje
s kolesi. Dolžina poti v obe smeri je dobrih 70 km.
Peš romarji se boste odpeljali do Žabnice, kjer boste
nadaljevali pot.
Romarji z avtobusom in pa romarji s kolesi se bomo
skupaj sešli ob vznožju Višarij, od koder se bomo
z žičnico povzpeli na Svete Višarje, kjer nas bo
obkrožena z gorami pričakala Višarska Mati Božja.
Cena žičnice je 14 €. Skupinsko, nad 25 oseb, pa je
10,50 €. Na vrhu se nam bodo pridružili tudi morebitni
peš romarji.
Na Višarjah bomo imeli skupaj z g. nadškofom
Alojzijem Uranom romarsko mašo ob 11.00.

Katehetski sestanek

Katehetski sestanek pred začetkom novega šolskega
leta bo v torek, 22. 8., ob 10.00 v katehetskem
kabinetu.

Žegnanje pri sv. Marjeti

Zadnjo nedeljo v mesecu avgustu, 27. 8., bo žegnanje
pri sv. Marjeti v Žlebah ob 11.00. Pri slovesni sveti
maši bo darovanje za obnovo fasade podružnične
cerkve.

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. Prijave se
zbirajo do 15. 8.

Novo veroučno in šolsko leto

Vpisovanje otrok v veroučno šolo za vse razrede
bo potekalo 5. in 6. septembra med 16.00 in 18.30.
Starši za vpis otroka k verouku v 1. razred s seboj
prinesite družinsko knjižico ali krstni list. Ob vpisu
boste imeli možnost odločitve za običajni verouk ali

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
31. 7. 2017

Ignacij Lojolski, ust. jezuitov

Torek
1. 8. 2017

Alfonz Ligvorij, šk.

19.00 + Vida Guzelj

Sreda
2. 8. 2017

Evzebij, šk.

19.00 + Jožefa Komatar, obl.

Četrtek
3. 8. 2017

Lidija, sp. žena

19.00 za zdravje

Petek
4. 8. 2017

Janez Vianej, duh.
prvi petek

Sobota
5. 8. 2017

Marija Snežna
prva sobota

Nedelja
6. 8. 2017

JEZUSOVA SPREMENITEV
NA GORI

Ponedeljek
7. 8. 2017

Kajetan, duh.

Torek
8. 8. 2017

Dominik, ust. dominikancev

19.00 + Janez Jeras

Sreda
9. 8. 2017

Terezija- Edith Stein, red., muč.

19.00 ++ starši Zdešar

Četrtek
10. 8. 2017

Lovrenc, diak, muč.

19.00 + Franc Bezlaj, obl.

Petek
11. 8. 2017

Klara, dev.

19.00 ++ starši in brat Oblak

Sobota
12. 8. 2017

Ivana Šantalska, red.

Nedelja

19. navadna nedelja

Dan 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.56.9; 2 Pt 1,16-19; Mt 17,1-9

13. 8. 2017

1 Kr 19,9.11-13; Ps 85,9-14; Rim
9,1-5; Mt 14,22-33

Hipolit in Poncijan, muč.

6.30 (kapela) ++ rajni

16.00 (DSO) sveta maša
19.00 ++ starši Zdešar
20.00-24.00 Češčenje Najsvetejšega
18.15 fatimska pobožnost
19.00 ++ Jože in Marija Jenko, obl.
7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Rajko Jezeršek, r.d.
6.30 (kapela) + Ana Pintarič

10.00 (DSO) + Marija Bečan
19.00 + Anton Strle
7.00 za žive in rajne farane
9.30 zahvalna maša za 80. let
življenja

Ponedeljek
14. 8. 2017

Maksimiljan Kolbe, duh., muč.

Torek
15. 8. 2017

MARIJINO VNEBOVZETJEVeliki Šmaren

Sreda
16. 8. 2017

Rok, spok.

19.00 + Ivan Tehovnik, obl.

Četrtek
17. 8. 2017

Hijacint, red.

19.00 + Vinko Kopač

Petek
18. 8. 2017

Helena, ces.

19.00 + Helena Kuralt

Sobota
19. 8. 2017

Janez Eudes, duh.

Nedelja

20. navadna nedelja

20. 8. 2017

Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5.6.8; Rim
11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

Bernard, op.

19.00 za žive in rajne farane
7.00 Antonija Bečan
9.30 + Gabrijela Vidmar, obl.

10.00 (DSO) po namenu
19.00 + Marija Cvek, 30. dan
+ Vladislav Bergant, obl.
(oddana)
7.00 ++ starši Jožefa in Franc
Komatar
9.30 za žive in rajne farane

Ponedeljek
21. 8. 2017

Pij X, pp.

Torek
22. 8. 2017

Devica Marija Kraljica

19.00 + Boštjan Pavlič, 30. dan
+ Marija Bečan (oddana)

Sreda
23. 8. 2017

Roza iz Lime, dev.

19.00 + Anton Mrak

Četrtek
24. 8. 2017

Jernej, ap.

19.00 + Marija Bečan

Petek
25. 8. 2017

Ludvik, kr.

19.00 + Frančiška Plešec

Sobota
26. 8. 2017

Tarzicij, muč.

10.00 (DSO) + Jože Blažič
19.00 + Andrej Čarman

Nedelja

21. navadna nedelja

7.00
9.30
10.00 (Žlebe)
19.00

27. 8. 2017

Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8;
Rim 11,33-36; Mt 16,13-20

Monika, mati sv. Avguština

6.30 (kapela) po namenu

Duhovna pot oratorija 2017

za žive in rajne farane
+ Justina Jerše, obl.
++ Slavka Leben in starši Leben
+ Peter Šušteršič, obl.

Na letošnjo duhovno pot oratorija smo stopili z Marijo. Pri molitvi so nam pomagala prikazovanja
Marije v Fatimi, pri katehezah v cerkvi pa smo hodili duhovno pot Marije, kot jo razberemo iz Svetega
pisma. Ker je nekaj simbolov ostalo v cerkvi na voljo za ogled, bomo tudi tu na kratko povzeli našo
Marijino pot.
Srce Marijine poti je njen brezpogojni DA, ki ga je izrekla in izživela Bogu. Tudi mi smo v skupnem
vzkliku vsak dan premišljevali eno izmed skrivnosti o Mariji in vedno dodali bistvo: Marija je …, ker je
Bogu rekla DA! Naša želja, prošnja, molitev … da bi Bogu rekli da.
Prvi večer smo videli Marijo kot tisto, ki je »vrata nebeška«. Zato so bila prvi simbol vrata, na katerih so dela usmiljenja. Preprosta razlaga: pot oratorija nas bo učila in vodila, da bomo mi postajali
vrata nebeška, da bomo mi postajali kot Marija. V življenja naj bi prinašali tisto, kar je nebeško, in ne
nasprotno, tisto, kar je peklensko in je prikazano na peklenskih vratih. Tu se povežemo že s katehezo
naslednjega dne, saj tako postajamo Kristusova Mati, ko rojevamo Jezusa. To pa pomeni, da Božjo
besedo SLIŠIM, jo SPREJMEM in jo tudi udejanjim. Pri tem nam pomaga enačba, napisana na listih.
Na kakšen način jo udejanjim, bomo videli v nadaljevanju.
Če nekomu ali nečemu rečem da, to posledično pomeni, da nekomu ali nečemu rečem NE. Marija je
rekla sebi ne, in to ne enkrat, pač pa večkrat, njen da Bogu je bil brezpogojen. Nam pri temu, da bi
večkrat rekli ne, nagaja nadležna misel. Pa vendar smo videli, da če bomo želeli, da naše življenje
pretehta na srečno stran, da bomo morali večkrat sebi reči ne. V konkretnem: ko sem lačen, a ne
sestradan, ko sem neučakan in seveda tudi v tistih težjih preizkušnjah življenja. Tehtnica je tisti simbol,
ki nam je pomagal pri razločevanju, kaj je da Bogu in kaj ne sebi.
Ko sem sposoben sebi reči ne, pa se zgodi preobrat. Marija v Kani Galilejski ne kritizira, da so slabo
poskrbeli za svatbo, glede na to, da nimajo dovolj vina. Bodimo pošteni, to bi bil naš prvi odziv. In še
kakšen posmeh bi dodali. Marija nasprotno, obrne se na Jezusa. Ker ni zazrta v lasten popek, pač pa
popolnoma zazrta v drugega, zato je lahko pomočnica kristjanov. Tudi mi, ko vidimo drugega, njegovo
stisko, postanemo »pomoč kristjanov«, kot Marija. Naše romanje na Šmarno goro je imelo ta namen.
In zato so obrazi vseh otrok in animatorjev oratorija pod Marijinim plaščem: ker želimo kot ona biti tudi
mi pomoč kristjanov.
Pot se nadaljuje in postaja vedno težja. Pravzaprav najtežja. Marija zre v umirajočega sina. In ta sin je
ne prosi, da naj odpusti tistim, ki so ga pribili na križ. Se zavedate kakšna bolečina je navdajala Marijo
tisti trenutek? Kdo bi bil pripravljen stati pod križem, medtem ko mu pribijajo nedolžnega sina? Samo
nekdo, ki zna odpuščati. In to je Marija. Zato je tudi Mati Cerkve. Za Cerkev je namreč bistveno, da
znamo odpuščati. In še enkrat več, bodimo iskreni, kako tega ne znamo. Smo zares Cerkev? Našo
zavezo, da bomo odpuščali, smo prikazali z verigo, ki jo sedaj »drži« nebeška Cerkev. Svetniki v prezbiteriju držijo verigo iz papirja, pravi svetniki v nebesih pa držijo vsakega izmed nas, ki smo zemeljska
Cerkev. Cerkev, za katero je bistveno, da zna odpuščati.
Kdo bi rekel, da je vse to nemogoče. Skorajda. A Bog nas v našem naporu ni pustil samih. Poslal nam
je Svetega Duha. Njegova najboljša prijateljica je Marija. Bila je kot ladjica, ki je razpela jadra in pustila, da jo Sveti Duh vodi in usmerja ter ji daje zagon. Da lahko reče Bogu da, da lahko reče sebi ne, da
lahko vidi stisko bližnjega, da zmore odpuščati …
Oratorija je konec, a pravzaprav se šele začenja. Oratorij je življenje: vsakdanje življenje med in sredi
ljudi. Bogu reči da, sebi reči ne, videti stisko bližnjega in kar je najpomembnejše: ODPUŠČANJE. Ne
površinsko in tisto, ko odpustim tistemu, za katerega si želim. Ne, brezpogojno odpuščanje! Postanimo
podobni Mariji in vsak dan znova recimo Bogu DA!
Župnik Jure in katehet Matevž

