MAŠNI NAMENI 1. DEL
Ponedeljek
25. 6. 2018

Viljem, op.
Dan državnosti

Torek
26. 6. 2018

Vigilij (Stojan) šk.

Sreda
27. 6. 2018

Ema Krška, kn.

19.00 + Jože Gyergyek

Četrtek
28. 6. 2018

Irenej, šk-muč.

19.00 + Ivanka Kirar

Petek
29. 6. 2018

PETER IN PAVEL, ap.

Sobota
30. 6. 2018

Prvi rimski mučenci;
Ladislav Ogrski, kr.

Nedelja

13. navadna
nedelja »nedelja vseh
Slovencev po
svetu«

7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ Ana in Rudi Istenič;
obl.
19.00 + Vida Bonča, god

Ponedeljek
2. 7. 2018

Frančišek Regis, red.

19.00 za zdravo pamet

Torek
3. 7. 2018

Tomaž, ap.
Heliodor, šk.

Sreda
4. 7. 2018

Urh (Uroš), šk;
Elizabeta Portugalska

19.00 + Alojzija Lakič

Četrtek
5. 7. 2018

Ciril in Metod, slov. ap.

19.00 + Rozalija Štrukelj, obl.

Petek
6. 7. 2018

Marija Goretti, muč;
Artezij, šk-muč.
Prvi petek

16.00 (DSO) ++ rajni
19.00 + Vinko Gregorin, 30.
dan
+ Ivanka Kirar

Sobota
7. 7. 2018

Vilibald, šk;
Edilburga, op.
Prva sobota

7.15 fatimska pobožnost
8.00 (kapela) za duhovne poklice
19.00 ++ Pristavec

1. 7. 2018

Mdr 1,1315;2,23-24; Ps
30,2.4.5-6.11-13; 2
Kor 8,7,9.13-15; Mr
5,21-43

Nedelja
8. 7. 2018

Ezk 2,2-5; Ps
123,1-4; 2 Kor
12,7-10; Mr 6,1-6

19.00 + Janez Bečan, obl.
7.00 (kapela) ++ Kuralt

19.00 + Peter Peterlin, obl.
+ Franci Rus, obl.
10.00 (DSO) ++ rajni
19.00 ++ Ivan in Marija Bergant

Estera, sp. žena

14. navadna
nedelja
PATROCINIJ
*Dan krstov*

Gregor Grassi, šk.

7.00 (kapela) ++ Kuralt

7.00 za zdravje
9.30 (ponovitev za žive in rajne farane
nove maše in
začetek oratorija)
19.00 ++ Anton in Marija
Omejc, obl.

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.

Župnija Preska

Napovedni koledar:

3. 8. – prvi petek, češčenje do polnoči
1. 8. do 5. 8. – romanje mladih v
Međugorje (Mladifest)
6. 8. – začetek 9-dnevnice pred
Marijinim vnebovzetjem
15. 8. – praznik Marijinega vnebovzetja
16. 8. – Priprava na krst
18. 8. – Romanje – sv. Višarje
19. 8. – Krstna nedelja
21. 8. – Katehetski sestanek

Krstna nedelja

Nedelja, 15. 7., bo krstna. Priprava na
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 12. 7.,
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., 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:

30. 6. – 1. skupina (vodja: Anica
Zupančič)
6. 7. – VSE SKUPINE
14. 7. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
21. 7. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
28. 7. – 4. skupina (vodja: Andreja
Bečan)
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: 11

24. junij 2018

Družina na poti prenosa vere

»Iz roda v rod«

Življenje, ki so ga stari starši prižgali, se nadaljuje v otrocih in vnovič
vzcveti v vnukih. Gre za neprekinjeno verigo. Starši in stari starši si
prizadevajo, da bi se ta veriga ne pretrgala. Eni in drugi so poklicani,
vsak na svoj način, da pustijo svoj odtis na novem bitju. Starost je
poklicanost, poslanstvo, nov izziv. Starost ima posebno duhovnost.
Starostniki so pričevalci zvestobe, zgled mladim, zgled stalne in vztrajne
molitve. Molitev starejših je zdravilo za strah pred prihodnostjo. Bog ne
želi zavračanja starejših. »Če me ohranja v starosti, pomeni, da ima še
vedno nek načrt z menoj.« Starejši imajo pomembno vlogo pri prenosu
vere, s svojim življenjem in tudi s svojo smrtjo.
Vsaka družina ima svoj način življenja in sistem vrednot. To je dandanes
še toliko bolj opazno kot nekoč, ko je prevladovalo kmečko življenje
in krščanska kultura. Nemalokrat so stari starši do vnukov veliko bolj
popustljivi, kot so bili do svojih lastnih otrok. To lahko postane težava, če
se ne vklaplja v vzgojni koncept mladih staršev ali ga celo ruši. Večinoma
pa stare starše odlikuje umirjenost, preudarnost, pripravljenost na pomoč,
bogastvo prenosa izkušenj in veščin.
Starejši ljudje nam pomagajo, da se s tem, ko pomagajo zapolniti prazne
prostore v vzgoji, zavemo povezanosti generacij. Pogosto so stari starši
tisti, ki zagotavljajo predajanje vrednot na vnuke, in veliko ljudi ugotavlja,
da se morajo prav starim staršem zahvaliti za svojo odločitev za krščansko
življenje. Njihove besede, njihova nežnost ali že samo njihova prisotnost
pomagajo otrokom spoznati, da se zgodovina ne začenja z njimi, da so
dediči dolge poti in da morajo nujno spoštovati preteklo. Tako pravi sv.
Janez Pavel II. Družina, ki svojih starih staršev, ki so vendar njen živi
spomin, ne spoštuje in ne skrbi zanje, razpada; družina, ki ima spomin,
ima tudi prihodnost.
»Ne zavrzi me na stare dni, ko mi pešajo moči, me ne zavrzi« (Ps 71,9).
To je klic starega človeka, ki se boji, da bi ga zapustili in zaničevali.
Obdobje, ko so starostniki vitalni, aktivni in zdravi, morda mine. Pojavijo
se bolezni, ki so lahko kronične ali neozdravljive, pride do možganske
kapi, pojavijo se anksioznost, depresija, demenca. Takrat se starostnik
spremeni, osebnostno, v odnosu do družine. Demenca je bolezen
starosti. Pričakovana življenjska doba v Sloveniji je 83 let za ženske
in 77 let za moške, v zadnjih desetletjih se je podaljšala za deset let.
Ko starostnik zboli zaradi demence, se spremeni, postane odvisen,
sumničav, nezaupljiv, morda celo agresiven in blodnjav, komunikacija
znotraj širše družine se poruši. Pomembno je, da naše otroke pripravimo
na to, da bodo stari starši morda zboleli in se spremenili, da naši otroci
ohranijo spoštovanje in spoštljiv odnos do njih tudi v bolezni, depresiji,
demenci; da stari starši ohranijo svoje dostojanstvo.
Franci Bečan

Dan državnosti

V ponedeljek, 25. 6., praznujemo državni
praznik – dan državnosti. Na ta dan bo sveta
maša kot običajno zvečer ob 19.00 v cerkvi,
kjer bomo po maši v čast domovini zapeli tudi
našo - slovensko himno.

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.

Nedelja Slovencev po svetu

Prva nedelja v juliju je posvečena Slovencem
po svetu. Slovenija je veliko večja, kot jo vidimo
na zemljevidu. Koliko Slovencev živi po svetu,
naših sorodnikov in prijateljev. Prav je, da se
jih spomnimo, zanje molimo in jih morda celo
prav na to nedeljo pokličemo in jih na ta način
“obiščemo”.

Izlet šmarničarjev

Letos smo pri šmarnicah spoznali čudovito
zgodbo o življenju Friderika Barage. Zahvalni
izlet za pridno obiskovanje šmarnic bo v sredo,
4. 7. Obiskali bomo kraje našega bogoslovca
Janeza Medena. Odhod bo izpred župnišča ob
8.00 zjutraj. Dar za izlet znaša 5 €. Prijavite se
v župnijski pisarni do nedelje, 1. 7.

Prvi petek 6. 7.

Obiskoval bom bolne in onemogle. Kdor bi poleg
tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk

duhovnika, naj mi to sporoči. 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.
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 uro za duhovne
poklice. Ob 22.00 bo molitev očenašev po
vaših namenih. Najsvetejše bo v češčenje
izpostavljeno vse do polnoči.

Prva sobota 7. 7.

Prav tako ste vabljeni, da vztrajamo pri pobožnosti
prvih sobot. Sveta maša na prvo soboto v
mesecu juliju bo ob 8.00 v kapeli pastoralnega
doma. Fatimsko pobožnost bomo začeli ob
7.15.

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: 051-303-164.

Večerne nedeljske sv. maše v juliju
in avgustu

V mesecu juliju in avgustu ne bo nedeljske
večerne sv. maše (ob 19.00). Izjemi sta prva
in druga nedelja v juliju – torej nedelja, 1. 7., in
nedelja, 8. 7.

Patrocinij - Ponovitev nove maše Dan krstov

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 sveto mašo bomo
tudi začeli poletni oratorij. Na koncu maše bo
darovanje (ofer) za novomašnika. Po sveti
maši pa ste vsi zares lepo vabljeni na kosilo
in veselo druženje z novomašnikom Petrom
v športno 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. Oratorij bomo uradno
začeli že dan prej (8. 7.) pri sv. maši ob 9.30.
Veselimo se razmišljanja o življenju misijonarja

Friderika Barage, ki smo ga spoznavali že pri
letošnjih šmarnicah. Oratorij bomo zaključili v
petek, 13. 7., s sveto mašo ob 15. uri, h kateri
ste vabljeni vsi župljani. Prav tako pa poletni
oratorij in vse animatorje ter otroke priporočam
v molitev.

Karitas delitev hrane

V sredo, 18. 7., od 17.00 do 18.45 bodo
sodelavci Karitas v njihovih prostorih pod
cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.
Prijazno vabljeni.

God sv. Marjete Antiohijske

Na god svete Marjete, v petek, 20. 7., bo ob
20.00 sveta maša pri sv. Marjeti v Žlebah. Lepo
vabljeni. »Marjetno« nedeljo bomo praznovali
22. 7., ko bo ob 10.00 slovesna sveta maša,
prav tako pri sv. Marjeti v Žlebah. Lepo vabljeni,
da skupaj počastimo zavetnico naše podružne
cerkve.

Romanje s kolesi na Brezje

V soboto, 21. 7., bomo s kolesi poromali na
Brezje. Odhod izpred kapelice pod cerkvijo bo
ob 5. uri zjutraj. Prijave oz. informacije ga. Minka
Mihovec na tel. 031/299-911. Lepo vabljeni, da
skupaj poromamo k Mariji Pomagaj.

Krištofova nedelja

Krištofovo nedeljo bomo obhajali 22. 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.

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, v sredo, 25. 7., ob 20.30. Lepo
vabljeni!

Maša na Šmarni gori

V soboto, 28. 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,
26.7. Odhod bo ob 6.00 izpred gasilnega doma
v Preski.

Čiščenje cerkve in okolice

Generalno čiščenje cerkve in okolice ob
zaključku del na fasadi cerkve bo v petek, 6.
7. od 8.00 dalje. K sodelovanju naprošam vse
skupine čistilk in čistilcev, ter še tiste, ki bi lahko
darovali svoj čas in moči, da skupaj očistimo
naš Božji dom sredi nas in ga pripravimo za
blagoslov. Res lepo vabljeni.

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).

Darovi za fasado župnijske cerkev

Ko smo pričeli z obnovo zvonika, se je
izkazalo, da je le-ta potreben korenite obnove
na nekaterih mestih. To je seveda tudi
povečalo stroške za obnovo. V mesecu juliju
in oktobru bosta dva ofra namenjena našima
novomašnikoma Petru in Maticu, ki bosta imela
v naši cerkvi, ponovitev nove maše. Redne
nabirke oz. “pušice” pa bodo namenjene obnovi
zvonika in fasade cerkve. Vem, da imate mnogi
izkušnjo obnove svojih domov in veste, kako
stroški hitro narastejo. Zato sem hvaležen, da
tudi naš skupen dom, našo cerkev, jemljete kot
svojo in darujete zanjo po svojih močeh. Bog
vam povrni.

Zahvale

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki karkoli
dobrega naredite v prid naše župnije, posebno
sedaj, ko obnavljamo zunanjo podobo in
okolico župnijske cerkve. Hvala vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo in blagoslovom. Hvala
vsem, ki pomagate po svojih močeh in projekt
podpirate tudi finančno. Bog vam povrni!

Mesec junij:

•
K Bogu so odšli:
Vincenc Gregorin (97)

•
Božji otroci so postali:
Žiga Rogelj, Zgornja Besnica
Martin Jurinič, Preska
Ivana Jurinič, Preska

MAŠNI NAMENI 2. DEL
Ponedeljek
9. 7. 2018

Avguštin Rong, muč;
Hadrijan III., pp.

Torek
10. 7. 2018

Amalija, red;
Veronika, op.

Sreda
11. 7. 2018

Benedikt, op;
Olga Kijevska, kn.

19.00 + Andrej Jeraj, obl.

Četrtek
12. 7. 2018

Mohor in Fortunat,
muč.

19.00 + Vinko Bečan

Petek
13. 7. 2018

Henrik (Hinko), kr;
Joel, pr.

Sobota
14. 7. 2018

Kamil de Lellis, duh;
Božidar, šk.

Nedelja
15. 7. 2018

15. navadna
nedelja

Ponedeljek
16. 7. 2018

Karmelska M.B.
(Karmen)

Torek
17. 7. 2018

Aleksij, spk;

Sreda
18. 7. 2018

Elij, muč.

19.00 + Boštjan Pavlič, obl.

Četrtek
19. 7. 2018

Arsenij, puš;

19.00 + Franc Škof

Petek
20. 7. 2018

Marjeta Antiohijska,
muč.

Sobota
21. 7. 2018

Lovrenc, duh-uč.

Nedelja

16. navadna
nedelja –
»Krištofova«

Am 7,12-15; Ps 85,910.11-12.13-14; Ef 1,3-14
ali 1,3-10; Mr 6,7-13

22. 7. 2018

Jer 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef
2,13-18; Mr 6,30-34

Bonaventura, šk-uč.

Magdalena, sp. žena

19.00 + Anton Jaklič, obl.
7.00 (kapela) ++ Kristan

15.00 (zaklj. za animatorje in
Oratorija) družine
19.00 + Janez Jeraj
10.00 (DSO) ++ rajni
19.00 ++ Jamnik in Zavašnik
7.00 + Janez Jeras
9.30 za žive in rajne farane

19.00 za zdravje (V.S.)
7.00 (kapela) ++ Kristan

19.00 + Vinko Kopač
16.00 (DSO) ++ rajni
20.00 (sv. Marjeta) + Jakob Trempuž, god
19.00 ++ Petrovčevi in
Matjaževi
7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ Miha in Doroteja
Špringer
10.00 (sv. Marjeta) ++Slavka Leben in
sorodstvo

MAŠNI NAMENI 3. DEL
Ponedeljek
23. 7. 2018

Brigita Švedska, red;
Peter, muč.

Torek
24. 7. 2018

Krištof, muč.
Šarbel Makhluf, duh.

Sreda
25. 7. 2018

Jakob Starejši, ap;

Četrtek
26. 7. 2018

Joahim in Ana, starši
DM

Petek
27. 7. 2018

Gorazd, Kliment,
Sava in drugi učenci
C. in M.

16.00 (DSO) ++ rajni
19.00 + Marija Hafner

Sobota
28. 7. 2018

Viktor I., pp;
Samson (Samo), šk.

7.30 (Šmarna + Ana Vehovec
Gora) ++ Franci in Anica
19.00 Jene

Nedelja

17. navadna
nedelja

29. 7. 2018

2 Kr 4,42-44; Ps 145,1011.15-16.17-18; Ef 4,1-6;
Jn 6,1-15

Marta, sp. žena

19.00 + Zvonko Simčič
7.00 (kapela) ++ Kristan
19.00 za bogoslovce
20.30 (Petelinc) ++ rajni
19.00 + Franc Urbančič, obl.

7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Jože Dobnikar, obl.

