Ponedeljek 29. 7. 2019
19.00
Marta in Marija, Lazarjevi s.
Torek 30. 7. 2019
(kapela) 7.00
Peter Krizolog, šk.
Sreda 31. 7. 2019
19.00
Ignacij Lojolski, ust. jez.
Četrtek 1. 8. 2019
19.00
Alfonz Ligvorij, šk.
(Medžugorje) 19.00
Petek 2. 8. 2019
(DSO) 10.00
Evzebij, šk.
19.00
PRVI PETEK
(Medžugorje) 19.00
Sobota 3. 8. 2019
18.15
Lidija, sp. žena
19.00
PRVA SOBOTA
(Medžugorje) 19.00
Nedelja 4. 8. 2019
7.00
18. navadna NEDELJA
9.30
Janez Vianej, duh.
(Medžugorje) 19.00
Ponedeljek 5. 8. 2019
19.00
Marija Snežna
Torek 6. 8. 2019
19.00
JEZUSOVA SPREM. NA GORI
Sreda 7. 8. 2019
19.00
Kajetan, duh.
Četrtek 8. 8. 2019
19.00
Dominik, ust. dominik.
Petek 9. 8. 2019
(DSO) 10.00
Terezija - Edith Stein, red. muč.
19.00
Sobota 10. 8. 2019
19.00
Lovrenc, diak. muč.
Nedelja 11. 8. 2019
7.00
19. NAVADNA NEDELJA
9.30
Klara, dev.

+Martin Dobnikar,
30.dan
za zdravje
+Janez Jenko in
Stanka Omejc
+ Vida Guzelj
+ Domen Kavčič
sveta maša
za blag. glasb. in pevcev
+ Gorazd Fertin
fatimska pobožnost
++ Ivan in Marija Bergant
+ Jože Blažič
za žive in rajne farane
++ Marija in Tomaž
Benedik
+ Aljaž Kozamernik
+Jožef Kocet, 30. dan
+ Alojzija Lakič, obl. god
za blagoslov
katehumenov
+ Rajko Jezeršek, rd.

Ponedeljek 12. 8. 2019
19.00
Ivana Šantalska, red.
Torek 13. 8. 2019
(kapela) 7.00
Hipolit in Poncijan, muč.
Sreda 14. 8. 2019
19.00
Maksimiljan Kolbe, duh. muč.
Četrtek 15. 8. 2019
7.00
MARIJINO VNEBOZ. - Vel. Šmaren
9.30
Petek 16. 8. 2019
(DSO) 10.00
Rok, spok.
19.00
Sobota 17. 8. 2019
Hijacint, red.
Nedelja 18. 8. 2019
20. NAVADNA NEDELJA
Helena, ces.

19.00

Ponedeljek 19. 8. 2019
Janez Eudes, duh.
Torek 20. 8. 2019
Bernard, op.
Sreda 21. 8. 2019
Pij X, pp
Četrtek 22. 8. 2019
Devica Marija Kraljica
Petek 23. 8. 2019
Roza in Lime, dev.
Sobota 24. 8. 2019
Jernej, ap.
Nedelja 25. 8. 2019
21. NAVADNA NEDELJA
Ludvik, kr.

19.00

7.00
9.30

(kapela) 7.00

+Jožef Gyergyek
++ Ivanka in
Franc Bečan
++ Anica in
Franci Jene
+Jelka Vidmar
za žive in rajne farane
po namenu (ŠB)
Rok (god in ozdravitev
družinskega debla)
++ Jože in
Marija Jenko
za žive in rajne farane
++ Slavka in sin
Franci Leben
+Ana Jeras, 30. dan
za zdravje

19.00

+ Franc Bezlaj

19.00

++ Miha in Doroteja
Špringer, obl.
+ Jože Blažič
++ starši Zdešar
++ Šefka in Vinko
Bukovec
za žive in rajne farane
po namenu
+ Peter Šušteršič

(DSO) 10.00

19.00
19.00
8.30
(Žlebe)10.00
19.00

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.
Krstna nedelja v avgustu:

Krstna nedelja v avgustu bo 18. 8. Priprava na krst
bo v petek, 16. 8. Dobrodošle predhodne prijave.
Pravilna št. transakcijskega računa župnije: SI56 0430 2000 3327 181

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

+Marija Demšar
+ Marija Zavašnik, obl.
+ Martin Malenšek
v zahvalo za očeta
in mamo
za žive in rajne farane
+ Aljaž Kozamernik

Čiščenje cerkve:
3. 8. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
10. 8. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
17. 8. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
24. 8. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
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: XXX

številka: 10

28. julij 2019

Meditacija ob molitvi O, Gospa moja
O, Gospa moja … Gospa. Kako oddaljen mi je na prvi pogled ta izraz. Moja gospa. Vse dokler
se ne spomnim nje, gospe iz našega bloka. Gospe v polnem pomenu besede. Vedno urejena,
navadno v sivi obleki, z malo torbico, negovanimi sivimi lasmi, malce sključeno držo, a še
vedno elegantno, z nasmehom na ustnicah in vprašanjem, pri katerem se ni skril primorski
naglas: »Kako kaj, Tevž?« Da, moja Gospa. Tista, ki jo vedno zanima, kako kaj Tevž … O, Mati
moja … Mati. Mami. Tako sva se dogovorila, Mami moja, ko sem s svojo mami sedel pred
tvojim oltarjem na Brezjah. V jezi, žalosti in razočaranju, ker boj z boleznijo ni bil več mogoč,
ker je moja mami morala prvič v življenju priznati poraz, sem ti rekel, če bo ona šla, boš ti
moja Mami. In to si … Tebi se vsega darujem … Kljub vsemu pa sem še vedno otrok. V svoji
naivnosti, želji, da bi popravil stvari, ki jih ne delam prav, ti obljubljam nekaj, kar si želim, a
vem, da je težko dosegljivo. Prosim, vzemi me kot otroka, saj si želim, da bi bilo v mojem
življenju marsikaj drugače, pa to ni. Prosim, mojo željo po darovanju tebi vzemi kot pristen
izraz tega, kar nosim v srcu in česar si velikokrat ne znam priznati … Da pa se ti vdanega
skažem, ti danes posvetim … Vidiš, tako vihrav sem kot majhen otrok. Vse sem pripravljen
storiti, ta trenutek, samo da bi popravil svoje napake, da bi pokazal, da mi je žal! Da! Postoril
bom vse, česar nisem, da, da! Navdušen stopicljam v svojih besedah, tako kot majhen otrok,
zaletavo. A ti ne potrebuješ mojega dokazovanja. Tebe zanimam jaz … svoje oči … Najprej
moje oči. Te usmerjajo moj pogled. Oči, ki velikokrat ne gledajo z usmiljenim pogledom, oči,
katerih pogled pogosto ubija, kdaj pa kdaj podcenjuje, pogled, ki ljudi ocenjuje, kot da bi
bile stvari … Te oči ti posvetim … svoja ušesa … Nadalje ušesa. Usmerjajo moje zanimanje.
Ušesa, ki velikokrat želijo slišati slabo o drugem, ki jih pogosto zanima, kaj lahko o človeku
negativnega izvejo, kdaj pa kdaj želijo slišati tudi, kar subjektivno pritrjuje mojemu mnenju,
da se imam za večvrednega od drugih … Ta ušesa ti posvetim … svoja usta … Nato usta. Ta
usmerjajo moj govor. Usta, ki velikokrat govorijo zaničljivo, katerih govor je pogosto
razdiralen, kdaj pa kdaj samohvalen, govor, ki ljudi ubija z besedami … Ta usta ti posvetim
… in svoje srce … zanima te moje srce. Srce, ki je tolikokrat zakrknjeno. Trdo. Pravičniško.
Neusmiljeno. Bije v tem ritmu. To svoje srce ti izročam, ki v svoji trdoti ne razume bolečine
bližnjega, ki v svoji pravičnosti razsoja druge, ki v svojem neusmiljenju ne odpušča, ki bije v
tem zakrknjenem ritmu s takim tempom, da dejansko ne bije več … sebe popolnoma vsega
… Da, Gospa, Mati moja. Popolnoma vsega. Ker me je Bog ustvaril, ker me je pri krstu
posvetil. Ker sem v svojem bistvu svet. Vem, da moje delovanje tega ne izraža. A ravno zato se
posvetim tebi ves, popolnoma. Ker si želim biti to, kar sem. Svet … ker sem torej tvoj, o
dobra Mati … Ta resnica me tolaži vedno znova. Saj sem tvoj bolj, kot si mislim. Ker sem bolj
tvoj, kot si ti moja. Ker sem jaz sin in ti Mati in ne obratno. Ker ti misliš name, ko jaz ne
mislim nate. Ker ti skrbiš zame, ko jaz ne zate. Ker me ti poznaš dlje časa, kot se poznam sam.
Ker si Mati. Dobra Mati. Najboljša Mami … varuj me … Nisem več otrok. Veliko laže bi bilo,
ko bi bil. Pa nisem. Laže zato, ker bi bolj iskreno izrekel besede varuj me. Sedaj pa sem
samozavesten, močan, pogumen, vztrajen. No, spet nekaj, kar ustvarjajo moja usta, a to naj
bi bil. A moja samozavest ni v lažnem pogledu, ki ga ustvarjajo moje oči, ki bi rade videle,
česar ni, moja ušesa, ki bi rada slišala, česar ni, moje srce, ki bije v svojem ritmu. Samozavesten sem, ker me varuješ, močan sem, ker me spremljaš v mojem boju, pogumen, ker me
spodbujaš, in vztrajen, ker si vedno znova tam, ker si dobra Mati … brani me kakor svojo last
in posest … Besede znajo biti tako nemočne. Največkrat, ko se soočijo z močjo dejanskega
življenja. Zato jih tvoja moč tako neizmerno presega. Da, brani me, kot last in posest, oprosti
tem šibkim besedam, ampak, dobra Mati, brani me, ker sem tvoj, čeprav se velikokrat, tvoj
otrok, tako ne obnašam, tako ne ravnam, tega ne zavem. A ti, ti si moja Mami, jaz pa sem tvoj
sin. Ti me imaš rada bolj, kot te bom jaz mogel kdaj koli imeti. Ker sem veliko bolj tvoj, kot si ti moja … Amen.
Matevž Vidmar

Oratorij – zahvale

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri letošnjem oratoriju: odličnima
voditeljema Klari Burgar in Luku Podgoršku, bogoslovcu Anžetu
Cunku, ostalim animatorjem, staršem, otrokom. Hvala vsem, ki ste
oratorij podprli ﬁnančno, predvsem pa duhovno. Hvala vsem
sponzorjem. Posebej bi izpostavil naše gasilce, ki so posodili,
postavili in pospravili šotore, ki so odločilno pripomogli, da so bile
vodne igre zabavne. Skratka hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli in
s čimer koli pomagali pri izvedbi in organizaciji našega oratorija.
Animatorji se najlepše zahvaljujemo 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.
Več o našem oratoriju lahko izveste na
http://www.facebook.com/OratorijPreska in na župnijski spletni
strani.

Ostale zahvale

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi farnega praznika – nedelje
sv. Janeza Krstnika in ponovitve nove maše novomašnika Tadeja
Ložarja. Hvala zborom in zborovodjem naše župnije za čudovito
petje, posebej hvala zborovodjema Emi Gortnar in Evgeniju Paulusu
ter organistki Olgi Stele. Hvala pritrkovalcem in ministrantom. Hvala
diakonu Iztoku Žebovcu za vso pomoč. Hvala vsem, ki ste čistili
cerkev in njeno okolico. Hvala krasilkama Minki in Ireni. Hvala
ključarjem in ekipi za postavitev mlaja pred cerkvijo in hvala g.
Janezu Šušteršiču, ki ga je daroval. Hvala g. Štefanu Bokanu za
postavitev mlaja z dvigalom in prestavitev izpred cerkve k župnišču
ter pospravljanje mlaja. Hvala gospem za pletenje vencev ter Tanji
Bezlaj, Petri Jarc in ekipi za pripravo dvorane v OŠ Preska. Hvala
gasilcem iz Preske za izposojo miz ter družinski katehezi za pripravo
miz v dvorani. Hvala Boštjanu Gortnarju, ki je poskrbel, da nismo bili
žejni. Hvala OŠ Preska, ki nam je odstopila športno dvorano. Hvala
Simoni Jezeršek in ekipi za pripravo prijetnega programa pri kosilu.
Hvala skavtom za strežbo kosila. Hvala vsem, ki ste prišli in s svojo
navzočnostjo oblikovali praznik.
Hvala vsem, ki ste poskrbeli za lepo praznovanje nedelje sv. Marjete,
obema ključarjema z družinama ter vsem ostalim. Vsem Bog povrni.
Hvala tudi vsem, ki ste darovali na Marjetno nedeljo v ofer za
obnovo cerkvene fasade. Na tem mestu bi se rad zahvalil
novomašniku Tadeju Ložarju, ki je ofer na nedeljo Janeza Krstnika
daroval za obnovo fasade cerkve sv. Marjete. Hvala, naš novomašnik
Tadej!
Hvala vsem, ki ste na Krištofovo nedeljo darovali v nabirko za
potrebe MIVE.

Romanje mladih v Medžugorje

Srečanje mladih v Medžugorju je vsako leto prve dni avgusta. Zbere
se nad 100.000 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 romarji iz naše župnije.
Na romanju bomo med 1. in 5. avgustom. Romanje zelo priporočam
v molitev.

Prvi petek v avgustu, češčenje

Petek, 2. 8., je prvi v avgustu. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in
onemoglih po domovih. To bom storil v sredo, 14. 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 molitvena ura za duhovnike nato pa bo ob 22.00
blagoslov z Najsvetejšim in zaključek češčenja.

Prva sobota, fatimska pobožnost

Sobota, 3. 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.

Jezusova spremenitev na gori, 6. 8.

Vsebino praznika povzema glavna mašna prošnja, ki pravi: »Nebeški
Oče, z veličastno Jezusovo spremenitvijo na gori si ob pričevanju
očetov potrdil, da je Jezus v resnici tvoj Sin in naš Odrešenik. Na
njem si pokazal poveličanje, ki čaka nas, tvoje posinovljene otroke.
Pomagaj nam, da bomo vedno poslušali tvojega Sina in tako postali
sodediči njegove slave pri tebi.« Sveta maša na praznik bo v torek,
6. 8., zvečer ob 19.00.

Devetdnevnica pred praznikom Marijinega vnebovzetja

Na največji Marijin praznik se bomo pripravljali z devetdnevnico, ki
jo bomo začeli v torek, 6. 8. Pri vseh večernih mašah bomo
občudovali lepoto Božje Matere, katere telesa Gospod ni pustil
trohneti v zemlji.

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, 10. 8. Romali bomo na različne načine: 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 je 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. S seboj morate
obvezno imeti veljaven osebni dokument.
Na Višarjah bomo imeli romarsko mašo.

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 bosta ob 7.00 in 9.30.
Na predvečer praznika, v sredo, 14. 8., bo praznična sveta maša
zvečer ob 19.00. Po večerni sveti maši bomo na trati ob cerkvi pred
Marijinim kipom v zahvalo in priprošnjo zapeli litanije Matere Božje
z odpevi. Lepo vabljeni.

Karitas – delitev hrane

V sredo, 21. 8., bomo v prostorih Karitas pod cerkvijo od 17.00 do
18.45 razdeljevali hrano in higienske potrebščine. Oglasite se!

Katehetski sestanek

Katehetski sestanek pred začetkom novega šolskega leta bo v
četrtek, 22. 8., ob 20.00 v župnišču.

Žegnanje pri sv. Marjeti

Zadnjo nedeljo v mesecu avgustu, 25. 8., bo žegnanje pri sv. Marjeti
v Žlebah ob 10.00. Pri slovesni sveti maši bo darovanje za obnovo
fasade podružnične cerkve. Sveta maša v župnijski cerkvi bo ob 8.30
in zvečer ob 19.00.

Počitnice z Jezusom za ministrante in otroški zborček
Konec avgusta, od 26. do 29. 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. Predvideni prispevek na udeleženca je 20 €.
Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo najdete na spletni
strani naše župnije. Prijave se zbirajo do 15. 8.

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, 7. 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. uri izpred
župnišča v Preski.Prispevek za romanje je 20 €. Prijave sprejemamo
na telefon 041 751 629 do petka, 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!
Mesec julij
K Bogu so odšli:
• Jožef Kocet (78)
• Janez Dolenc (71)
• Vida Petrina (98)
• Ana Jeras (88)

Napovedni koledar:

Božji otroci so postali:
Ema Grašič (Podbrezje)

•

1. 9. – angelska nedelja
2. 9. – tajništvo ŽPS
3. in 4. 9. – vpis v veroučno šolo
4. 9. – skupina za starejše
5. 9. – biblična skupina
6. 9. – prvi petek
7. 9. – prva sobota, romanje starejših
8. 9. – rojstvo Device Marije; kateh. nedelja, blagoslov šolskih torb
9. 9. – začetek veroučnega leta, prva seja ŽPS
11. 9. – srečanje Karitas
12. 9. – priprava na krst
14. 9. – molit. dan za duh. poklice na Brezjah, peš romanje na Brezje
15. 9. – krstna nedelja, nedelja svetniških kandidatov
21. 9. – Stična mladih
22. 9. – Slomškova nedelja

