Ponedeljek 26. 8. 2019
19.00
Aleksander, muč.
Torek 27. 8. 2019
7.00
Monika, mati, sv.; Avguština
Sreda 28. 8. 2019
19.00
Avguštin, šk. in c. uč.
Četrtek 29. 8. 2019
19.00
Mučeništvo Janeza Krstnika
Petek 30. 8. 2019
(DSO) 10.00
Feliks (Srečko), muč.
19.00
Sobota 31. 8. 2019
Pavlin, škof
Nedelja 1. 9. 2019
22. NAVADNA NEDELJA
“ANGELSKA”
Brezjanska M. B.

19.00

+Helena Kuralt, obl.
po namenu
+Bogomir Starman, obl.
+Vinko Jelenc
po namenu
+ Anton Alič, 7. dan
+ Stanka Omejc
+Vladislav Bergant

7.00
9.30
19.00

za žive in rajne farane
+Rajko Jezeršek, god
+Frančiška Plešec, obl.

Ponedeljek 2. 9. 2019
19.00
Marjeta, dev.
Torek 3. 9. 2019
7.00
Gregor Veliki, pp. in c. uč.
Sreda 4. 9. 2019
19.00
Rozalija (Zalka), dev.
Četrtek 5. 9. 2019
19.00
Mati Terezija, red.
Petek 6. 9. 2019
(DSO)10.00
Zaharija, pr.
19.00
PRVI PETEK
20.00 - 23.00
Sobota 7. 9. 2019
na romanju
Regina, muč.
(cerkev) 18.15
PRVA SOBOTA
19.00
Nedelja 8. 9. 2019
7.00
23. NAVADNA NEDELJA
9.30
“Rojstvo Device Marije”
19.00

+Stane Kavčič - v
zahvalo za 30. let zakona
za življenje
+ Karel Fram

+ Peter Bonča, rd.
po namenu
+Janez Jenko
češčenje
za duhovne poklice
fatimska pobonost
+Martin Kobe
+ Janez Jeras
za žive in rajne farane
++ Bojtovi in
Vrhovčevi

Ponedeljek 9. 9. 2019
19.00
Peter Klaver, red.
Torek 10. 9. 2019
(kapela) 7.00
Nikolaj Tolentinski, spok.
Sreda 11. 9. 2019
19.00
Bonaventura, red.
Četrtek 12. 9. 2019
19.00
Marijino ime;
Petek 13. 9. 2019
(DSO Pirniče) 10.00
Janez Zlatousti, šk. in c. uč.
19.00
Sobota 14. 9. 2019
19.00
POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
Kalist, pp. - muč.
Nedelja 15. 9. 2019
7.00
24. NAVADNA NEDELJA
9.30
Žalostna M. B. - Dan vrnitve
19.00
Primorske k matični domovini

+ Frančiška Stritar, obl.
po namenu
+ Janez Žerovnik
++starši Plešec
+ Peter Bečan
++ Petrovčevi
in Matjaževi
za žive in rajne farane
+ Drago Talan, obl.
+ Lado Bogataj

Napovedni koledar:
16. 9. – srečanje za bralce Božje besede
20. 9. – srečanje zakonske skupine (Z2)
21. 9. – Stična mladih
22. 9. – Slomškova nedelja
23. 9. – katehetski sestanek
27. 9. – dogodek v dvorani Valentina Oblaka,
srečanje zakonske skupine (Z3)
28. 9. – duhovna obnova ŽPS, dekan. srečanje ministrantov
29. 9. – žegnanje Golo Brdo
30. 9. – srečanje čistilcev cerkve
2. 10. – Karitas delitev hrane, skupina za starejše
3. 10. – biblična skupina
4. 10. – prvi petek
5. 10. – srečanje ministrantov
6. 10. – rožnovenska nedelja
7. 10. – začetek tedna za življenje, tajništvo ŽPS

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 septembru:

Krstna nedelja v septembru bo 15. 9. Priprava na krst bo
v petek, 12. 9. v župnišču. Dobrodošle predhodne prijave.
Pravilna št. transakcijskega računa župnije: SI56 0403 2000 3327 181
Nov elektronski naslov župnije: zupnija.preska@gmail.com

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

Mesec avgust
• K Bogu so odšli:

Anton Alič

• Božji otroci so postali:

Maša Pregrad

Čiščenje cerkve:
31. 8. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
7. 9. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
14. 9. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)

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: 11

25. avgust 2019

Da bo Božje seme raslo ... bodimo budni!
V začetku novega pastoralnega leta vsem skupaj želim, da bi bilo vse v imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha. Večkrat premišljujem, v čem je razlog, da je nekdo
napolnjen z Božjim življenjem, da živi Božje življenje in da ga to življenje, ki prihaja
iz nebes, oblikuje, izpolnjuje, do te mere, da s svojim življenjem oblikuje tudi druga
življenja. Obstajajo nekateri, ki se trudijo na tem področju, hodijo k maši, molijo, a
ostajajo prazni. Jezus nam svetuje, naj pogledamo v srce. Tam se dogaja vse
temeljno, kar se tiče nas in Božjega življenja. Z Božjim življenjem je kot s semenom,
ki ga sejalec vrže v zemljo – eno pade na kamnita tla, drugo med trnje in tretje v
dobro zemljo. Tisti, ki se za Božje življenje sploh ne zmenijo, imajo v srcu kamnita tla.
Jezus jih imenuje trdosrčni. Po domače rečeno »jih ne gane«, se »ne ganejo«. Tisti, ki
se trudijo, seme sprejmejo, so nad njim navdušeni, a v njih to življenje ne zaživi. V
srcu imajo trnje, ki ovira rast Božjega življenja. Jezus omenja tri vrste trnja: »Varujte
se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi
skrbmi.« (Lk 21,34) Ti trni zadušijo rast Božjega semena. Srečanje z Jezusom namreč
človeku spremeni življenje. Odprejo se mu oči, vidi svet, druge ljudi in samega sebe
na nov način. Prebudi se. A to ni dovolj. Za rast tega Življenja je potrebno biti buden.
Zato Jezus svojim učencem naroča: »Budni bodite.« Eno je prebuditi se in drugo je
biti buden. Eno je pustiti, da seme Božjega življenja pade v moje življenje, in drugo
je pustiti, da Božje seme raste v mojem življenju. Vera je dar, življenje, ki ga živimo,
je dar, Božja ljubezen je dar, Božje seme, ki v sebi nosi Božje življenje, je dar. Vse to
dobimo zastonj. Boga srečamo na tisoč načinov: v smehu moža, v nežnosti žene, v
lepi naravi, a to ni dovolj. Potrebno je ostati buden, potrebno se je truditi okrog
semena, ki ga On daje. Potrebno se je boriti proti življenjskim skrbem, neurejenim
strastem, požrešnosti, pijančevanju, skratka vsemu tistemu, kar nasprotuje, zavira
rast Božjega življenja v naših srcih. Božje življenje brez mene ne more živeti v meni.
To je celotna pastoralna dejavnost naše župnije – skrivnostno Jezusovo telo Cerkve,
katere konkretno obličje je župnija Preska, daje seme in pomaga pri rasti semena v
naših srcih. In ni dovolj, da le dobimo seme, potrebno se je truditi, danes naravnost
boriti za njegovo rast. In iskreno vas vabim, da se borimo skupaj. Ni težko, naravnost
enostavno je. Računajmo z Jezusom. Na vseh področjih življenja. Računajmo z
Jezusom, katerega konkretno obličje je tudi naša župnija. Jezus je živ. On me vabi,
da ne dovolim, da mi življenje teče, kot da ga ni oziroma kot da je mrtev. Ne
dopustimo, da nas življenjske skrbi prevarajo. Čeprav jih je veliko in so dostikrat
upravičene, a je veliko bolj pomembno, da v nas zaživi Božje življenje. Jezus ne
pravi, da skrbi ni, in ve, da jih imamo, in jih pozna, a opozarja nas: »Pazite, da vam
srca ne bodo obtežena z življenjskimi skrbmi.« To bo, če bomo budni, to pa bomo, če
bomo pozorni na Jezusa, ki živi sredi našega življenja. To je mogoče z budno
molitvijo. To Jezus stalno ponavlja. Današnji problem, da Božje življenje ne živi v
srcih ljudi, je, da je ljudem težko moliti, ko pa se spravijo k molitvi, se jim spi, niso
zbrani, niso budni, da niso pozorni na tisto, kar govorijo. To se zgodi, ko nisem
pozoren na Jezusa, ki je živ. In tako postane ta pogovor utrujajoč, nezanimiv in
dolgočasen. Dostikrat zapravljanje časa. Tako je tudi z vso drugo pastoralno
dejavnostjo župnije. Jezus je živ! Dopustimo, da na novo zaživi oziroma me poživi v
mojem in tvojem življenju v prihajajočem pastoralnem letu.
Jure Koželj, župnik

Bogoslovec se predstavi
Po prijazni spodbudi župnika
Jureta, naj napišem nekej
besed o sebi. Sem Tadej
Pagon, prihajam iz mlade
župnije Tržič-Bistrica, ki je
edina pri nas posvečena mladi
mučenki sv. Mariji Goretti.
Odraščal sem v običajni družini, skupaj s starši, starimi starši in starejšo
sestro in njeno družino. Čas ki sem ga preživel doma je bil vseskozi
pomalem naravnan na iskanje Boga in češčenje Device Marije, radi smo
skupaj romali v Marijina svetišča, posebej na Brezje, Svete Višarje in
Trsat. Vselej sem skozi vero mojih bližnjih in lastno odraščajočo vero
odkrival, da sem od Boga ljubljen in da ima ta Bog tudi zame v mojem
življenju svojstven načrt. Po osnovni šoli sem obiskoval srednjo
živilsko-prehransko šolo v Naklem in po tem vpisal študij živilstva in
prehrane v Ljubljani. Ves ta čas sem v globočninah svojega srca čutil, da
ima Gospod morda za mene malce drugačen načrt, da bi ga uresničil pa
še nisem zbral dovolj poguma. Po prvem letniku fakultete pa me je
Gospod vedno močneje nagovarjal in mi v vsakdanjih trenutkih kazal
pot, katero mi je pripravil - naj se odločim za duhovništvo. Vseeno sem se
odločil, da študij dokončam in to možnost spotoma vzamem v resen
premislek. To mojo misel sem predstavil tudi domačemu župniku in ta
mi je pomagal iskati odgovore na vprašanja, ki so se mi postavljala. V
domači župniji sem vedno bolj sodeloval pri župnijskih dejavnostih in v
tem sem se čutil domačega in blagoslovljenega. Vsi ti opogumljajoči
trenutki so me pripeljali do tega, da sem se odločil za vstop v bogoslovje.
Letošnje leto bom smel prihajati v vašo župnijo, česar se že veselim in
hkrati upam, da bom v vašem občestvu še bolj spoznaval, kako sem
lahko koristen v Gospodovem vinogradu. Vse vas lepo pozdravljam.

Počitnice z Jezusom

Od ponedeljka, 26. 8., do četrtka, 29.8., bomo z otroki na morju v
Izoli. Odhod izpred župnišča bo v ponedeljek ob 9.00. Predviden
povratek bo v četrtek do 18.00.

Angelska nedelja – prva v septembru

Prva nedelja v septembru je posvečena angelom. Določil jo je papež
Klemen IX. leta 1667. Na to nedeljo, ko obhajamo god angelov, se jim
zahvalimo in se jim priporočimo v varstvo ter jih prosimo za pomoč.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 2. 9., bo zvečer po maši srečanje tajništva ŽPS.
Srečanje bo potekalo v župnišču. Vabljeni!

Vpis k verouku

Vpisovanje otrok v veroučno šolo bo potekalo za vse razrede v torek,
3. 9., in sredo, 4. 9., od 16.00 do 18.30. Starši za vpis otroka k

verouku v 1. razred s seboj prinesite družinsko knjižico ali krstni list.
Ob vpisu boste imeli možnost odločitve za običajni verouk ali
družinsko katehezo, hkrati pa boste lahko kupili veroučne učbenike.
Tudi letos smo izdali vpisnico za vse veroučence, ki jo lahko izpolnite
že doma. Vpisnice so dosegljive na internetni strani župnije in na
mizici za tisk pod korom v cerkvi. Vse, ki še niste vrnili veroučnih
spričeval, pa naprošam, da jih vrnete ob vpisu.

Skupina za starejše

Svoje prvo srečanje v novem pastoralnem letu bo skupina za starejše
imela v sredo, 4. 9., ob 20.00 in sicer v učilnici župnišča. Lepo vabljeni!
Biblična skupina
V četrtek, 5. 9., ob 20.00 bo v župnišču prvo srečanje biblične
skupine v novem pastoralnem letu. Vabljeni vsi ljubitelji
poglabljanja v Besedo Življenja.

Sestanek za starše veroučencev 1. razreda

Sestanek za starše veroučencev prvega razreda bo v četrtek, 5.9. ob
20.00 v pastoralnem domu. Lepo vabljeni.
Prvi petek v septembru
Petek, 6. 9., je prvi v septembru. Ta dan bom obiskoval bolne in
onemogle po domovih. Vabim vas k obhajanju prvega petka – sveta
spoved, obisk svete maše, pri kateri poskušam čim bolj dejavno
sodelovati, in prejem svetega obhajila. Po večerni sveti maši bo
molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu v cerkvi. Med molitveno
uro bo priložnost za sv. spoved. Molitev bomo zaključili z blagoslovom. Najsvetejše bo izpostavljeno do 23.00.

Prva sobota v septembru

Vabim vas k obhajanju prve sobote v mesecu septembru, 7. 9.
Fatimska pobožnost bo zaradi romanja starejših ob 18.15. Marija
obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za
zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot
izpolnimo pet pogojev:
1. Opravimo dobro spoved v duhu zadoščevanja Marijinemu
brezmadežnemu Srcu; spovemo se lahko že prej, npr. prejšnjo
nedeljo, a ob prejemu svetega obhajila na prvo soboto moramo
biti v posvečujoči milosti;
2. Prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri
opravljanju prvih sobot;
3. Zmolimo en del rožnega venca;
4. Petnajst minut delamo družbo Marijinemu Srcu s
premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca;
5. Vse štiri omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja
Marijinemu Srcu, saj grehi ne žalijo samo njenega Sina, ampak
prizadenejo tudi Devico Marijo; tako pomagamo reševati
današnje človeštvo za večnost.

Romanje starejših

Župnijska Karitas ob prazniku Marijinega rojstva v soboto, 7. 9.
2019, vabi na tradicionalno romanje v škoﬁjo Murska Sobota.
Obiskali bomo njihovo Marijino svetišče v Turnišču. Ogledali si
bomo Plečnikovo cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini in
Valentinčičevo cerkev sv. Trojice v Odrancih. Obiskali bomo tudi
zavod »Marianum« v Veržeju. Z nami bo stalni diakon g. Imre
Jerebic. Za kosilo bo poskrbljeno. Odhod izpred župnišča v Preski ob
7. uri. Prispevek za romanje je 25 €. Prijave sprejemamo na telefon
041 751 629 ali 031 393 052 do 5. 9. 2019. V primeru, da se na vaš
telefonski klic ne odzovemo takoj, vas bomo poklicali nazaj.

Praznik malega šmarna (8. 9.)

»Praznik zemeljskega rojstva obhaja Cerkev samo pri treh osebah:
pri Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je bilo rojstvo teh treh oseb
res sveto,« piše Anton Strle v Letu svetnikov. Praznične maše bodo po
nedeljskem redu.

Teden vzgoje

Tudi letos bo ob začetku šolskega in katehetskega leta med 1. in 8.
septembrom 2019 potekal teden vzgoje, ki se tokrat osredotoča na
tematiko: »Svetost in vzgoja v digitalnem času«.Pobudi, ki jo
pripravlja Društvo katoliških pedagogov v povezavi s Slovenskim
katehetskim uradom, se bomo pridtužili tako, da bomo prisluhnili
razmišljanjem in sodelovanju pri maši, ki so nam jih pripravili. Prav
tako bomo na njihovo pobudo, pri katehetski nedelji, blagoslovili
šolske torbe. Več o vsebini pa najdete na spletni strani društva:
www.dkps.si.

Blagoslov šolskih torb

V nedeljo, 8. 9., ko bomo obhajali praznik Marijinega rojstva, bomo
hkrati obhajali katehetsko nedeljo, s katero bomo začeli novo
veroučno in šolsko leto. Pri sveti maši ob 9.30 bomo blagoslovili
šolske torbe in potrebščine in prosili za blagoslov veroučnega,
šolskega ter vsega pastoralnega leta. Otroci naj prinesejo šolske
torbe s potrebščinami v cerkev ter jih položijo pred daritveni oltar.

Začetek veroučnega leta

Veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 9. 9. V tem tednu bodo s
srečanji začele tudi birmanske skupine.

Seja ŽPS

Prvo srečanje ŽPS v novem pastoralnem letu bo v ponedeljek, 9. 9., v
Marijini učilnici pastoralnega doma. Srečanje bomo začeli ob 19.00
s sveto mašo.

Srečanje Karitas

V sredo, 11. 9., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod
cerkvijo sestanek sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni!

Molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah
V soboto, 14. 9., bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice.
Ob 9.00 se bo začela molitev na trgu pred baziliko. Ob 10.00 bo
slovesna sveta maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit
msgr. Stanislav Zore. Po sveti maši bo za vse ministrante srečanje z g.
nadškofom.
Na Brezje bo organiziran avtobusni prevoz. Prijavite se v župnijski
pisarni ali meni na osebni telefon 051/303-164. Cena prevoza je
4 € . Posebej lepo vabim ministrante in njihove družine. Avtobusni
prevoz za ministrante je brezplačen.

Peš romanje na Brezje

Na molitveni dan, v soboto, 14. 9., bomo iz naše župnije, če Bog
da lepo vreme, poromali peš s prošnjo, da bi fantje in dekleta, ki
čutijo Gospodov klic, nanj pogumno odgovorili, hkrati pa se s tem
romanjem želimo Bogu zahvaliti za vse duhovnike, redovnike in
redovnice. Zberemo se ob 2.00 zjutraj pri kapelici pod cerkvijo.
Zaradi varnosti je potrebno imeti svetilko in primerna odsevna
telesa. Prijave in informacije na tel. 031/299-911.

Praznik povišanja sv. Križa – 14. 9.

Med vsemi svetimi podobami Cerkev najbolj časti podobo svetega
križa, posebej časti relikvije resničnega križa, na katerem je naš
Gospod Jezus Kristus daroval svoje življenje za nas. Nam je
praznik opomin, da pobožno počastimo podobo svetega križa.
V soboto po večerni sveti maši bo molitev pred izpostavljenim
križem v cerkvi. Lepo vabljeni!

Nedelja slovenskih svetniških kandidatov

Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije – škofa
Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška
Gnidovca, duhovnika Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta
– bomo letos obhajali v nedeljo, 15. septembra.

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.

Najem učilnic s strani OŠ Preska

Zaradi prostorske stiske so nas naši "sosedje", s katerimi smo
vselej dobro sodelovali, prosili, če bi lahko dva razreda osnovne
šole letos gostovala v naših prostorih. V duhu dobrega
sodelovanja in odprtosti smo jih sprejeli in tako bodo preški
četrtošolci letos vstopili v naše prostore. Izrekamo jim
dobrodošlico! S tem pastoralna dejavnost ne bo motena, saj so
bile učilnice dopoldne redkokdaj zasedene. Bo pa v domu, kjer
imamo tudi vrtec, glasbeno šolo ...še bolj živo. Tudi za to Bogu hvala!

