Ponedeljek 11. 11. 2019
Martin, škof
Torek 12. 11. 2019
Jozafat, šk. - muč.
Sreda 13. 11. 2019
Stanislav Kostka, red.
Četrtek 14. 11. 2019
Nikolaj Tavelić, muč.
Petek 15. 11. 2019
Albert, šk. - uč.
Sobota 16. 11. 2019
Marjeta Škotska, kr.

18.30
19.00
18.30
(cerkev) 19.00
18.30
19.00
18.30
19.00
(DSO) 10.00
18.30
19.00
18.30
19.00

Nedelja 17. 11. 2019
33. NAVADNA NEDELJA
“misijonska za našo župnijo”
Elizabeta Ogrska, red.
Ponedeljek 18. 11. 2019
Posvetitev bazilik
Petra in Pavla
Torek 19. 11. 2019
Matilda, red.
Sreda 20. 11. 2019
Edmund, kr.
Četrtek 21. 11. 2019
Darovanje Device Marije
Maver, šk.
Petek 22. 11. 2019
Cecilija, dev. - muč.
Sobota 23. 11. 2019
Dan Rudolfa Maistra
Klemen I., pp. - muč.
Nedelja 24. 11. 2019
“KRISTUS KRALJ”
Andrej Dung, muč.

7.00
9.30
18.30
19.00
18.30
19.00

18.30
(cerkev) 19.00
18.30
19.00
18.30
19.00
(DSO) 10.00

18.30
19.00
18.30
19.00
7.00
9.30
18.30
19.00

molitve za rajne
+Anton Jaklič
molitve za rajne
++ Bogataj in Kuralt
molitve za rajne
+Janez Sadej
molitve za rajne
+Martin Dobnikar, god
++za rajne
molitve za rajne
++ Franc in Marija Jarc
molitve za rajne
+Franc Petač, obl.
++ Stane in Dana Sušnik
+ Franc Zadnikar, obl.
++ Miha in Doroteja
Špringer
molitve za rajne
za žive in rajne farane
molitve za rajne
+Blaž Starman, 30. dan
+ Jožef Gyergyek
molitve za rajne
++ Bogataj in Kuralt
molitve za rajne
+Gorazd Fertin
molitve za rajne
v zahvalo za 55
let zakona
+Milica Dovžan in vsi njeni
molitve za rajne
++organisti in pevci
molitve za rajne
++ Ana in Janez Jeras
+ Ivanka Kavčič, obl.
za žive in rajne farane
+Vinko Jelenc, rd.
molitve za rajne
+ Franc Mihovec, obl.
+ Andrej Bezjak, obl.

Ponedeljek 25. 11. 2019
18.30
Katarina Sinajska, dev. -muč.
19.00
Torek 26. 11. 2019
6.30
Valerijan Oglejski, šk.
(kapela) 7.00
Sreda 27. 11. 2019
18.30
Virgil in Modest, šk.
19.00
Četrtek 28. 11. 2019
18.30
Katarina Laboure, red.
19.00
(DSO) 10.00
Petek 29. 11. 2019
Saturnin, muč.
18.30
19.00
Sobota 30. 11. 2019
18.30
Andrej, ap.
19.00
Nedelja 1. 12. 2019
7.00
1. ADVENTNA NEDELJA
9.30
Eligij, šk.
18.30
19.00

molitve za rajne
+Peter Bonča, obl.
molitve za rajne
++ Kristan
molitve za rajne
+Mihael Štrus, 20. obl.
molitve za rajne
+Ludvik Strušnik, obl.
+Marija Zavašnik
molitve za rajne
+Karl Frahm
molitve za rajne
po namenu
+Martin Dobnikar
za žive in rajne farane
molitve za rajne
po namenu

Mesec oktober:
K Bogu so odšli:
• Blaž Starman (84)

Božji otroci so postali:

• Tibor Dolinar (Horjul)

• Erazem Močnik (Žlebe)

Krstna nedelja v novembru
Krstna nedelja v novembru bo 24. 11.
Priprava na krst bo v četrtek, 21. 11.,
ob 20.00 v župnišču.
Dobrodošle predhodne prijave.

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.

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.

številka: 15

10. november 2019

Most do večnosti

Jutranja adoracija
Vsak dan od ponedeljka do sobote je v kapeli sv. Družine
od 5.15 do 7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.

Ljudje

Jezus Kristus

Bog

Pravilna št. transakcijskega računa župnije:

SI56 0430 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

Čiščenje cerkve:
16. 11. – 5. skupina (vodja Francka Strušnik)
23. 11. – 6. skupina (vodja Marta Štrukelj)
30. 11. – 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.

Leto: XXX

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

Ko molimo za pokojne, ki so odšli na srečanje z Vstalim, ne
smemo pozabiti na najtežji odhod, ki da smisel vsem drugim –
tj. da gremo ven iz sebe. Samo tako odpiramo vrata, ki vodijo h
Gospodu. Živim tako, da stopam h Gospodu, ali se vrtim okoli
sebe? Kakšna je smer moje poti? Ali samo želim izstopati, ščititi
svojo vlogo, čas in prostor, ali stopam h Gospodu? Ni možno biti
Jezusov in se hkrati vrteti okoli sebe. Dejanja usmiljenja so most,
ki povezuje zemljo z nebesi. Zato se moramo vprašati, ali se
pomikamo naprej na tem mostu. Znam jokati s tistim, ki trpi?
Molim za tiste, na katere nihče ne misli? Pomagam nekomu, ki
mi tega ne more povrniti? To so vprašanja življenja, vprašanja
vstajenja. Sveti Ignacij je predlagal: Vsakokrat, ko si pred
pomembno odločitvijo, si samega sebe predstavljaj pred
Bogom ob koncu dni. Vsaka izbira v življenju, ki jo bomo sprejeli
s tega vidika, bo dobro usmerjena, saj je najbližje vstajenju, ta
pa je smisel in cilj življenja.
papež Frančišek

Šolarji so zapustili prostore pastoralnega doma

V prvem tednu novembra so šolarji zapustili naše prostore in se
vrnili v matične. Ob tej priložnosti bi se zahvalili učiteljicam,
čistilkam, kuharjem in ostalemu osebju za kvalitetno sodelovanje
in sobivanje v naših prostorih. Hvala vsem, ki ste izrazili pohvale,
da ste se pri nas dobro počutili. Hvala vsem župljanom,
župnijskim skupinam, predvsem ŽPS in katehetom, Rahelinemu
vrtcu in ostalim, ki ste v tem času prilagodili svoje delovanje in s
tem omogočili kar se da nemoteno bivanje šolarjev pri nas.
Glede na obraze šolarjev in na njihove besede so se v naših
prostorih dobro počutili in jih radi obiskovali. S tem je dom sv.
Jožefa opravičil svoje ime, saj je kot pravi sv. Jožef postal »skrbnik« otrok. Bogu hvala tudi za to!

Seja ŽPS

V ponedeljek, 11. 11. 2019, bo redna seja ŽPS. Sejo bomo začeli
s sveto mašo ob 19.00 v cerkvi in jo nadaljevali ob 19.45 v
Marijini učilnici v pastoralnem domu. Člani lepo vabljeni.

Karitas srečanje in delitev hrane

V sredo, 13. 11., od 17.00 do 18.45 bodo v prostorih Karitas
delili hrano in druge potrebščine. Zvečer po maši pa bo v
prostorih Karitas srečanje njenih sodelavcev. Lepo vabljeni.

Kateheza odraslih

V četrtek, 14. 11., bo po maši in molitvah kateheza odraslih v
Marijini učilnici v pastoralnem domu. Tema tokratne kateheze bo
Duhovno življenje.

Birmanska sobota

V soboto, 16. 11., bodo imeli birmanci srečanje. Srečanje bomo
začeli ob 15.00 v učilnici sv. Jožefa. Med nami bo Boštjan Hari,
magister teologije, katehet, voditelj seminarjev za notranje
ozdravljenje in osebnostno rast, duhovnih obnov, predavatelj na
bibličnih, zakonskih, mladinskih, molitvenih skupinah in
različnih evangelizacijskih dogodkih. Predava biblične in
dogmatične vsebine, v zadnjem obdobju pa se ukvarja tudi s
preučevanjem vzhodnih ﬁlozoﬁj in new agea. Srečanje bomo
zaključili z adoracijo v kapeli sv. Družine ob 17.30. Birmanci lepo
vabljeni.

Teden zaporov 18.–24. 11. 2019 –
Kaj je zate svoboda; si ti svoboden?

Teden zaporov v svetu že več kot štirideset let, v Sloveniji pa
petnajsto leto zapored ponuja molitveno literaturo krščanskim
skupnostim s povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor:
za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in
njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za
kazenskopravni sistem.

Vabim vas, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu
posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik
ali skupnost storite eno stvar za katero od skupin, za katere molite.

Ta nedelja je tudi birmanska, kar pomeni, da birmanci s sodelovanjem oblikujejo sv. mašo. Podprimo jih z navzočnostjo in molitvijo.

Molitev tedna zaporov:
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih.
Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo
podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse,
ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej
žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali
pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v
Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 25. 11., do nedelje,
1. 12. Papež Frančišek je v apostolski spodbudi Veselje evangelija
zapisal: “Kadar se notranje življenje zapre v lastnih koristih, ni več
prostora za druge, ni posluha za uboge, ne poslušamo več Božjega
glasu, ne uživamo več Božjega glasu, ne uživamo več blagega veselja
njegove ljubezni, ne utripa navdušenja za dobro.”
Dogodki v tednu Karitas:

Sestanek za starše prvoobhajancev

V sredo, 20. 11., ob 20.00 bo v cerkvi sv. Janeza Krstnika srečanje za
starše veroučencev 2. razreda. Lepo vabljeni.

God zavetnice cerkvene glasbe sv. Cecilije

V petek, 22. 11., bomo obhajali god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene
glasbe in pevcev. Ta dan bodo pri sv. maši ob 19.00 prepevali vsi
pevci pevskih zborov naše župnije. S pesmijo in molitvijo se bomo
Bogu zahvalili, da ga smemo s pesmijo slaviti. Posebna zahvala pa
velja vsem pevovodjem, organistom in pevcem v župniji. Naj Vam
Bog ves trud po priprošnji sv. Cecilije obilno povrne s svojim
blagoslovom. Po maši bomo s pevci imeli v pastoralnem domu
tradicionalno »cecilijanko«.

Prvoobhajanski vikend

V petek, 22. 11., bomo z našimi prvoobhajanci odšli na duhovno
okrepitev k Mariji Pomagaj na Brezje. Tam se dobimo ob 17.30. Tam
bomo do sobote, 23. 11. Spoznavali bomo, kako se je sv. Julija
srečevala z Jezusom in tako postala njegova najtesnejša prijateljica.
Predvsem pa bomo prosili Marijo Pomagaj, naj nas spremlja na poti
do prvega svetega obhajila.

Teden Karitas

• Sreda, 27. 11.: ROMANJE prostovoljcev in sodelavcev Karitas na

Slomškovo Ponikvo.
Pričetek romanja bo ob 11.00 z molitvijo. Ob 12.00 bo sledila sv.
maša, ki jo bo daroval predsednik Slovenske Karitas, nadškof msgr.
Alojzij Cvikl. Nato bo v Celju v dvorani Golovec skupno kosilo in ob
16.00 koncert.
• Sreda, 27. 11.: DOBRODELNI KONCERT »KLIC DOBROTE«
ob 20.00 s prenosom na 1. programu TV Slovenija, na Radiu
Slovenija in Radiu Ognjišče. Koncert bo v dvorani GOLOVEC v Celju.
V času koncerta ter ves mesec december bo zbiranje sredstev za
pomoč slovenskim družinam v stiski. Vstopnice za večerni koncert so
brezplačne s prošnjo za donacijo za pomoč družinam. Na voljo bodo
pri g. župniku v župnišču. Če nas bo dovolj, bo organiziran prevoz z
malim avtobusom.
• Petek, 29. 11.: Koncert »KLIC DOBROTE« v Sori, ob 18.30, v
kulturnem domu.
• Nedelja, 1. 12.: ZAKLJUČEK TEDNA KARITAS in »KLIC DOBROTE« NA
TV MEDVODE. Teden Karitas se zaključi z nedeljo Karitas 1. 12. 2019.

Zbiranje sredstev pomoči.

Moški pevski zbor župnije Preska vabi na letni koncert, ki bo v
soboto, 23. 11., ob 20.00 v dvorani Valentina Oblaka v Pastoralnem
domu. Na programu bodo dela Foersterja, Vodopivca, slovenske
narodne in priredbe ljudskih pesmi. Gostje bodo štiri mlade
pianistke. Moderator: Janez Dolinar. Prijazno vabljeni

Sredstva pomoči zbiramo na različne načine. En način je, da se
obračamo na vas in vse dobre duše okoli nas, da darujete materialna
sredstva. V nedeljo, 24. 11., bomo razdelili vrečke Karitas z željo, da
jih vrnete s kakšnim darom v pomoč potrebnim. Kaj darovati?
Hvaležni bomo za vsak dar, predvsem pa za:
higienske potrebščine za telo in dom,
priboljške za praznike (konzerve ribe, paštete in podobno)
Kar bo darovano, prosimo, oddajte v cerkvi na mesto pod korom. Naj
vam Bog dobroto povrne z večnimi darovi!

Nedelja Kristusa Kralja, birmanska nedelja

Katehetski sestanek

Letni koncert Moškega pevskega zbora župnije Preska

Cerkveno leto se v Katoliški Cerkvi sklene s praznikom Kristusa,
Kralja vesoljstva, ki bo letos v nedeljo, 24. 11. Cerkev je Kristusa
za kralja vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s
tem poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta,
zlasti po svojem vnebohodu, najvišjo čast in oblast nad človeštvom
in zgodovino.

V ponedeljek, 25. 11., bo ob 20.00 v župnišču sestanek katehetov
naše veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni.

Sestanek za starše birmancev

V četrtek, 28. 11., ob 20.00 bo srečanje za starše bodočih birmancev
v učilnici sv. Jožefa v pastoralnem domu. Lepo vabljeni.

9-dnevnica pred Brezmadežno

V petek, 29. 11., bomo s sveto mašo ob 19.00 začeli liturgično
pripravo na praznik Brezmadežne, ki bo 8. 12. Pri svetih mašah
bomo skupaj prepevali pesmi, ki opevajo Marijino lepoto.

Adventni oratorijski dan

V soboto, 30. 11., od 9. do 13. ure bo v župniji potekal oratorijski dan, na katerem bomo med drugim izdelovali adventne
venčke. Vsi osnovnošolski otroci lepo vabljeni. Tema letošnjega
oratorijskega dneva bo veselje. Prijavnica je na voljo na spletni
strani župnije in Facebook strani Oratorija Preska.

1. adventna nedelja

Na prvo adventno nedeljo bomo pri sv. maši ob 9.30
blagoslovili adventne venčke.

Adventni mesec december v naši župniji
•v

petek, 29. 11., bo ob 20.00 večer gregorijanskega korala.
petek, 13. 12., bo ob 20.00 v cerkvi koncert našega
opernega pevca Luka Debevca Mayerja.
•v

Obisk svetega Miklavža v naši cerkvi

Sveti Miklavž prosi, da se na njegov obisk otroci pripravijo.
Seveda najprej z molitvijo in dobrimi deli in tudi tako, da se pri
župniku prijavijo, da Miklavž lahko računa, koliko daril naj
prinese s seboj v cerkev. Srečanje bo 5. 12. ob 17.30.

Napovedni koledar:
2. 12. –
4. 12. –
5. 12. –
6. 12. –
7. 12. –
8. 12. –

tajništvo ŽPS
skupina za starejše, maša na Golem Brdu
miklavževanje, srečanje biblične skupine
prvi petek (češčenje do 23.00) / jesenovanje skavtov
prva sobota / jesenovanje skavtov
Brezmadežna, sprejem ministrantov /
jesenovanje skavtov
9. 12. – seja ŽPS
11. 12. – srečanje Karitas
12. 12. – kateheza odraslih
13. 12. – adventni večer – koncert Luka Debevca Mayerja
14. 12. – spovedovanje mladih v Podutiku
15. 12. – 3. adventna nedelja
16. 12. – spovedovanje veroučencev,
začetek božične 8-dnevnice; katehetski sestanek
17. 12. – srečanje ministrantov
18. 12. – maša Karitas; srečanje ministrantov
19. 12. – priprava na krst
22. 12. – 4. adventna nedelja, spovedovanje

