Nedelja 8. 3. 2020
2. POSTNA NEDELJA
Janez od Boga, red

Ponedeljek 24. 2. 2020
Matija, ap.
Torek 25. 2. 2020
Valburga, op.
Sreda 26. 2. 2020
++ PEPELNICA
Aleksander, šk.
Četrtek 27. 2. 2020
Gabrijel od ŽMB, red.
Petek 28. 2. 2020
Ožbolt, šk.

19.00
7.00
(cerkev) 19.00

19.00
(DSO) 10.00

(cerkev)18.30
(cerkev)19.00

Sobota 29. 2. 2020
Hilarij, pp.
Nedelja 1. 3. 2020
1. POSTNA NEDELJA
Albin, šk.

na romanju
(cerkev) 19.00
7.00
9.30
(Golo Brdo)15.00

19.00
Ponedeljek 2. 3. 2020
Neža Praška, dev.
Torek 3. 3. 2020
Kunigunda, ces.
Sreda 4. 3. 2020
Kazimir, kr.
Četrtek 5. 3. 2020
Hadrijan, muč.
Petek 6. 3. 2020
Julijan, šk.
PRVI PETEK
Sobota 7. 3. 2020
Perpetua in Felicita, muč.
PRVA SOBOTA

19.00
7.00

+ Mihael Pregrad, 7. d.
++Anton in Marija Nosan
za zdravje
+ Bernarda Kniﬁc, 7.d.
+Janez Dolinar
+ Anton Jaklič
++rajni
križev pot (1., 2. in 3. r.)
+Danica Žlebnik
za zdravje nadškofa Urana
+Vinko Kršinar, obl.
+Janez Jeras, obl.
v zahvalo in priprošnjo
za zdravje
križev pot birmanci
za zdravje ata
++ starši Košir in
bratje ter Marija Kršinar
za zdravje

19.00

+Frančiška Štrus

19.00

+ Janez Žerovnik

(DSO) 10.00

(cerkev)18.30
(cerkev)19.00
(kapela) 7.15
(kapela) 8.00
(cerkev)19.00

Ponedeljek 9. 3. 2020
Frančiška Rimska, red.
Torek 10. 3. 2020
Makarij, šk.
Sreda 11. 3. 2020
Benedikt, šk.
Četrtek 12. 3. 2020
Doroteja, muč.
Petek 13. 3. 2020
Kristina, dev.

po namenu
križev pot
za župnijo
fatimska pobožnost
za duhovne poklice in
svetost poklicanih
+ + Kovačič

Sobota 14. 3. 2020
Lazar Milanski, šk.
Nedelja 15. 3. 2020
2. POSTNA NEDELJA papeška
MISIJONSKA
Klemen, red.

7.00
9.30
(Golo Brdo)15.00
19.00

za žive in rajne farane
+Peter Bečan
križev pot ŽPS
+Tomaž Mlakar, obl.

19.00

+Ladislav Bizant, god
+ Marija Starman
za zdravje

7.00
19.00
19.00
(DSO) 10.00

18.30
(cerkev)19.00
19.00
7.00
9.30
(DSO) 15.00
19.00
19.00

+Rudolf Vrhovšek
.
+ + Antonija in
Jože Bizant
++rajni
križev pot
++ Marija in Ciril Valant
+ Marija Košir
(Vaše 31), obl.
za žive in rajne farane
++ Marija obl. in
Franci Mihovec, rd.
križev pot Karitas
+ Ivana Zor, obl.
++ družina Rozman

Mesec februar
K Bogu so odšli:
Mihael Pregrad (82), Žlebe
Danica Žlebnik (82), Lj. Šentvid
Bernarda Kniﬁc (87), Goričane
•

Božji otroci so postali:
Zala Teraž, Žlebe
Hana Gortnar, Preska
Klara Drobne, Preska
•

Povabilo k večernicam
Vsak četrtek po večerni sveti maši vabljeni k različnim oblikam
molitve 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.

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

Krstna nedelja v marcu

Nedelja, 22. 3., bo krstna. Priprava na
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 19. 3., ob
20.00 v učilnici župnišča. Potrebne so
predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
29. 2. – 3. skupina (vodja Urška Jenko)
7. 3. – 4. skupina (vodja Andreja Bečan)
14. 3. – 5. skupina (vodja Francka Strušnik)

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@gmail.com • www.zupnija-preska.si
TR župnije: SI56 0430 2000 3327 181

Leto: XXXI

številka: 3

23. februar 2020

Pastoralno leto Na poti k misijonu

PRAVIČNOST JE VEČ KOT ENAKOST
Ljudje smo čustvena bitja. Čustva pa se ne dajo popolnoma kontrolirati, nadzorovati, tehtati, meriti. Do vseh in vsakega ne moremo imeti
in nimamo enakih čustev naklonjenosti. Tako tudi mati ali oče ne
moreta imeti vsakega otroka enako rada. Modro pa je reči, da vsakega
drugače ljubijo, saj so si različni in potrebujejo različen način izražanja
ljubezni. Pomembnejše od prizadevanja za »enako ljubezen« je
prizadevanje za pravičnost v družini, med otroki in starši, med otroki
samimi. To ne pomeni uravnilovke, saj so določene razlike dejstvo in so
upravičene, celo nujne. Gre za to, da razlike ne povzročajo krivic in
privilegijev.
Med Ezavom in Jakobom je bilo rivalstvo že v zgodnji otroški dobi, z
leti pa se je še povečevalo (prim. 1 Mz 25,29-33). Ezav je kot prvorojenec in očetov ljubljenec privilegiran, za svoje pravice se mu ni treba
boriti, kot lovec je manj vezan na dom in domača opravila; je razvajen,
predstavlja človeka, ki se ne ozira na prihodnost, v ospredje postavlja
trenutne materialne prednosti.
Otroci hitro dojemajo »logiko« družinskih odnosov – tudi Jakob jo in
samo čaka na priložnost, ko bo Ezava našel v stiski in to stisko, bratovo
ranljivost, izkoristil v svoj prid. Ve, da je Ezav za trenutne užitke
pripravljen marsikaj »prodati« za nizko ceno. Tako Jakob s trgovsko
spretnostjo pride do prvorojenstva. Prvorojenstvo Ezav razume zgolj
kot privilegij. A prvorojenstvo je bilo v takratni družbi ter kulturni in
teološki tradiciji razumljeno in živeto kot poslanstvo ter kot tako
povezano z etično in moralno odgovornostjo. Prvorojenec ne le dobi
večji delež imetja, pač pa tudi večjo odgovornost zanj. Za to odgovornost pa Ezav, kot tipičen potrošnik, ni izoblikoval pravega občutka.
Problem je torej v zlorabi vloge prvorojenca, kar pa je povezano z
nerazrešenim odnosom med očetom in materjo. Izak namreč izkorišča
sinovo prvorojenstvo za lastne potrebe, saj je zanj obvladovanje žene
pomembnejše od moralne vzgoje otrok. Pa tudi Rebeka je pripravljena
Jakobu spregledati moralne spodrsljaje, če ti služijo obvladovanju
njenega moža. Namesto gojitve pristne komunikacije, dogovarjanja in
pristnih odnosov ter vzgoje za (so)odgovornost se v družini gojijo
zvijače oziroma strategije obvladovanja drugega kot »nasprotnika«.
Tako pa se konﬂikti in napetosti medsebojno pogojujejo in vzdržujejo.
(se nadaljuje v prihodnji številki)
(po knjigi Stanko Gerjolj: Živeti, delati, ljubiti povzel Iztok Žebovec)

Katehetski sestanek

V ponedeljek, 24. 2., ob 20.00 bomo imeli kateheti redno mesečno
srečanje v župnišču. Lepo vabljeni.

Pepelnica

Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in s pepelnično sredo
se začenja post. Na samo pepelnično sredo pa velja strogi post.
Liturgična barva mašnih oblačil bo vijolična – barva spokornosti in
skesanosti. Pri sveti maši bo obred pepeljenja. Mašnik s pepelom
“lanskih” oljk pokriža čela vernikom in izreče znane biblijske
besede: “Spreobrni se in veruj evangeliju.” Prav je, da na pepelnico
sklenemo, v čem bo naš post. Da mi bo post koristil, se moram
najprej vprašati, v kakšnem položaju nesvobode se nahajam ter kaj
lahko naredim, da mi bo Bog naklonil to svobodo za dobro.

Postna postava

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post
je na pepelnično sredo (letos 26. 2.) in na veliki petek (letos 10. 4.). Ta
dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih
jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim
dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni
ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka,
pogreb …), post in zdržek odpadeta.

Pobožnost križevega pota na postne petke in nedelje

Premišljevanje skrivnosti odrešilnega Kristusovega trpljenja je še
posebej lepa oblika molitve. Vabim vas k pobožnosti križevega pota,
da skupaj s svojo navzočnostjo pokažemo Gospodu hvaležnost za
njegovo odrešilno trpljenje. Križev pot bomo molili vsak postni
petek pol ure pred večerno mašo. Križev pot in sveta maša bosta v
cerkvi! Prav tako bo križev pot potekal 1., 2. in 4. postno nedeljo ob
15.00 na Golem Brdu. Na 5. postno nedeljo bomo skupaj z
ostalimi župnijami naše dekanije ob 15.00 molili križev pot po poti
k sv. Marjeti.
Križev pot na postne nedelje pripravljajo:
1. postna nedelja (1. 3. – Golo Brdo) birmanci, 2. postna nedelja (8.
3. – Golo Brdo) ŽPS, 3. postna nedelja (15. 3. – kapela DSO)
sodelavci Karitas, 4. postno nedeljo (22. 3. – Golo Brdo) mladi, 5.
postna nedelja (29. 3. – sv. Marjeta) dekanijski križev pot, cvetna
nedelja (5. 4. – na Jeterbenku) blagoslov križa – zakonske skupine
Križev pot z veroučenci:
• 28. 2. – 1., 2. in 3. r.
• 27. 3. – 4., 5., 6. in 7. r.
Križev pot na petek pred cvetno nedeljo
Na petek, 3. 4., pol ure pred sv. mašo pripravijo molitev križevega
pota naši skavti.

Postna akcija za otroke – postani Simon iz Cirene

Ves postni čas bo pred oltarjem Jezus, ki nosi les križa. Z obiskom
svete maše in križevega pota na postne delavnike in nedelje ter s
pridnim sodelovanjem bomo Jezusu zmanjševali težo križa. Z
vsakim obiskom bomo s križa vzeli en košček lesa. Potrudimo se, da
bo križ čim lažji.

Župnijsko postno romanje po poteh bl. Antona Martina
Slomška v pastoralnem letu vseživljenjske kateheze.

Letošnja pot postnega romanja nas bo vodila po krajih velikega
Slovenca, narodnega buditelja, kateheta in svetnika bl. Antona
Martina Slomška. Cena romanja je 39 € s prevozom, vstopninami in
kosilom. Vodič romanja bo Tadej Jakopič. Odhod izpred župnijske
cerkve v Preski ob 7. uri.
- 8.30 prihod na Teharje in križev pot
- 10.30 prihod na Slom, kjer si ogledamo rojstno hišo – muzej in kratki ﬁlm
- 11.40 prihod v župnijsko cerkev na Ponikvi – ogled cerkve
- vožnja do Žičke kartuzije, kjer imamo ob 12.30 voden ogled – 1 ura
- 14.30 kosilo v restavraciji Pri treh ribnikih
- 15.45–18.00 ogled mestnih znamenitosti z obiskom
stolne cerkve in maša ob 16.30, po maši prosto za kavo
- ogled Maribora - Lent
- 19.00 ogled cerkve bl. A. M. Slomška v Košakih
- povratek predviden okrog 20.00 in prihod v Presko okrog 21.30

zagotovil posebne milosti v uri njihove smrti in mu omogočil, da se
bo pokesal svojih grehov ter prejel poslednje zakramente.
Petek, 6. 3., je prvi v marcu. Ta dan bom obiskoval bolne in onemogle po domovih. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že redno obiskujem,
želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas torej k obhajanju
prvega petka – sveta spoved, pobožnost križevega pota, obisk
svete maše, pri kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati, in
prejem svetega obhajila. Na prvi petek več molimo in z dobrimi
deli ter premagovanji zadoščujemo za vse, ki ne verujejo, ne
molijo, ne ljubijo in ne upajo. Po večerni sveti maši bo molitvena
ura za posvečene Jezusovemu srcu v cerkvi. Med molitveno uro bo
priložnost za sv. spoved. Ob 21.00 bo molitvena ura za duhovnike v
kapeli, ob 21.45 bo molitev za družine, nato bo sledilo tiho češčenje
Najsvetejšega do 23.00.

Te ovire bo delno odpravila kandidatna lista. Na njej bodo predlagani člani, ki jih je dosedanji ŽPS prepoznal kot možne člane novega
ŽPS. Vsak kandidat bo v prihodnjem mesecu poklican in vprašan, če
je pripravljen sprejeti kandidaturo. Tako se bo oblikovala kandidatna
lista, na kateri bo preko 40 možnih članov iz vseh vasi naše župnije.
Poleg imena bo tudi fotograﬁja, tako da bo izbira še lažja. Na
kandidatni listi boste lahko izbrali (obkrožili) največ 7 članov. Na
kandidatno listo boste lahko dopisali tudi člana po vaši izbiri.
Posebna komisija bo oddane liste pregledala, preštela vaše izbire in
skupaj z župnikom oblikovala nov ŽPS, ki bo imel ustanovno sejo
skupaj s starim ŽPS junija letos. Do takrat je v polni funkciji še stari
ŽPS. Izbira bo potekala na 4. postno nedeljo, 22. 3. Nedeljo prej
bomo pri maši brali pismo škofa Andreja Glavana. Po maši boste
prejeli ožigosane kandidatne liste za izbiro ŽPS. Glasovnice boste
izpolnjene vrnili prihodnjo nedeljo (22. marca).

Prva sobota, fatimska pobožnost

Seja ŽPS

Sobota, 7. 3., je prva v marcu in je posvečena češčenju
Brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 fatimska
pobožnost, ob 8.00 pa bo maša za duhovne poklice in svetost
poklicanih.

Srečanje ministrantov

V ponedeljek, 2. 3., ob 20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v
župnišču. Lepo vabljeni člani.

V soboto, 7. 3., ob 8.00 bo srečanje za ministrante. Dobimo se v
kapeli pri sv. maši. Tema srečanja bo ministriranje v svetem
velikonočnem tridnevju. Prosim za zanesljivo udeležbo. Ministrante,
ki se srečanja ne bi mogli udeležiti, prosim, da mi to sporočijo.
Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni.

Karitas delitev hrane

Dan birmancev, botrov in staršev

Tajništvo ŽPS

V sredo, 4. 3., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Skupina za starejše

V sredo, 4. 3., ob 19.30 bo v župnišču srečanje skupine za starejše.
Srečanja vodi ga. Štefanija Mole, svetovalka v Družinskem centru
Betanija. Srečanje traja uro in pol. Dobrodošli stari in novi člani.

Biblična skupina

V četrtek, 5. 3., ob 20.00 bo v župnišču srečanje biblične skupine.
Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja. Lepo vabljeni.

Devet prvih petkov

Jezus je rekel sv. Marjeti Mariji: »Tistim, ki bodo zaporedoma devet
prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega
spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih
zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno
pribežališče.« To pomeni, da če vernik devet zaporednih mesecev
na prve petke pobožno prejema sveto obhajilo, mu bo Jezus

V soboto, 7. 3., bo v župniji potekal dan (oz. popoldan) za birmance,
starše in botre. Pričeli ga bomo ob 15. uri, sklenili pa z večerno mašo
ob 19. uri. Starši in botri se zberete v dvorani, birmanci pa v Jožefovi
učilnici. Tako program za birmance kot za starše in botre bo razgiban,
vključeval bo nagovor gostov, pogovor in tudi nekaj osebnega dela.
Zares lepo vabljeni.

Srečanje članov ŽPS v Zavodu sv. Stanislava

Spomladansko srečanje članov ŽPS bo v soboto, 7. 3., v Zavodu sv.
Stanislava v Šentvidu. Člani ŽPS lepo vabljeni.

Priprave na izbor novega ŽPS

Letos spomladi poteče 5-letni mandat članom ŽPS. Tako da bo v marcu
potekal izbor novih članov ŽPS z vnaprej pripravljeno kandidatno listo.
Razlog za novi način izbire je predvsem praktičen. Dosedanji način
volitev članov ŽPS je predstavljal nekaj temeljnih omejitev. Komisija je
izbrala člane z največ glasovi, ne pa glede na sposobnosti za delo v
ŽPS. Poleg tega se v mestnih okoljih verniki med seboj slabše poznajo
in težko presojajo, kdo bi bil primeren za delo v ŽPS.

V ponedeljek, 9. 3., po sveti maši bo v pastoralnem domu redna seja
pastoralnega sveta naše župnije. Sejo bomo začeli s sveto mašo v
kapeli sv. Družine.

Skupina za moške

Vsak drugi torek v mesecu, tokrat 10. 3. ob 19.30, poteka
v pastoralnem domu skupina za moške, ki jo vodi diakon
Iztok Žebovec. Skupina je namenjena možem, očetom in
sinovom. Lepo vabljeni.

Vabilo na 3. vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov
»Moškega in žensko je ustvaril« /1Mz 1,27/
Vsi možje prisrčno vabljeni na srečanje, ki bo letos potekalo v
soboto, 14. marca, od 9.00 do 18.00 ure v prostorih Škoﬁjske
gimnazije A. M. Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru.

Srečanje Karitas

Mesečno srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 11. 3., po večerni
sveti maši v prostorih Karitas pod cerkvijo.

Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat župnijskega Rahelinega vrtca – hiše otrok Montessori bo v četrtek, 12. 3. Vrata vrtca bodo odprta od 9. do 15. ure, ves
čas bo nekdo od zaposlenih na voljo, da vam razkaže vrtec in da se
seznanite z delom, ki poteka v njem. Vabljeni vsi, ki se zanimate za
vpis otroka v vrtec, kot tudi tisti, ki bi se zgolj želeli seznaniti z našim
delom!

Kateheza odraslih

V četrtek, 12. 3., po maši in molitvah bo v župnišču redno mesečno
srečanje kateheze za odrasle. Tokratna tema bodo evangeljski sveti.
Lepo vabljeni.

