Ponedeljek
30. 4. 2018

Pij V., pp:
Jožef Cottolengo,
red.

19.00 + Alojzija Lakič, 30. dan

Torek
1. 5. 2018

Jožef delavec
PRAZNIK DELA

19.00 + Jože Dobnikar

Sreda
2. 5. 2018

Atanazij, šk., uč.
PRAZNIK DELA

Četrtek
3. 5. 2018

Filip in Jakob, ap;
Teodozij, men.

Petek
4. 5. 2018

Florijan, muč;
Silvan, muč.

Sobota
5. 5. 2018

Angel, muč;
Gotard, šk.

Nedelja 6. velikonočna
6. 5. 2018

Apd 10,2526.34-35.44-48;
Ps 98,1-4; 1
Jn 4,7-10; Jn
15,9-17

nedelja

Dominik Savio,
mladenič

9.00 (Tehovec) sv. maša
19.00 + Jože Kikelj
19.00 + Miro Černologar, r.d.
16.00 (DSO)
19.00
*češčenje do polnoči

sv. maša - Pirniče
++ Jelka in Rudi Trampuš,
obl.

7.15 (kapela) fatimska pobožnost
8.00 (kapela) za duhovne poklice
19.00 + Filip Jarc obl.
7.00
9.30
15.00 (Žlebe, Sv.
Marjeta)
19.00

++ Škof in Zore
za žive in rajne farane
šmarnice
+ Dušan Lah, obl.

Ponedeljek
7. 5. 2018

Gizela, op;
Stanislav, šk.
»prošnji dan«

Torek
8. 5. 2018

Bonifacij, pp.
»prošnji dan«

Sreda
9. 5. 2018

Ludovika, red;
Izaija, pr.
»prošnji dan«

Četrtek
10. 5. 2018

Gospodov
vnebohod
Job, sp.mož;

9.00 ++ za rajne
19.00 + Uroš Jaklič, 30. dan
3-dnevnica 1. sv. obh. + Franci Mihovec (oddana)

Petek
11. 5. 2018

Estela, muč;
Odo, op.

19.00
3-dnevnica 1. sv. obh.
binkoštna 9-d.

+ Ivanka Kirar, 30. dan
+ Franc Petač (oddana)

Sobota
12. 5. 2018

Leopold, red;
Pankracij, muč.

10.00 (DSO)
19.00
3-dnevnica 1. sv. obh.
binkoštna 9-d.

+ Jernej Sušnik
Mariji v zahvalo za zdravje
v družini

Nedelja 7. velikonočna
13. 5. 2018

Apd 1,15-17.2026; Ps 103,12.11-12.19-20;
1 Jn 4,11-16; Jn
17,11-19

nedelja

Fatimska Mati Božja
– Prvo sv. obhajilo

19.00 + Stanislava Bukovšek,
god in r.d.
20.00 (sv. Marjeta, prošnja maša
Žlebe)
19.00 + po namenu
20.00 (Sv. Trojica, Golo prošnja maša
Brdo)
19.00 (Bonovec)

Župnija Preska

Napovedni koledar:

MAŠNI NAMENI

prošnja maša
++ Slavka Leben (r. d.) in
sin Franci

7.00 + Janez Jeras
9.30 - 1. sv. obhajilo + Marjeta Stopar, obl.
19.00 za žive in rajne farane
binkoštna 9-d.

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.

14. 5. – tajništvo ŽPS
17. 5. – kateheza odraslih
20. 5. – Binkošti, srečanje starejših
21. 5. – Marija Mati Cerkve, sv. maša
na Petelincu, seja ŽPS
22. 5. – sv. maša v Crngrobu; priprava
na krst
24. 5. – sv. maša v Bonovcu
25. 5. – šmarnice z dedki in babicami v
Rahelinem vrtcu
27. 5. – Sv. Trojica, Maša na Golem
Brdu, krstna, romanje prvoobh. družin

Krstna nedelja

Nedelja, 27. 5., bo krstna. Priprava na
zakrament sv. krsta bo v torek, 22. 5.,
ob 20.00 v učilnici župnišča. Potrebne
so predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:

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

Povabilo k torkovem
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., sre. 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:

5. 5. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
12. 5. – starši prvoobhajancev
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za
urejenost naše župnijske cerkve, naj
sporoči na tel. 051/303 – 164.
NOVI TRR: SI56 0430 2000 3327 181

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXIX

številka: 8

29. april 2018

Družina na poti prenosa vere

Šmarnice – lepa pobožnost do Marije
»Marija je podoba človeka, ki ga je Kristus
popolnoma odrešil. Kdor torej hoče videti,
kakšen je učinek Kristusovega odrešenja, naj
se ozre na Marijo. Odrešenje je milost. Božja
Mati je ‘polna milosti’.« (Tomaš Špidlik:
Osnove krščanske duhovnosti)
Si želimo videti, kakšen namen ima Bog s
človekom? Šmarnična pobožnost je eno samo
občudovanje lepote Božje Matere Marije. To
občudovanje se začne s sv. mašo, pri kateri
je bila Marija prvikrat navzoča, ko je stala pod
križem, na katerem je visel njen Sin Jezus.
Marija je skupaj z Janezom gledala in doživljala
sveto mašo v živo, iz obličja v obličje. Zrla je
Božjo slavo, odprto Jezusovo Srce. Vse to je
Marija videla s človeškimi očmi in doživljala s
svojim brezmadežnim Srcem. Z Marijo lahko
najlepše doživimo sveto mašo. Kakor Janez, ko je z njo stal pod križem, tako jo
prosimo, da naj ona z nami stoji pod oltarjem naše župnijske cerkve. Prosimo jo,
naj nam pomaga, da bomo sv. mašo obhajali s srcem, da bi jo doživeli v srcu. Da
bi s srcem videli tisto, česar telesne oči ne vidijo, da bi čutili tisto, česar telesni
čuti ne čutijo. Da bi s srcem vzklikali: »Jezus je pri tej maši zame umrl in vstal!« To
začutiti s srcem je odrešenje. Nadalje pri sv. maši beremo šmarnice, besedila, ki
opisujejo lepoto Marije ali pa nam predstavijo življenje kakšnega svetnika. Letos
bomo prebirali svetniško življenje škofa Baraga. Kakor Marija s svojim »Zgodi
se mi po tvoji besedi«, je tudi škof Friderik Baraga, ki je v veliki ponižnosti in
pobožnosti častil Marijo, izpolnjeval Božjo voljo med Indijanci. Vse svoje delo je
izročil v Marijino varstvo. In v njegovem življenju in delu res lahko občudujemo
Marijino pomoč, predvsem pa kreposti, ki so krasile njeno življenje – ponižnost,
izpolnjevanje Božje volje in čistost. Na prvi pogled lahko dobimo občutek, da
so bili v zgodovini Cerkve zgovornejši primeri življenja evangeljskih kreposti –
mučenci, sijajni govorniki, spokorniki, mistiki. Marijino življenje pa je z ozirom na
vse to vsakdanje in preprosto. Toda prav v tem nam je Marijino življenje zopet
zgled in pomoč ter opozorilo, naj se ne pustimo zapeljati zunanjemu videzu. Vse
to je samo zunanja manifestacija notranjega dogajanja, razpoloženja v srcu.
Marijino življenje teh zunanjih oblik nima in jih niti ne potrebuje. Marija v vsej
polnosti živi temeljne poteze krščanskega ideala – ljubezen do Boga, ponižnost
in pokorščina Božji volji. In vse to se odraža v življenju božjega služabnika škofa
Friderika Baraga. Gregor iz Rodosa piše: »Hočeš spoznati Boga? Beri Marijo,
kakor knjigo, glej jo, kakor ogledalo, občuduj jo, kakor vzorno podobo!« Pri vsakih
šmarnicah bomo ob koncu z litanijami delali prav to. Občudovali bomo Marijino
lepoto oziroma lepoto Boga, ki sije skozi Marijino življenje. Vse z namenom, da bi
ta lepota vedno bolj sijala skozi naše življenje.
Jure Koželj, žpk.

Začetek šmarnic

Otroci ste lepo povabljeni k letošnjim šmarnicam.
Spremljala nas bo čudovita zgodba o božjemu
služabniku Frideriku Baragi z naslovom »Krplje
ljubezni«. Šmarnice govorijo o življenju in
svetniških krepostih škofa Baraga. Šmarnice
nas bodo vodile, da bi posnemali škofa Barago,
predvsem njegovo gorečnost za Božjo slavo ter za
razodevanje Božje ljubezni do vsakega človeka.
Želimo se mu tudi priporočiti v molitvi.
Šmarnice se bodo brale med tednom pri večernih
svetih mašah, zato bo v maju tudi ob torkih maša
zvečer v cerkvi. Vsako nedeljo pa bodo ob 15.00
šmarnice pri sv. Marjeti v Žlebah. Vabljeni, da se
jih udeležite cele družine.
Prvi dan šmarnic bodo otroci dobili plaketo
Marijine kapelice, na katero bodo vsak dan lepili
nalepkice. Ob koncu šmarnic bo vaše domove
krasila Marijina kapelica 3D oblike. Vabljeni k
zbiranju šmarničnih listkov.
K obisku šmarnic vabim tudi ostale župljane, saj
predstavljajo lepo pobožnost do Marije, za nas
pa so lahko tudi nekakšna duhovna obnova v
mesecu maju.

češčenja Srca Jezusovega. Srce Jezusovo je
upodobljeno tako, da se iz njega dviga plamen in da
je prebodeno s trnjem. Prvo predstavlja ljubezen,
drugo trpljenje in zadoščevanje. Tega dvojega
ni mogoče ločiti. Ljubezen in zadoščevanje sta
neločljivo povezani sestavini. Pravo češčenje
Srca Jezusovega vključuje oboje.
Povzetek ali kompendij katekizma katoliške
Cerkve takole predstavlja bistvo češčenja Srca
Jezusovega: Kaj predstavlja Srce Jezusovo?
Jezus nas je poznal in ljubil s človeškim srcem.
Njegovo, za naše zveličanje prebodeno Srce je
simbol tiste neskončne ljubezni, s katero Jezus
ljubi Očeta in vsakega človeka (PKKC 93).
Jezus je dejal: Iščite najprej Božje kraljestvo in
njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo (Mt
6,33). Podobno bi mogli reči: Iščite in prizadevajte
si najprej za bolj popolno obliko češčenja Srca
Jezusovega in navržene vam bodo številne
duhovne koristi.

Prva sobota

Maša na Tehovcu

Sobota, 5. 5., je prva v maju. Prva sobota je
posvečena češčenju brezmadežnega srca Device
Marije. Ob 7.15 bo v kapeli fatimska pobožnost,
ob 8.00 pa maša za duhovne poklice.

Skupina za starejše

V soboto, 5. 5., ob 8.00 bo srečanje ministrantov.
Srečanje bomo začeli s sveto mašo za nove
duhovne poklice.

Zaobljubljena maša na čast sv. Florjanu na
Tehovcu bo v sredo, 2. 5., ob 9.00. Lepo ste
povabljeni k tej sveti maši.
V sredo, 2. 5., ob 19.30 bo v učilnici župnišča
srečanje skupine za starejše. Srečanja vodi ga.
Štefanija Mole, svetovalka v Družinskem centru
Betanija. Srečanje traja uro in pol. Skupina je
vedno odprta za nove člane.

Biblična skupina

V četrtek, 3. 5., ob 20.00 bo v župnišču srečanje
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v
Besedo Življenja.

Prvi petek

Petek, 4. 5., je prvi v maju. Obiskoval bom bolne
in onemogle. Kdor bi poleg tistih, ki jih že redno
obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to
sporoči. Vabim vas k obhajanju prvega petka
– sveta spoved, obisk svete maše, pri kateri
poskušam čim bolj dejavno sodelovati, in prejem
svetega obhajila. Na prvi petek več molimo in z
dobrimi deli ter premagovanji zadoščujemo za
vse žalitve Jezusovega Srca. Po večerni sveti
maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu
srcu, ob 21.00 bo molitvena ura za duhovnike v
kapeli, molitveni uri bo sledila molitev očenašev
po vaših namenih. Tej pa bo sledilo tiho češčenje
Najsvetejšega do polnoči.

Češčenje Jezusovega Srca

K bistvu češčenja Srca Jezusovega spada po
papeževih besedah poleg ljubezni do Srca
Jezusovega tudi zadoščevanje. Ljubezen in
zadoščevanje sta dve besedi, ki opišeta bistvo

Srečanje ministrantov

Nedelja izročitve belega oblačila našim
prvoobhajancem
V nedeljo, 6. 5., ob 9.30 bodo naši prvoobhajanci
prejeli bela oblačila, v katerih bodo prihodnjo
nedeljo, na praznik prvega sv. obhajila, prvikrat
prejeli Jezusa. Belo oblačilo je znamenje krstnega
dostojanstva, je Jezusovo oblačilo. Kakor
pri nogometu in košarki nosimo drese, da se
prepoznamo, tako kristjani nosimo belo oblačilo,
Jezusovo oblačilo, ki naj bi bilo vidno v našem
življenju, saj se po njem prepoznamo, da smo
Jezusovi.
•
Potek izročitve belega oblačila:
Z bodočimi prvoobhajanci bomo v sprevodu prišli
skozi glavna vrata. Prvoobhajanci se zberejo
pred začetkom sv. maše pod korom. V roki imajo
ugasnjene krstne sveče.
Usedejo se v prve klopi. Po pridigi sledi najprej
prižig velikonočne sveče. Nato sledi prižig
krstnih sveč ob velikonočni. Vsak prvoobhajanec
bo pristopil k duhovniku s svojo krstno svečo,
duhovnik jo bo prižgal ob velikonočni ter mu jo
izročil: »Miha, sprejmi Kristusovo luč.« Nato se s
prižgano svečo postavi pred klopi. Ko vsi dobijo
sveče, sledi izpoved vere. Po izpovedi vsak
prvoobhajanec odloži svečo na podstavek pred
oltar. Prvoobhajanci se vrnejo v klopi. Nato sledi
izročitev belega oblačila. Vsak prvoobhajanec bo
stopil pred duhovnika. Duhovnik ga bo poklical po
imenu in mu izročil belo oblačilo: »Miha, prejmi
belo oblačilo«. Otroci se z belim oblačilom vrnejo
v klop. Potem se maša nadaljuje s prošnjami.

Prošnji dnevi – Križev teden

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:

Dan

Vas

Ura

Ponedeljek, 7. 5.

Žlebe

20.00

Torek, 8. 5.

Golo Brdo

20.00

Sreda, 9. 5.

Preska (v
Bonovcu pri
kapelici)

19.00

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, vinograde 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.

Katehetski sestanek

Katehetski sestanek v maju bo v ponedeljek, 7.
5., ob 8.30 v katehetskem kabinetu.

Srečanje Karitas

V sredo, 9. 5., bo po večerni maši v prostorih
Karitas pod cerkvijo srečanje njenih sodelavcev.
Sodelavci Karitas lepo vabljeni.

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.

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. Drugi in tretji dan
tridnevnice bodo imeli po sveti maši kratko vajo
tako starši kot prvoobhajanci.

Binkoštna devetdnevnica

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. Devetdnevnico
bomo začeli v petek, 11. 5., ter sklenili s slovesno
vigilijo binkoštnega praznika.

Praznik prvega sv. obhajila

V nedeljo, 13. 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 naprsni šopek. V primeru
dežja se zberemo v cerkvi pod korom. 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, 27. 5. Ob 14.00
bomo izpred župnišča skupaj s prvoobhajanci in
njihovimi družinami poromali k sv. Marjeti v Žlebe,
k šmarnicam.

Zahvale

Še enkrat bi se rad zahvalil vsem za lep praznik sv.
birme. Posebej vsem sodelujočim pri bogoslužju
in pripravi bogoslužnega prostora - naše cerkve.
Hvala animatorjem oratorija za intenzivno delo na
animatorskem vikendu v Adergasu. Hvala vsem,
ki te dni spremljate obnovitvena dela naše cerkve
z molitvijo in blagoslovom. Hvala vsem, ki projekt
podpirate tudi z darovi. Obojega bo še potrebno
– molitve in darov, ker se je pokazalo veliko dela.

Mesec april:

• K Bogu so odšli:
Uroš Jaklič (72), Vaše
Ivanka Kirar (70), Preska
Ivana Omejc (87), Preska
• Božji otroci so postali:
Krstov ni bilo.

