MAŠNI NAMENI 2 DEL
Ponedeljek
11. 6. 2018

Barnaba, ap;
Olivija, muč.

Torek
12. 6. 2018

Eskil, muč;
Adelajda, red.

Sreda
13. 6. 2018

Anton Pad., uč;
Akvilina, muč.

19.00 + Anton Mrak

Četrtek
14. 6. 2018

Valerij in Rufin, muč;
Elizej, pr.

19.00 ++ Rajko Jezeršek in vsi
pokojni Jezerškovi

Petek
15. 6. 2018

Vid, muč;
Germana, dev.

19.00 + Alojz Bukovšek, obl.

Sobota
16. 6. 2018

Beno, šk.

Nedelja

11. navadna
nedelja

17. 6. 2018

Ezk 17,22-24; Ps
92,2-3.13-14.15-16;
2 Kor 5,6-10; Mr
4,26-34

Albert, duh.

19.00 + Vida Žerovnik, god
in r.d.
7.00 (kapela) + Franc Kuralt

10.00 (DSO) ++ za rajne
19.00 + Leon Kocjančič
7.00

++ starši Žlebnik Alojz in
Ana ter Janez Jeras
9.30 za žive in rajne farane
19.00 + Jurij Lesica

Ponedeljek
18. 6. 2018

Marko in Marcelijan,
muč;
Gregorij, škl.

Torek
19. 6. 2018

Romuald, op;
Nazarij, šk.

Sreda
20. 6. 2018

Silverij, pp;
Adalbert, šk.

19.00 ++ Andrej in Renata
Bovhan

Četrtek
21. 6. 2018

Alojzij, red;
Julijan, muč.

19.00 + Alojzija Bizant, god

Petek
22. 6. 2018

Tomaž More in Janez
Fisher, muč;
Pavlin, šk.

Sobota
23. 6. 2018

Jožef Cafasso, duh;
Atanazij, muč.

Nedelja

12. navadna
nedelja

24. 6. 2018

Iz 49,1-6; Ps
139,1-3.13-15;
Apd 13,22-26; Lk
1,57-66.80

Janez Krstnik

celodnevno
češčenje

19.00 + Franc Jarc, obl.
7.00 (kapela) ++ Kuralt

16.00 (DSO) ++ za rajne
19.00 + Alojz Bukovšek, god
19.00 (pri Slavnostni pohod
»Triglavu«)
20.00 (Bonovec) za domovino
++ Bužunovi
7.00 + Andrej Žerovnik, obl.
9.30 za žive in rajne farane
19.00 ++ starši Zdešar
+ Franc Petač

Župnija Preska

Napovedni koledar:

Krstna nedelja

Nedelja, 17. 6., bo krstna. Priprava na
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 14. 6.,
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 ponedeljkovemu in
petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek 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:

9. 6. – 4. skupina (vodja: Andreja
Bečan)
16. 6. – 5. skupina (vodja: Francka
Strušnik)
23. 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.
NOVI TRR: SI56 0430 2000 3327 181

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.

OZNANILA

25. 6. – Dan državnosti
4. 7. – Izlet »šmarničarjev«
6. 7. – Prvi petek – češčenje do polnoči
8. 7. – Ponovitev nove maše, dan krstov
9. 7.– 13. 7. – Poletni oratorij
12. 7. – priprava na krst
15. 7. – Krstna nedelja

cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXIX

številka: 10

3. junij 2018

Družina na poti prenosa vere

»Sprejeti vase Kralja Kraljev«
Za nami je praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi – praznik, ob katerem smo se
spomnili, da je Kristus, ki se nam daje pri vsaki sv. maši v obliki telesa in krvi, tam
z nami resnično navzoč. Praznik nas je povabil k temu, da se vprašamo, ali je
Kristus za nas duh, neka ideja, nekaj neotipljivega in nejasnega, ali pa v koščku
kruha dejansko prepoznamo njegovo telo, telo živega in resničnega Boga, ki se
za nas daruje na oltarju.
Ko si odgovorimo na to vprašanje, pa je čas za korak naprej. Potrebno je, da
ozavestimo svoj odnos do svete evharistije in obhajila in se vprašamo, kako
jo doživljamo, kaj nam pomeni in kaj v nas zaužitje Kristusa spremeni. Če nas
Cerkev vabi, naj prejemamo Kristusovo telo, in če na »Božjo gostijo« stopimo
kot povabljenci – potem je to pot potrebno prehoditi v resnici in v ponižnosti. Ni
namreč vseeno, kako gledamo na evharistijo in kako se približamo tem velikim
skrivnostim. Če ne verujemo v vero Cerkve, če nismo v resnici pripravljeni
Kristusa in njegovega »Božjega« načina življenja ponesti v svet, kot kristjani –
potem lažemo sami sebi. Če v sveti hostiji ne vidimo kruha življenja, zakaj jo
potemtakem zauživamo? Zaradi tradicije ali navade? Ker to počnejo ostali? Ali pa
si resnično želimo prejeti kruh življenja, Jezusa Kristusa? Morda pa le ne vemo,
kako na primeren način evharistijo obhajati, kako zaužiti Jezusovo telo, in smo
zato pri vsem skupaj površni ali zmedeni.
Način prejemanja obhajila se je skozi celotno zgodovino Cerkve razvijal, a
ohranjal bistveno lastnost – »Kristusa prejeti ponižno in spoštljivo«. Obhajamo
se lahko na roko, v usta, stoje, kleče … Stalno pa ostaja veliko spoštovanje, ki
ga obhajanec mora imeti do Najsvetejšega zakramenta. Vprašajmo se, kolikokrat
bi danes lahko z veliko žalostjo gledali, ko vidimo predrznost in nespoštljivost,
s katero nekateri verniki in celo duhovniki pristopajo k Jezusu. Ta nevednost in
nespoštljivost se lahko prenaša iz roda v rod in izredno pomembno je, da pri
sebi naredimo korak naprej in to ozavestimo in po potrebi spremenimo. Pri tem
nam lahko pomaga sv. Ciril Jeruzalemski, ki v svojih katehezah pojasnjuje: »Ko
pristopaš, se ne bližaj s stegnjenimi rokami in razkrečenimi prsti; iz svoje leve
roke naredi prestol za svojo desno roko, kajti ta mora prejeti Kralja Kraljev, na
sredo dlani sprejmi Kristusovo telo in reci: Amen! Nato skrbno posveti svoje oči
s pogledom na sveto telo, potem ga vzemi in pazi, da nič ne izgubiš. Kajti to,
kar bi izgubil, je, kot bi ti bil odvzet eden tvojih udov. Povej mi, če bi ti dali zrnca
zlata, ali jih ne bi zadržal s kar največjo skrbjo in pazil, da ne bi nič izgubil? Torej,
ali ne boš veliko skrbneje pazil na predmet, ki je dragocenejši od zlata in dragih
kamnov, da ne bi izgubil nobene drobtinice?« Povabljeni smo torej, da na sveto
hostijo, na utelešenega Kristusa gledamo z velikim spoštovanjem in ljubeznijo.
Ko ga prejmemo v svoje roke, ga poljubimo s pogledom in ga ponižno zaužijmo v
hvaležnosti za njegovo daritev na križu. S tem, da se hranimo s kruhom življenja,
namreč postajamo skrivnostno Kristusovo telo, telo Cerkve, ki oznanja veselo
vest vstajenja širnemu svetu. Sprejmimo to čudovito daritev, ta kruh, v katerem
je Kristusova ljubezen in strast, strast Boga do človeka - in najbolj pomembno:
strast, ki kliče našo strast, in kliče nas, da tako kot je Kristus živ in resničen
Bog, postanemo tudi mi živi oznanjevalci te resničnosti – oznanjevalci živega in
vstalega Kristusa, ki se daruje vsemu človeštvu.
*Po knjigi »Evharistija, ljubezen svetnikov« povzel Nejc Vilar

Katehetski sestanek

V ponedeljek, 4. 6., ob 8.30 bomo imeli kateheti
redno mesečno srečanje v katehetskem kabinetu.
Lepo vabljeni.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 4. 6., ob 20.00 vabim člane tajništva
ŽPS, da se zberemo na srečanju v župnišču.

Karitas delitev hrane

V sredo, 6. 6., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci
Karitas v njihovih prostorih pod cerkvijo delili higienske
potrebščine in hrano. Prosilci prijazno vabljeni.

Skupina za starejše

V sredo, 6. 6., ob 20.00 bo v župnišču srečanje
skupine za starejše. Srečanja vodi ga. Štefanija Mole,
svetovalka v Družinskem centru Betanija. Srečanje
traja uro in pol. Dobrodošli stari in novi člani.

Mesec junij – mesec češčenja
Jezusovega Srca

Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu Srcu. Častiti
Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s
posebnega vidika njegove odrešenjske ljubezni. Pri
vseh svetih mašah bomo tudi letos brali 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.

Biblična skupina

Srečanje biblične skupine bo v četrtek, 7. 6., ob
20.00 v učilnici župnišča. Lepo vabljeni!

Praznik Srca Jezusovega

Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in
Rešnje krvi Cerkev obhaja praznik Srca Jezusovega.
Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro
Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo
vsa velika dela v naše odrešenje, posebno še
Kristusova daritev na križu.
V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce
Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo. Papež Janez
Pavel II. je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal:
»Odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma
je odprto in njegova velikodušnost ne bo nikdar
prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca spričuje
na dejstvu, da ljubezen ni podvržena zakonitostim
smrti, ampak zakonitostim vstajenja in življenja.
Pričuje o dejstvu, da ljubezen raste s tem, da ljubi, saj
to je njena pristna narava.«
Na praznik, v petek, 8. 6., bo sveta maša zvečer ob
19.00.

Praznik Srca Marijinega

V soboto, 9. 6., obhajamo še praznik Marijinega
brezmadežnega srca.
Marijino brezmadežno Srce zavzema v fatimskem
sporočilu središčno mesto. Pri drugem prikazanju, 13.
junija 1917, je Marija rekla, da bo Jacinto in Frančiška
kmalu vzela v nebesa. Luciji pa je napovedala: »Ti
pa ostaneš tu še nekaj časa. Jezus hoče s tvojim
sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali

in ljubili. Na svetu hoče vpeljati češčenje mojega
brezmadežnega Srca. Tistemu, ki se ga bo oklenil,
obljubim zveličanje. Te duše bo Bog ljubil kakor
cvetlice, s katerimi bom krasila njegov prestol.«
Lucija je tu dobila svojo življenjsko nalogo: razširjanje
češčenja Marijinega brezmadežnega Srca. Na
praznik Srca Marijinega bo sveta maša zvečer ob
19.00. Lepo vabljeni.

Duhovna obnova za sodelavce
Karitas – sobota, 9. 6.

Da bi mogli v svojih srcih bolj jasno - duhovno - gledati
na delo župnijske Karitas, bomo imeli v soboto,
9. 6. 2018, redno vsakoletno duhovno obnovo za
sodelavce in podpornike naše Karitas, Župnijske
Karitas Preska. Vabimo vas v Tunjice. Za odhod v
Tunjice se bomo ta dan zbrali ob 9.00 pri župnišču
v Preski. Duhovno obnovo bomo imeli v romarski
cerkvi sv. Ane v Tunjicah. Zaključili jo bomo z zlato
mašo p. Lavrencija v cerkvici Srca Jezusovega ob
16.00. Prosimo za prijave - na telefon 031 393 052.

Prošnja za pomoč pri prevozih

Potrebe se kažejo po občasnih prevozih k zdravniku,
k sv. maši in podobno za tiste, ki te možnosti nimajo.
Naprošamo voznike avtomobilov, ki bi utegnili in ki bi
bili pripravljeni pomagati našim župljanom s prevozi,
da nam to sporočite, če je le mogoče, do 15. junija.
Veseli bomo vsakega sodelovanja. Kličite na telefon
031 393 052.

Seja ŽPS

V ponedeljek, 11. 6., ob 20.00 bo redna seja
župnijskega pastoralnega sveta. Srečanje bomo
začeli ob 19.00 s sveto mašo v cerkvi. Člani
lepo vabljeni! Vse ostale pa prosim, da delo ŽPS
spremljate z molitvijo.

Srečanje Karitas

na začetku poti Aleja Slovenija. Med pohodom bo
kulturno-duhovni program. Mašo pri kapelici bo
daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik.
V primeru hudih nalivov bo slovesnost potekala v
cerkvi. Začetek ob 19.00. Lepo vabljeni!

Praznik farnega zavetnika sv.
Janeza Krstnika – dan celodnevnega
češčenja
V nedeljo, 24. 6., bomo obhajali praznik rojstva sv.
Janeza Krstnika. Ta dan bo za našo župnijo dan
celodnevnega češčenja. Sledili bomo vabilu našega
farnega zavetnika: “Glejte jagnje Božje, ki odjemlje
grehe sveta”. Dan nas vabi, da bi se skozi cel dan
zbirali pred Jezusom in ga zrli navzočega v sveti
hostiji. Dan nas vabi, da se spočijemo pred Jezusom,
da smo pred njim v preprostem, zaupanja polnem
počitku. Da pred njim spuščamo iz rok, iz misli, s
čustev tisto, kar nas preveč zaposluje in povzroča
nemir. Biti pred njim v tišini, brez velikih besed. Vse
tri svete maše ta dan bo vodil rektor bogoslovnega
semenišča g. Peter Kokotec.

Razpored češčenja:

7.00 – sveta maša
8.00 – 9.00 – molitvena ura za družine naše župnije
9.00 – 9.30 – rožni venec
9.30 – sv. maša
10.30 – 11.30 – molitvena ura za domovino
11.30 – 12.00 – dnevna molitvena ura z duhovniki
12.00 – 14.00 – češčenje
14.00 – 15.00 – molitvena in biblična skupina
15.00 – 16.00 – župnijski sodelavci (pevci, bralci,
sodelavci Karitas)
16.00 – 17.00 – člani ŽPS in ključarji
17.00 – 18.00 – veroučenci, birmanci in mladi
18.00 – rožni venec
18.30 – slovesne pete litanije Srca Jezusovega
19.00 – slovesna sveta maša

V sredo, 13. 6., bo po večerni maši, v prostorih Karitas
pod cerkvijo srečanje njenih sodelavcev. Sodelavci
Karitas lepo vabljeni.

Nedelja, 17. 6. – zaključek verouka

V nedeljo, 17. 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 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!

Kateheza za odrasle

Srečanje kateheze za odrasle bo v četrtek, 21. 6., ob
20.00 v učilnici župnišča. Kateheza bo posvečena
molitvi. Lepo vabljeni!

Slavnostni pohod v počastitev dneva
državnosti, maša za domovino

Za milost samostojne države se bomo posebej
zahvalili v soboto, 23. 6., ob 20.00 s sveto mašo, ki
bo v Bonovcu pri Hafnerjevi kapelici Marije Pomagaj.
Slavnostni pohod se bo začel ob 19.00 pri »Triglavu«

Patrocinij – farni dan – dan krstovV
Letos bomo patrocinij obhajali v nedeljo, 8. 7.,
ob 9.30, ko bo imel ponovitev nove maše naš
novomašnik Peter Stele. Takrat, če le Bog da, bo
tudi blagoslov del na cerkvi. Pri maši bomo posebno
pozornost namenili vsem, ki so bili v zadnjih sedmih
letih pridruženi našemu župnijskemu občestvu. S to
sv. mašo bomo začeli poletni oratorij. Na koncu maše
bo darovanje (ofer) za novomašnika. Po sveti maši
vsi zares lepo vabljeni na kosilo in veselo druženje
z novomašnikom Petrom v dvorano Osnovne šole
Preska. Za to priložnost naprošam gospodinje za
sladke dobrote za pogostitev. Pecivo lahko dostavite
v soboto tekom dneva in v nedeljo zjutraj v avlo
pastoralnega doma.
Poletni oratorij

Letošnji počitniški oratorij v naši župniji bo potekal
od 9. do 13. 7. Veselimo se razmišljanja o življenju
misijonarja Friderika Barage, ki smo ga spoznavali
že pri letošnjih šmarnicah. Prijavite se čim prej,
najkasneje do 25. junija. Prijavnice najdete v cerkvi
ali pa na župnijski spletni strani. Lepo vabljeni vsi
osnovnošolski otroci, vključno z bodočimi prvošolci!
Prav tako pa poletni oratorij in vse animatorje
priporočam v molitev.

Čiščenje cerkve in okolice

Generalno čiščenje cerkve in okolice bo potekalo ob
zaključku del na fasadi cerkve.

Mesec maj:

•
K Bogu so odšli:
Marija Dežman (83)
Angelca Tominc (89)

•
Božji otroci so postali:
Lara Bečan, Golo Brdo
Gašper Dovrtelj – Remškar, Svetje
Lenart Polak, Žlebe

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
4. 6. 2018

Frančišek Caracciolo, red. ust;
Krista, muč.

Torek
5. 6. 2018

Bonifacij, šk;
Igor, men.

Sreda
6. 6. 2018

Norbert, šk;
Bertrand Oglejski, šk.

19.00 + Miroslav Alič

Četrtek
7. 6. 2018

Robert, op;
Bogumil, op.

19.00 + Ivanka Kirar

Petek
8. 6. 2018

SRCE JEZUSOVO
Medard, šk.
*dan Primoža Trubarja

Sobota
9. 6. 2018

Srce Marijino
Primož in Felicijan, muč.

19.00 + Alojz Petač, obl.
+ Angelca Tominec, 30. dan

Nedelja

10. navadna nedelja

7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ starši Narobe, obl.
19.00 + Miroslav Alič

10. 6. 2018

1 Mz 3,9-15; Ps 130,1-2.34.5-6.7-8; 2 Kor 4,13-5,1;
Mr 3,20-35

Bogumil, šk.

19.00 + Marija Dežman, 30.dan
+ v čast Sv. Duhu za razsvetljenje
7.00 (kapela) + Franc Kuralt

16.00 (DSO) + Alojzija Lakič
19.00 + Antonija Bečan

