Ponedeljek 24. 12. 2018
Sveti večer
Adam in Eva
Torek 25. 12. 2018
BOŽIČ - gospodovo
rojstvo
Sreda 26. 12. 2018
Dan sam. in enotnosti
Štefan diak.
Četrtek 27. 12. 2018
Janez, ap -ev.
Petek 28. 12. 2018
Božična osmina
Nedolžni otroci
Sobota 29. 12. 2018
Božična osmina
David, kr.
Nedelja 30. 12. 2018
NEDELJA SVETE DRUŽINE
Vincencija, red. ust.

20.00
24.00
(polnočnica)
9.30
19.00
8.00
18.00
(sv. Jakob)
19.00
(DSO) 16.00
19.00
19.00
7.00
9.30
19.00

Ponedeljek 31. 12. 2018
19.00
Božična osmina
Silvester I., pp
Torek 1. 1. 2019
9.30
Marija, Božja Mati
NOVO LETO (d. p. d.)
19.00
Sreda 2. 1. 2019
19.00
NOVO LETO (d. p. d.)
Bazilij in Gregor, šk-c. uč.
Četrtek 3. 1. 2019
19.00
Presveto Jezusovo ime
Genovefa, dev.
Petek 4. 1. 2018
(DSO) 16.00
Angela, red. - prvi petek
19.00
Sobota 5. 1. 2019
7.15
prva sobota
8.00
Simeon, puš.
19.00
Nedelja 6. 1. 2019
7.00
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
9.30
Gašer, Miha, Boltežar

19.00

+Erika Gajanovič, r. d.
za žive in rajne farane
++Antonija in Franc
Bečan
+ Pavle Kavčič, 10. let
+ Štefka Osredkar
za domovino
+ Jurij Lesica, obl.
+Ivana Rihtaršič
+ Franjo Horvat, obl.
+ Marjan Krmelj
za žive in rajne farane
+Marija Cvek
+ Marija Grahek

Ponedeljek 7. 1. 2019
Rajmund, duh.
Torek 8. 1. 2019
Severin, op.
Sreda 9. 1. 2019
Julijan, muč.
Četrtek 10. 1. 2019
Gregor Niški, šk.
Petek 11. 1. 2019
Pavlin Oglejski, šk.

19.00
7.00

+Franci Kniﬁc, obl.
po namenu

19.00

+Anton Mrak

19.00

++ starši Dobnikar

(DSO) 16.00
19.00

Sobota 12. 1. 2019
Tatjana (Tanja), muč.
Nedelja 13. 1. 2019
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

19.00

Gašer, Miha, Boltežar

19.00

7.00
9.30

+Marija Katarinčič
++ Slavka Leben in
sin Franci
++ starši Komatar
Franc in Jožefa, obl.
za žive in rajne farane
+ Ana in Valentin
Čarman
+ Ivanka Bečan

Mesec december:
• k Bogu so odšli:

ni bilo pogrebov

• Božji otroci so postali:

Tim Grašič
Voranc Omejc

++ Plešec
++ Anton in Marija
Komatar
+ Jože Blažič
++ Jurgovi
++ Alojz Česen, obl.
sveta maša
+Kuralt Anica, obl.
fatimska pobožnost
za duhovne poklice
+ Janez Žerovnik
za žive in rajne farane
+Ludvik Strušnik
+ Rajko Jezeršek, obl.
+ Lojze Lotrič, obl.
za zdravo pamet

Čiščenje cerkve:

Povabilo k večernicam
Vsak četrtek po večerni sveti maši vabljeni k molitvi večernic
pred Najsvetejšim.
Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sveto mašo lepo
povabljeni k tihemu češčenju Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega usmiljenja
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja v kapelo sv. Družine.
Jutranja adoracija
Vsak dan od ponedeljka do sobote je v kapeli sv. Družine
od 5.15 do 7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.
Spoved in duhovni pogovor
Možnost svete spovedi je v ponedeljek, četrtek, petek, soboto
in nedeljo pol ure pred sveto mašo. Možnost duhovnega
pogovora je v petek eno uro pred sv. mašo
ali po dogovoru.

Veselo oznanilo je, da Bog še vedno ljubi svet preko tebe. Ti si
božje veselo oznanilo. Ti si božja ljubezen v delovanju. Vsak
trenutek prihaja kdo v stik z nami; ljudje morajo postati
drugačni in boljši, ker nas srečujejo. Mi moramo izžarevati
božjo ljubezen. (mati Terezija)

Župnijski zavod sv. Janeza Krstnika, Rahelin vrtec
Preška cesta 33, 1215 Medvode
tel.: 040 / 724 - 744

29. 12. – družinska kateheza (vodja župnik)
5. 1. – 6. skupina (vodja Marta Štrukelj)
12. 1. – 1. skupina (vodja Anica Zupančič)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost naše
župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303 – 164.

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni:
v torek od 8.00 do 10.00 in v četrtek od 16.00 do 17.30.
Izdal: ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode • Odg. Jure Koželj, žpk.
telefon: 01 / 361 - 79 - 30 • mob. tel.: 051 / 303 - 164
zupnija.preska@rkc.si • www.zupnija-preska.si
TR župnije: SI56 0403 2000 3327 181

Leto: XXIX

številka: 19

23.december 2018

»Družina na poti prenosa vere«

Sveta noč, noč, v kateri znova postanem otrok
Obhajamo pastoralno leto prenosa vere v družini od spočetja pa do vstopa
v šolo. Dosikrat so nam prav ti otroci veliki učitelji duhovnega življenja.
Predvsem ko se tesno stisnejo v naročje očeta in mame. Da bi se mi s
takim zaupanjem vedno znova tesno stisnili v Božje naročje, ki se je odprlo
sredi svete noči. Zato je potrebno postati otrok – sin, ki ima Očeta.
Postanimo otroci! Naj nam letošnje praznovanje božiča pomaga k temu.
Božične praznike obhajamo ravno v času, ko je več noči kot dneva. Človek
dobi občutek, da ga vselej prehiti noč. Kolikokrat slišimo: »Pohiti, kmalu
bo noč«; »Joj, se že temni«. Noč je za človeka trda resničnost. Za koga je to
noč osamljenosti in potrtosti, za koga noč poraza ali celo obupa. Za koga
noč sovraštva, za drugega spet noč negotovosti ali revščine ali slepote. Noč
ne nastane kar tako in tudi ne mine kar naenkrat. In pusti neizbrisno sled.
Zato je vsaka človekova noč težka. A pred 2019 leti se je v tej noči zgodila
čudovita skrivnost, ki jo je napisala Ljubezen. Ta človekova tema, trpljenje
in greh in majhnost – tisti del človeka, ki ga nihče ne mara – so postale
jaslice. Prebivališče Boga med ljudmi. »In prebival bo z njimi, oni bodo
njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze
z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo
več. Kajti prejšnje je minilo.« (Raz 21,3–4) Morda je to težko verjeti, toda
prav tam v moji noči se rojeva Bog in nikjer drugje. To noč sije Zvezda sredi
moje teme, te moje teže, ki jo nosim v sebi. Ta Zvezda v tej sveti noči me
vabi, da stopim na pot. Da ji sledim. Pojdimo za to zvezdo! Poiščimo sledi
Ljubezni v našem življenju. Prav v teh dneh, ko sem se peljal spovedovat
na Homec, sem prosil Gospoda, da bi rad neko znamenje njegove
ljubezni. Nekaj minut kasneje sem spregledal svetlobno signalizacijo, da
prihaja vlak. Pogumno sem zapeljal čez progo, nekaj sekund preden je
prišel vlak. Ustrašil sem se in se hkrati otroško razveselil. Oče, hvala za čisto
novo in sveže znamenje tvoje ljubezni, da me varuješ. Tvoja ljubezen je res
neizmerna in hkrati otipljiva. Takih znamenj, verjamem, ima vsak veliko.
Poiščimo jih. Znamenja Božje ljubezni, posejana v naše življenje, nas bodo
pripeljala v sredo našega srca. In tam bomo našli – Otroka. To je namreč
bistvo božiča: spet najti v sebi Otroka. Sredi svoje teme spet postati otrok.
Občudovati. Sanjati. Prositi. Se veseliti. Biti majhen. Zaupati. Zateči se v
naročje Očeta. Kajti tema je pretežka za človeka, za otroka pa ne.
Najmočnejši človek je otrok. Ker ima Očeta.
To je skrivnost božiča, skrivnost našega odrešenja in veselja, to je
skrivnost, ki premaguje sleherno temo tega življenja: spet postati otrok.
Blagoslovljen božič!
Jure Koželj, župnik

Prvi sveti večer in praznik Jezusovega rojstva - BOŽIČ

Večer pred praznikom Jezusovega rojstva, 24. 12., obhajamo prvi
sveti večer. Družinsko bogoslužje naj bi nas uvedlo k polnejšemu
praznovanju praznikov. Verjamem, da družine po svoje oblikujete in
prirejate ta bogoslužja. Vsekakor pa naj ne manjka blagoslov doma z
blagoslovljeno vodo in kadilom ter molitev.
Vse to naj pripomore, da bi z vero zaživeli skrivnost rojstva
Odrešenika, ki je na zemljo prišel s preprostostjo in krotkostjo.
Pustimo se pritegniti, v duhu otrok, pred jaslicami, kajti tam se
dojame dobroto Boga in se kontemplira njegovo usmiljenje, ki je
postalo človeško meso, da bi raznežilo naše poglede.« (papež
Frančišek)
Na sveti večer bo sveta maša ob 20.00. Pred sveto mašo (19.30)
bodo otroci zapeli božičnico. Pred polnočno sveto mašo (ob 23.40)
pa bodo pevci ob besedilih, ki opisujejo božično skrivnost, peli
božične pesmi. Pri vseh svetih mašah bo ofer za potrebe župnije.
Bog vam povrni!
Na božični dan (25. 12.) bosta maši ob 9.30 in ob 19.00, medtem
ko jutranje svete maše ob 7.00 ne bo.

Blagoslov domov

Kot vedno, posebno pa v božičnem času sem na razpolago za
blagoslov domov in jaslic. Kdor bi želel duhovnikov blagoslov, naj
mi sporoči na mail ali osebni telefon.

Trikraljevska akcija

S praznikom sv. Štefana, 26. 12., se začne koledovanje. Do 6. 1.
bodo koledniške skupine obiskovale naše domove s prošnjo za
pomoč otrokom v tretjem svetu. Velikodušno sprejmite kolednike, ki
želijo širiti veselje božične skrivnosti v duhu modrih z Vzhoda. Če bi
se še kdo izmed otrok hotel pridružiti kolednikom, naj to čim prej
sporoči svojemu katehetu oz. ge Simoni Jezeršek. Vse tiste, ki živite v
blokih v Medvodah in v Preski, pa zaradi lažje organizacije
naprošamo, da če želite obisk kolednikov, izpolnite priloženo
prijavnico in jo čim prej oddajte v župnijski nabiralnik.
Žlebe - 26. 12. 2018
Golo Brdo - 26. 12. 2018
Preska - 27. 12. 2018
Vaše, Goričane - 28. 12. 2018
Medvode - 28. 12. 2018
Seničica - 29. 12. 2018

Adventna akcija

S pomočjo adventnega koledarja smo se pridružili svetovni otroški
misijonski akciji Otroci za otroke. Otroci naj nabiralnike na praznik
sv. Treh kraljev položijo v jaslice. Otroci, pomoči potrebni otroci iz
celega sveta se vam zahvaljujejo za vašo pomoč.

Misijonska akcija – zbiranje očal za misijone

Verjetno ima vsak doma kakšna očala, ki jih ne uporablja več, v misijonih pa
bi prav ta prišla prav. Zato nas Misijonsko središče Slovenije vabi, da bi
zbirali rabljena očala. Škatla za zbiranje bo v kiosku, v cerkvi pod korom.

Dan samostojnosti in enotnosti, maša na sv. Jakobu

Na praznik sv. Štefana , v sredo, 26. 12., ko obhajamo praznik
osamosvojitve Slovenije, bo ob 18.00 na sv. Jakobu nad Medvodami
maša za domovino. Redna župnijska maša pa bo ob 8.00 v župnijski
cerkvi. Lepo vabljeni k eni ali drugi slovesnosti!

Blagoslov konj pri kapelici v Bonovcu

Na praznik sv. Štefana, 26. 12., ob 11.00 bo pri kapelici v Bonovcu
blagoslov konj in konjenikov. Lepo vabljeni.

Božični izlet

V četrtek, 27. 12., ob 14.00 bomo odšli na izlet. Ogledali si bomo
božični Vojnik. Tam bomo lahko videli več kot 150 jaslic in podob
sv. Družine. Nato pa se bomo odpeljali v park Mozirski gaj, kjer se
bomo sprehodili med 1,2 milijona lučkami. Vsi, ki bi se izleta
udeležili, mi sporočite na mail ali po telefonu. Cena izleta je 16 €.
Za vse otroke, ki ste redno obiskovali 9-dnevnico, pa 10 €.

Nedelja svete Družine – blagoslov otrok in družin

V nedeljo, 30. 12, obhajamo praznik svete družine. Pri sveti maši ob 9.30
bo blagoslov družin. K blagoslovu vabljene cele, razširjene družine.
Večerna sveta maša bo v kapeli, saj je posvečena sveti Družini.

Zahvalna sv. maša nad predvečer novega leta

V ponedeljek, 31. 12., ob 19.00 posebej lepo vabljeni k zahvalni
sveti maši za staro leto, ki se bo poslovilo. Bogu se bomo zahvalili za
vse lepo in težko, za vse preizkušnje in hkrati veselje. Zahvalili se
bomo za vse usmiljenje, ki smo ga doživeli in živeli v preteklem letu.

Drugi sveti večer

Vabim vas, da svoje novoletno praznovanje oplemenitite z
blagoslovom doma in molitvijo. Ta večer je namreč drugi sveti večer,
Bogu pa se lahko v krogu zbranih ob praznovanju silvestrovega
zahvalimo za vse dobro, kar nam je storil v preteklem letu.

Novo leto – Mati Božja

Praznik Marije Božje Matere ima v sebi globoko sporočilnost. Eden izmed
vidikov je tudi ta, da Bog v svojo odrešenjsko zgodbo aktivno vplete človeka,
aktivno vplete ponižno dekle iz Nazareta. V to zgodbo odrešenja vpleta Bog
tudi nas, zato nam je Marija tako velik zgled. V letu usmiljenja smo molili,
da bi bili orodje Božjega usmiljenja, na ta dan pa lahko prosimo, da bi bili,
kot Marija, orodje Božjega odrešenja za ljudi, ki v mukah greha živijo okoli
nas. Na novega leta dan bosta dve maši, ob 9.30 in zvečer ob 19.00, medtem
ko jutranje svete maše ob 7.00 ta dan ne bo. Pri obeh mašah bo ofer po
običajnem namenu.

Skupina za starejše

Srečanje Karitas

Biblična skupina

Kateheza odraslih

Skupina starejših, ki se redno srečuje, bo imela v januarju srečanje, v sredo,
2. 1., po večerni sveti maši. Vabljeni, da se opogumite tudi novi člani!
V četrtek, 3. 1., bo po večerni sveti maši in molitvah v učilnici
župnišča srečanje biblične skupine. Lepo vabljeni ljubitelji
poglabljanja v Besedo Boga.

Prvi petek v mesecu januarju

V petek, 4. 1. 2019, obhajamo prvi petek v mesecu januarju. Vabim vas
k obhajanju pobožnosti prvega petka (spoved – velja božična, obhajilo
in molitev). Češčenje po sv. maši bo do 23.00 (do 21.00 v cerkvi, nato
do 23.00 v kapeli). Takoj po maši bo molitvena ura za posvečene
Jezusovemu srcu, ob 21.00 pa bo v kapeli molitvena ura za duhovnike.
Lepo vabljeni, da z molitvijo pred Najsvetejšim začnemo novo leto.

Prva sobota

Sobota, 5. 1., je prva v mesecu. Ob 7.15 vas vabim k fatimski
pobožnosti. Ob 8.00 bo maša za duhovne poklice. Pri maši bomo
obnovili izročitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.

Srečanje ministrantov

V soboto, 5. 1., ob 8.00 bo redno mesečno srečanje za ministrante. Dobimo
se v kapeli pri sveti maši. Sledile bodo ministrantske vaje, posvečene
izpostavitvi Najsvetejšega. Po vajah bo sledil šport. S seboj imejte primerno
športno opremo in obutev. Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni!

Tretji sveti večer

V soboto, 5. 1., je tretji sveti večer. To je sobotni večer. Zato še
posebej vabljeni, da si vzamemo čas za blagoslov domov z
blagoslovljeno vodo in kadilom ter za molitev.

Praznik Gospodovega razglašenja

Trije modri so mogli v zvezdi, ki so jo videli tudi drugi, razpoznati
Božje znamenje, ki jih je vodilo do Odrešenika. Naj bo praznik
Gospodovega razglašenja prošnja, da bi tudi mi mogli razpoznavati
znamenja ljubezni, ki jih v naša življenja vnaša Bog. Na praznik, v
nedeljo, 6. 1., bodo svete maše kot običajno po nedeljskem redu. Pri
vseh sv. mašah nas bodo obiskali koledniki.

Tajništvo ŽPS

Člane tajništva ŽPS vljudno vabim na sestanek, ki bo v ponedeljek,
7. 1., ob 20.00 v župnišču.

Katehetski sestanek

V torek, 8. 1., ob 20.00 bo v župnišču sestanek katehetov naše
župnije. Vsi kateheti lepo vabljeni!

V sredo, 9. 1., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod
cerkvijo srečanje njenih sodelavcev.
V četrtek, 10. 1., po maši in molitvah bo v Marijini učilnici redno
srečanje kateheze za odrasle. Lepo vabljeni!

Srečanje kolednikov

V soboto, 12. 1., ob 10.00 bo v pastoralnem domu srečanje
kolednikov naše župnije. Vabljeni vsi, ki ste ali bi v prihodnje pri
koledovanju sodelovali!

Nedelja Jezusovega krsta in predstavitev prvoobhajancev
Na nedeljo Jezusovega krsta, 13. 1., bo pri maši ob 9.30
predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Tako bomo vsaj malce bolj
vedeli, kdo so tisti, ki se bodo s prvim prejemom obhajila pridružili
občestvu, zbranemu ob oltarni mizi. Hkrati pa je to tudi vabilo, da z
molitvijo podpremo njihovo pripravo.

Maše v kapeli sv. Družine v pastoralnem domu

V zimskem času od 7. 1. do 1. 4. bodo vse delavniške maše v kapeli
pastoralnega doma. Nedeljske in praznične maše bodo vse v cerkvi.

Napovedni koledar:
14. 1.
17. 1.
18. 1.
18. 1. – 25. 1.
20. 1.
21. 1.
25. 1. – 27. 1.
26. 1.
27. 1.
30. 1.
1. 2.
2. 2.
4. 2.

seja ŽPS
maša sv. Marjeta, priprava na krst
»Mini svetopisemski maraton«
TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
krstna nedelja
srečanje izrednih delilcev obhajila
BIRMANSKI VIKEND
dogodek v dvorani Valentina Oblaka
svetopisemska nedelja
Karitas delitev hrane
prvi petek v mesecu februarju
SVEČNICA
tajništvo ŽPS

Krstna nedelja v januarju:

Nedelja, 20. 1., bo krstna. Priprava na
zakrament sv. krsta bo v četrtek,
17. 1. 2019, ob 20.00 v učilnici župnišča.
Potrebne so predhodne prijave.

