Ponedeljek 18. 3. 2019
19.00
Ciril Jeruzalemski, šk. -uč.
(cerkev) 9.00
Torek 19. 3. 2019
Jožef, Jezusov rednik
(cerkev) 19.00
Sreda 20. 3. 2019
19.00
Klavdija, muč.; Kutert, op.
19.00
Četrtek 21. 3. 2019
Nikolaj iz Flüe; Serapion
(DSO) 16.00
Petek 22. 3. 2019
(cerkev)18.30
Lea, spk.
(cerkev)19.00
Bazilij, muč.
Sobota 23. 3. 2019
19.00
Turibij, Rebeka, Alfonz, šk.
7.00
Nedelja 24. 3. 2019
3. POSTNA NEDELJA
Katarina Švedska, red.
9.30
(Golo Brdo)15.00
19.00
Ponedeljek 25. 3. 2019
Gospodovo oznanenje
Torek 26. 3. 2019
Larisa, muč.
Sreda 27. 3. 2019
Rupert, šk.
Četrtek 28. 3. 2019
Bojan, kn.
Petek 29. 3. 2019
Jona, muč.
Sobota 30. 3. 2019
Amadej, kn.
Nedelja 31. 3. 2019
4. POSTNA NEDELJA Laetare
Benjamin, muč.

9.00
19.00
7.00
19.00
19.00
(DSO) 16.00
(cerkev) 18.30
(cerkev) 19.00
19.00
7.00
9.30

(Golo Brdo)15.00
19.00

+Andrej Žerovnik
+ Jože Krmelj, obl.
++ Antonija Bečan, r.d.
in Jože Bečan, god
+ Matjaž Hudež, 7. dan
+ Anton Mrak
+Antonija Bizant, 7. dan
po namenu
ni sv. maše - dom zaprt
križev pot
+ Majda Trampuš, 7.dan
+ Alojzija Lakič (r. Ekart)
obl. in ++ Jaklin
+ Dušan Lah
++ Turk
+Marija Bezlaj
+ Jože Kogoj, god
za žive in rajne farane
križev pot (Karitas)
+ Marija Šušteršič
+Stanislava Bukovšek, obl.

in +Alojz Bukovšek, r.d.
+ Franc Jarc
++ po rodu od očeta
Karla
+Zdravko Marinko, obl.
++ Vinko in
Marija Bečan
ni sv. maše - dom zaprt
križev pot, 4.,5. in 6.r.
++ Anton in Marija Komatar
+Franc Kosten
++ Antonija in Franc
Bečan
+Ana Starman
+ Franc Bizant, obl.
križev pot - mladi
za žive in rajne farane

Ponedeljek 1. 4. 2019
19.00
Irena in Agapa, muč.
7.00
Torek 2. 4. 2019
Frančišek Paolski, red. ust.
19.00
Sreda 3. 4. 2019
Sikst I., pp - muč.
19.00
Četrtek 4. 4. 2019
Izidor Sevilski
(DSO) 16.00
Petek 5. 4. 2019
Vincencij, duh.
Prvi petek
(cerkev)18.30
(cerkev)19.00
20.00 - 21.00
21.00 - 23.00
(kapela)7.15
Sobota 6. 4. 2019
Viljem, op.
8.00
Prva sobota
19.00
7.00
Nedelja 7. 4. 2019
5. POSTNA NEDELJA 9.30
tiha nedelja
(Žlebe)15.00
19.00
Herman, red.

++ Stanko in Vesna
Petrina
za zdravje
+Jožef Gyergyek, god
+ Marinka Bosnar
++ Rudi Podgoršek
in starši ter brat Kranjec
križev pot
+ Alojzija Bizant, obl.
češčenje v cerkvi
češčenje v kapeli
fatimska pobožnost
za duhovne poklice
+ Janez Žerovnik
za žive in rajne farane
+ Marija Košir, Vaše
dekanijski križev pot
+ Anton Jaklič

Napovedni koledar:
8. 4. – seja ŽPS
10. 4. – srečanje Karitas
11. 4. – kateheza odraslih
11.4.; 12. 4.; 15. 4.; 16. 4.; 17. 4. – spovedovanje veroučencev
12. 4. – križev pot pripravijo skavti
13. 4. – oratorijski dan; spovedovanje mladih v Podutiku
14. 4. – cvetna nedelja, žup. spovedovanje; 16h križev pot zakonci
15. 4., 17. 4. – srečanje ministrantov po maši
17. 4. – Karitas delitev hrane
18. 4. – veliki četrtek
19. 4. – veliki petek; začetek 9-dnevnice k Božjemu Usmiljenju
20. 4. – velika sobota
21. 4. – velika noč Gospodovega vstajenja
22. 4. – velikonočni ponedeljek, maša na Petelincu
23. 4. – sestanek za starše prvoobhajancev
24. 4. – sestanek zborovodij
26. 4. - dopolnimo spoznanja - Družbeni nauk Cerkve
27. 4. - dekanijski izlet ministrantov
28. 4. - Bela nedelja - ned. Božjega usmiljenja, birm. nedelja

Čiščenje cerkve:

23. 3. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
30. 3. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
6. 4. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)

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.
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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 aprilu:

Nedelja, 28. 4., bo krstna. Priprava na zakrament sv. krsta bo v
četrtek, 25. 4., ob 20.00 v učilnici župnišča.
Potrebne so predhodne prijave.

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

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

Pater Pij se je kot mladenič v sanjah boril z orjaškim velikanom, a prikazal
se mu je tudi Kristus, ki mu je svetoval, kako naj se bori. Današnja
moderna miselnost je v veliki skušnjavi, da na prizore demonov, na
katere tako pogosto naletimo v življenjepisih svetnikov, posebno starih
očetov, gleda skeptično če ne celo ironično. Celoten evangelij in kasneje
meniško življenje pa nas uči, da so tudi misli in predstave izraz
kozmičnega boja med dobrim in zlim, ki presega psihologijo. Hudobec
se na vse načine trudi, da bi onemogočil pot k Bogu. Gospod pa je vladar
luči in premaguje vsako temo.
Človek se sam ne more boriti proti zlu, toda z Božjo pomočjo, z Njegovim
zgledom in z energijo Svetega Duha prejme dovolj moči, da ga premaga.
To je odlično prikazal p. Marko Ivan Rupnik na mozaiku v San Giovanni
Rotondu. Tu se Kristus sam bori skupaj s patrom Pijem. Ščit v boju je
Božja Beseda in Pij se tega uči od Kristusa; oprime se njegove roke in se
uči, kako je treba držati Božjo Besedo. Vendar pa Pij ne drži le lista Božje
Besede, ampak Kristusa samega. V senci Kristusa samega se Pij bori in
velikan izgine. Kristus v roki že drži krono zmage. Četudi v duhovnem
boju pride do zelo hudih trenutkov, v katerih zmaga ni ravno vidna, je bil
pater Pij kljub velikosti tega črnega velikana prepričan, da bo po
Kristusovi zaslugi zmagal (Raz 2,10). (se nadaljuje na prvi notranji strani)

(nadaljevanje uvodnika)
V starem meništvu je veljalo, da tisti, ki je z Božjo milostjo premagal
hude duhove v sebi, je sposoben, da jih prepozna in prežene, kjerkoli
jih vidi. In to je temeljni klic postnega časa. Prepoznat in s Kristusovo
močjo premagat demone v nas samih in se tako borit proti teminam
tega sveta. V današnjem času se mi zdi temeljnega pomena poudariti
prav to, da zlo ni neka slepa sila, ampak je to delo hudega duha, ki zna
menjati obleko. Novo življenje, ki nam ga daje Kristus, predpostavlja
poslanstvo Cerkve, ki je v tem, da pokaže na zlo in nam posreduje
zdravilo, nas uči, kako premagati skušnjave, greh in hudega duha.
Nekateri svetniki, med njimi posebej pater Pij, Arški župnik, Anton
Puščavnik, in še mnogi drugi so okusili zlo na zelo konkreten način, iz
oči v oči. Pater Pij je naprimer ponoči doživljal tako hude boje, da je
bilo njegovo telo zjutraj zaznamovano z udarci, ranami in modricami.
Svetniki s tem postanejo svetilniki in nas opozarjajo, da moremo biti
previdni, glede na to, hvala Bogu, da mi ne doživljamo zla na tako
konkreten način, ampak v navidez bolj nenevarni obliki kot (misli,
čustva, želje). Tako nas svetniki učijo, da življenje kljub vsemu ni tako
romantično in lahkomiselno, kakor ga lahko mnogokrat doživljamo.
Temna sila zla želi na vsak način prodreti skozi nas, preko nas v ta svet.
V moderni dobi, ki nas je postopoma prežela z ateistično vizijo, ki je
vse bolj odrivala na stran Boga in duhovni svet, smo se navadili misliti,
da je zlo plod naše domišljije, da je to ena izmed psihičnih bolezni ter
da se ga da pozdraviti z zdravili, vzgojo ali pa s silo. Toda nobeno
obdobje ni prineslo toliko milijonov mrtvih, kot prav moderna doba in
to v imenu želje, da bi odstranili zlo, ki ga pripisujemo zdaj temu, zdaj
onemu vzroku. A zlo ima duhovne korenine. Uniči se ga lahko samo z
Bogom.
Ruski teolog Bulgakov govori o padlih angelih kot pridevnikih brez
samostalnika, ki se skušajo prilepiti na nek samostalnik, da bi lahko
obstajali. Padli angel kot izredno močan, vendar negativen pridevnik
išče v človeku samostalnik, da bi lahko obstajal in tako dal samostalniku negativni pomen, glede na to, da pridevnik določa kakovost
samostalnika. Zato moramo imeti prijatelje med svetimi angeli, da bi
vzdržali ta boj. Ta poglavar nebeške vojske je sv. nadangel Mihael. Naj
nam priprošnja sv. Mihaela podeli duhovni meč za boj proti zlu. Ta meč
bomo skupaj prijeli: Jaz in ti (moj brat, sestra) in Jezus. In zmaga bo
naša. Blagoslovljeni boj!
po knjigi p. Marka Ivana Rupnika Pot novega človeka,
zbral in uredil Jure Koželj, žpk

Pobožnost križevega pota na postne petke in nedelje

Križev pot molimo vsak postni petek pol ure pred večerno mašo.
Prav tako je križev pot poteka vsako 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.

Teden družine

Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim oznanjenjem (25.
marca) tradicionalno obhajamo teden družine.
Letošnje geslo je Majhni koraki. Prav je, da znamo mladim družinam
približati, kateri so ti mali koraki, ki jih lahko naredijo sami.
Teden družine bomo zaključili na 3. postno nedeljo, ko se bomo pri maši
ob 9.30 posebej spomnili naših staršev.

Predavanje za starše veroučencev

V sklopu večerov, posvečenih vzgoji in izobraževanju staršev veroučencev
veroučne šole, bo v ponedeljek, 18. 3., ob 20.00 v Jožefovi učilnici
predavanje Marjana Peneša, univ. dipl. pedagoga. Marjan Peneš je bil
ravnatelj na Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor, vodstveno funkcijo pa
je imel tudi v vrtcu Storžek v Preddvoru. Članke o vzgoji, za katere snov je
vedno črpal v lastnih izkušnjah, je objavljal v več revijah, med drugim
tudi v reviji Vzgoja, ki je posebej namenjena pedagoškim delavcem.

Praznik sv. Jožefa (19. 3.)

Sv. Jožef je bil zvest in potrpežljiv mož, pokoren Božji volji glede
njegovega življenjskega načrta. Jožef je zavetnik umirajočih, saj je ob
predpostavki, da je umrl pred začetkom Jezusovega javnega delovanja,
umrl v družbi Jezusa in Marije, kar za kristjane predstavlja idealen način,
kako zapustiti zemeljsko življenje. Jožef je zavetnik očetov, obrtnikov,
delavcev in krščanskih družin. Na praznik bosta dve sveti maši: zjutraj ob
9.00 pri maši sodelujejo otroci vrtca; in ob 19.00.

Duhovni vikend za veroučence od 3.r. – 6.r.

Postna duhovna obnova, pogovori z Jezusom na križu;
p. Silvo Šinkovec
V pripravi na veliko noč bomo imeli zadnji vikend v marcu
od 29. - 31. 3. postno duhovno obnovo z naslovom: »Pogovori z
Jezusom na križu!« Duhovno obnovo bo vodil jezuit p. dr. Silvo
Šinkovec. Potek duhovne obnove:
Petek, 29. marec:
18.30 – križev pot
19.00 – sv. maša z nagovorom
20.00 – srečanje v kapeli sv. Družine za vse
Sobota, 30. marec:
16.00 – srečanje s starši prvoobhajancev
17.30 – srečanje v kapeli sv. Družine za vse
19.00 – sv. maša z nagovorom za prvoobhajance in starše
20.00 – srečanje z mladimi v mladinski sobi
Nedelja, 31. marec:
6.30 – rožni venec pred Najsvetejšim
7.00 – sv. maša z nagovorom
9.00 – rožni venec pred Najsvetejšim
9.30 – sv. maša z nagovorom za birmance in starše

Dan za starše in prvoobhajance

V soboto, 30. 3., bo od 15.00 naprej v naši župniji potekal »dan
za prvoobhajance in njihove starše«. Dan bomo zaključili z
večerno sveto mašo.

Za veroučence 3. – 6.r pripravljamo dvo-dnevni duhovni vikend pri sv.
Mohorju nad Moravčami. Tam bomo spoznavali plemenito življenje bl.
Lavre Vicuña , njeno življenje z Jezusom. Prijavnice so na voljo pri
verouku, v cerkvi na mizici za tisk ter na spletu.

Birmanska nedelja

Srečanje animatorjev

V soboto, 23. 3. in 6. 4. ob 20.00 bo v mladinski sobi srečanje
animatorjev v pripravi na postni oratorijski dan in na poletni
oratorij. Animatorji lepo vabljeni.

Prehod iz zimskega na poletni čas se letos zgodi v nedeljo, 31. 3. Na
ta dan moramo ob 2. uri zjutraj ure premakniti za eno uro naprej,
torej na 3. uro, s čimer bomo prešli na poletni čas. Vse večerne svete
maše ostanejo ob 19.00.

Praznik Gospodovega oznanenja

Delavniške maše v cerkvi

Bogoslužje nas ob tem praznovanju usmerja na Kristusa in
Marijo. Na Kristusa, ki postane človek, izpolnjuje Očetovo voljo in
tako uresničuje delo odrešenja človeškega rodu. Na Marijo, ki s
svojim zgodi se pristane, da bo Kristusova mati, s tem pa stopi v
zgodovino odrešenja kot soodrešiteljica. Sveti maši na praznik
bosta ob 9.00 (pri maši sodelujejo otroci vrtca) in ob 19.00.

Srečanje animatorjev bodočih birmancev

Z birmanskimi animatorji bomo imeli srečanje v ponedeljek,
25.3. ob 20.00 v župnišču. Birmanske animatorje, ki bodo vodili
naše birmance v življenje z Jezusom po birmi izročam v molitev.

Nedelja, 31. 3., bo birmanska. Pri maši ob 9.30 bodo sodelovali naši
birmanci.

Premik ure na poletni čas v nedeljo, 31. 3.

Z aprilom bomo imeli zopet redne delavniške maše v cerkvi, razen
torkove in prvosobotne pobožnosti. Tako bo v ponedeljek, 1. 4. sv.
maša že v cerkvi.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 1. 4., ob 20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v
župnišču. Lepo vabljeni člani.

Katehetski sestanek

V torek, 2. 4., ob 20.00 bomo imeli kateheti redno mesečno srečanje
v katehetskem kabinetu. Lepo vabljeni.

Skupina za starejše

V sredo, 3. 4., ob 20.00 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, 4. 4., bo po maši in molitvah, v župnišču redno mesečno
srečanje biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo
Življenja.

Prvi petek

Petek, 5. 4., je prvi v aprilu. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in
onemoglih po domovih, ker bom to storil teden kasneje, v četrtek
in petek pred cvetno nedeljo, 11. in 12. 4. Če bi še kdo, poleg tistih,
ki jih že redno obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči.
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.

Prva sobota, fatimska pobožnost

Sobota, 6. 4., je prva v aprilu in je posvečena češčenju
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev
rožnega venca na fatimski način v kapeli sv. Družine, sledila bo sv.
maša. Lepo vabljeni.

Srečanje ministrantov

V soboto, 6. 4., bodo imeli naši ministranti redno mesečno srečanje.
Srečanje bomo začeli s sveto mašo ob 8.00. Po maši bomo imeli
praktične vaje ministriranja v sv. velikonočnem tridnevju. Prosim za
zanesljivo udeležbo. Po srečanju bo sledil nogomet.
Spovedni dan za prvoobhajance

V soboto, 6. 4., ob 10.00 bo v pastoralnem domu potekal spovedni
dan za naše prvoobhajance. V prvem delu bo potekala priprava na
spoved, drugi del tega dneva bo spoved, tretji pa praznovanje.
Predviden zaključek ob 13.30.

Oljčne vejice

Na tiho nedeljo, 7. 4., boste lahko pred cerkvijo oz. v cerkvi pod
korom dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo. Vaši darovi bodo
namenjeni za obnovo cerkva v Istri, od koder so nam pripeljali
oljke.

Dekanijski križev pot pri sv. Marjeti

Na 5. postno nedeljo, 7. 4., ob 15.00 bo po poti k cerkvi sv. Marjete
potekal tako imenovani dekanijski križev pot. Letošnji križev pot
bomo hodili po postajah slovenske kalvarije, ki jih je spisal prof. dr.
Janez Juhant. Lepo vabljeni.

