Ponedeljek 20. 5. 2019
19.00
Bernardin, duh.; Bavdelj, muč.
Torek 21. 5. 2019
19.00
Krištof in meh. muč.; Evgen, šk.
Sreda 22. 5. 2019
19.00
Marjeta Kasijska; Vladimir, muč.
Četrtek 23. 5. 2019
19.00
Socerb, muč.; Renata, spok.
Petek 24. 5. 2019
(DSO) 16.00
Marija Pom. kristjanov (Bonovec)19.00
Marija pomagaj
Sobota 25. 5. 2019
19.00
Gregor VII., pp.; Beda, duh.
Nedelja 26. 5. 2019
7.00
6. VELIKONOČNA NEDELJA
9.30
Filip Neri, duh.
(Žlebe)15.00
19.00
Ponedeljek 27. 5. 2019
19.00
prošnji dan
(Žlebe) 20.00
Alojzij Grozde, Avguštin
Torek 28. 5. 2019
19.00
prošnji dan
(Golo Brdo) 20.00
Anton Julijan; Maksim, šk.
Sreda 29. 5. 2019
19.00
prošnji dan
Maksim Emonski, Bona, dev.
Četrtek 30. 5. 2019
10.00
GOSPODOV VNEBOHOD
19.00
Kancijan, muč.
Petek 31. 5. 2019
(DSO) 16.00
Obisk. Dev. Marije, bin. 9-d.
19.00
Sobota 1. 6. 2019
19.00
Justin, Simeon; bin. 9-d.
Nedelja 2. 6. 2019
7.00
7. VELIKONOČNA NEDELJA
9.30
Marcelin in Peter, bin. 9-d.
19.00

+Antonija Žebovec, obl.
po namenu
+Franc Urbančič, r.d.
+Matej Pivec, 30.d.
+ Franc Dolenc
+Jernej Sušnik, obl.
+ Marija Starman,
god in r. d.
+ Franc Tominc
za žive in rajne farane
+Ana Istenič, obl.
šmarnice
+Jurij Lesica
+ Gorazd Fertin, r.d.
prošnja sv. maša
++ Framovi
prošnja sv. maša
prošnja sv. maša
++Jože in Helena Žitnik
+ Karl Fram
+ Vida Kovačič
+ Ciril Valant

++Albina in Rudi Trampuš

+Janez Bergant, obl.

za žive in rajne farane
+Zdravko Bahor
+ Franci Petač, obl.

Ponedeljek 3. 6. 2019
19.00
K. L. in ug. muč, Janez XXIII, bin. 9-d.
Torek 4. 6. 2019
(kapela) 7.00
F. Caracciolo, Krista, bin. 9-d.
Sreda 5. 6. 2019
19.00
Bonifacij; Igor, bin. 9-d.
Četrtek 6. 6. 2019
19.00
Norbert; B. Oglejski, bin. 9-d.
Petek 7. 6. 2019
19.00
Robert; Bogumil,op.
20.00-23.00
prvi petek, bin. 9-d.
Sobota 8. 6. 2019
(kapela)7.15
dan Primoža Trubarja, Medard
8.00
prva sobota, bin. 9-d.
19.00
Nedelja 9. 6. 2019
7.00
BINKOŠTNA NEDELJA
9.30
Primož in Felicijan, muč.
19.00

+ Gorazd Fertin
++ Framovi
za ozdrav. druž. debla
++Anton in Marija
Komatar, obl.
po namenu
češčenje Najsvetejšega
fatimska pobožnost
za duhovne poklice
+ Alojz Petač, obl.
za žive in rajne farane
+ Vida Kovačič
+ Franc Petač, r.d.

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.

Napovedni koledar:
10. 6. – maša Petelinc; seja ŽPS
11. 6. – maša v Crngrobu
12. 6. – srečanje Karitas
13. 6. - kateheza odraslih
13. 6. - priprava na krst
16. 6. – nedelja Sv. Trojice, maša na Golem Brdu, krstna
20. 6. – Sveto Rešnje Telo in Kri
23. 6. – maša za domovino v Bonovcu
24. 6. – celodnevno češčenje
25. 6. – dan državnosti, diakonsko posvečenje našega
bogoslovca Anžeta Cunka v Šentvidu pri Stični (10.00)
28. 6. – »Srce Jezusovo«
29. 6. – »Srce Marijino«,
mašniško posvečenje našega diakona Tadeja Ložarja
30. 6. – patrocinij,
ponovitev nove maše novomašnika Tadeja Ložarja

Šmarnice z dedki in babicami v Rahelinem vrtcu

V četrtek, 23. 5., ob 10.00 bodo v našem župnijskem vrtcu
šmarnice za dedke in babice. Lepo vabljeni.

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

Krstna nedelja v maju:

Nedelja, 26. 5., bo krstna. Priprava na zakrament sv. krsta bo v četrtek,
23. 5., ob 20.00 v učilnici župnišča. Potrebne so predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:

25. 5. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
1. 6. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
8. 6. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)

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: 7

19. maj 2019

»Sveti Duh je Božja moč, ki spreminja svet«
Jezus je rekel svojim apostolom: »Prejeli boste moč Svetega Duha ... in boste moje
priče.« (Apd 1,8) In prav tako se je zgodilo: tiste učence, ki so bili prej prestrašeni in so
se skrivali za zaprtimi vrati tudi po Učiteljevem vstajenju, Sveti Duh preoblikuje. Kakor
pravi Jezus v evangeliju, "so pričevali zanj" (prim. Jn 15,27). Če so bili prej neodločni,
postanejo pogumni in gredo iz Jeruzalema na skrajne konce sveta. Ko je bil Jezus med
njimi, so bili prestrašeni, zdaj so brez Njega neustrašni, saj je Duh spremenil njihova
srca. Duh odpravlja ovire v srcih, ki so zapečatena s strahom. Premaga upiranja.
Tistemu, ki se zadovolji s povprečnostjo, predoča dar zanosa. Razširja zaprta srca.
Spodbuja k služenju tistega, ki se prepušča lagodnosti. Tistega, ki misli, da je dosegel
svoj cilj, spodbuja k hoji. Tistemu, ki je okužen z mlačnostjo, pomaga sanjati. To je
sprememba srca. Mnogi obljubljajo obdobja sprememb, nove začetke, izjemne
prenove, vendar pa nas izkušnja uči, da noben zemeljski poskus spreminjanja stvari ne
more popolnoma zadovoljiti človeškega srca. Sprememba Duha je drugačna: ne
preobrazi življenja okoli nas, ampak spreminja naše srce; ne osvobaja nas naših težav
nenadoma, ampak nas osvobaja znotraj, da se moremo z njimi soočiti; ne da nam
vsega takoj, ampak nam pomaga, da hodimo polni zaupanja, ne da bi se kadarkoli
naveličali življenja. Duh ohranja srce mlado. Mladost kljub vsem prizadevanjem, da bi
jo podaljšali, prej ali slej mine; Duh pa je tisti, ki preprečuje edino nezdravo staranje,
tisto notranje. In kako to stori? Tako, da prenavlja srce, ga spreminja iz grešnega v
tistega, ki mu je bilo odpuščeno. To je velika sprememba: iz krivcev nas naredi za
pravične in tako se vse spremeni, saj iz sužnjev greha postanemo svobodni; iz sužnjev
sinovi, iz škartiranih dragoceni, iz razočarancev polni upanja. Tako Sveti Duh stori, da se
ponovno rodi veselje, tako stori, da v srcu cveti mir. Danes se torej naučimo, kaj storiti,
ko potrebujemo resnično spremembo. Kdo izmed nas je ne potrebuje? Posebej takrat,
ko smo na tleh, ko se trudimo pod težo življenja, ko nas naše slabosti pritiskajo k tlom,
ko je težko iti naprej in se zdi nemogoče ljubiti. Takrat bi potrebovali močno »krepčilo«:
to je On, Božja moč. On je tisti, ki, kakor izpovedujemo v veroizpovedi, »oživlja«. Kako
dobro bi nam delo, če bi vsak dan vzeli to življenjsko krepčilo! Če bi vsak dan, ko se
zbudimo, rekli: »Pridi, Sveti Duh, pridi v moje srce, pridi v moj dan.« Duh, po srcih,
spreminja dogodke. Kakor veter veje kjerkoli, tako On dosega tudi najbolj nepredvidene situacije. V Apostolskih delih, kjer je Duh protagonist, smo priče nenehni
dinamičnosti, ki je polna presenečenj. Ko apostoli ne pričakujejo, jih Sveti Duh pošlje k
poganom. Odpira nove poti, kakor v prizoru, ki opisuje diakona Filipa. Duh ga je
spodbudil, da je šel k zapuščeni cesti, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo – kako žalostno
zveni danes to ime! Naj Duh spremeni srca in dogodke ter prinese mir v Sveto deželo. –
Na tisti cesti Filip pridiga etiopskemu dvorjanu in ga krsti; zatem ga Duh vodi v Azoto,
nato v Cezarejo: vedno v nove situacije, da bi širil novost Boga. Potem je Pavel, ki
»zavezan Duhu« (Apd 20,22) potuje do skrajnih meja, prinaša evangelij ljudstvom, ki
jih ni nikoli videl. Kadar je Duh, se vedno nekaj dogaja, kadar veje On, ni nikoli
brezvetrja.
Ko gre življenje naših skupnosti skozi obdobja »mlahavosti«, kjer se ima raje domače
zatišje kakor novost Boga, gre za slabo znamenje. Pomeni, da se išče zatočišče pred
vetrom Duha. Kadar se živi za samoohranitev in se ne gre k tistim, ki so daleč, to ni lepo
znamenje. Duh veje, vendar pa mi spuščamo jadra. In vendar smo ga tolikokrat videli
delati čudovite stvari. Pogosto je Duh prav v najtemnejših obdobjih zbudil najsvetlejšo
svetost!
(se nadaljuje na notranji strani oznanil)

(nadaljevanje uvodnika)
On je duša Cerkve, vedno znova jo oživlja z upanjem, napolnjuje z veseljem, oplaja z
novostjo, ji podarja poganjke življenja. Tako kot takrat, ko se v družini rodi otrok: zameša
urnike, prikrajša za spanec, vendar pa prinaša veselje, ki prenavlja življenje, ga priganja
naprej, da se razširi v ljubezni. Duh v Cerkev prinaša t.i. »okus otroštva«. Preko njegovega
delovanja se neprenehoma dogajajo prerorenja. Poživlja začetno ljubezen. Duh spominja
Cerkev, da je kljub stoletjem svoje zgodovine vedno dvajsetletnica, mlada Nevesta, v
katero je Gospod na smrt zaljubljen. Ne naveličajmo se torej vabiti Svetega Duha v naša
okolja, ga klicati preden začnemo s svojimi dejavnostmi: »Pridi, Sveti Duh!« On bo
prinesel svojo moč spremembe, edinstveno silo, ki je tako rekoč istočasno centripetalna
in centrifugalna. Je centripetalna, oziroma vleče proti središču, ker deluje v notranjosti
srca. Prinaša »enost« v razdrobljenost, mir v bridkostih, moč v skušnjavah. Na to spominja
Pavel v drugem berilu, ko piše, da je sad Duha veselje, mir, zvestoba, samoobvladanje
(prim. Gal 5,22). Duh podarja zaupnost z Bogom, notranjo moč, da gremo naprej. Vendar
pa je On hkrati tudi centrifugalna sila, oziroma potiska navzven. Tisti, ki vodi v središče, je
isti, ki pošilja na periferijo, proti vsakršni človeški periferiji. On, ki nam razodeva Boga,
nas spodbuja, naj gremo k bratom. Pošilja nas, dela nas za priče in zato vliva – še piše
Pavel – ljubezen, dobrotljivost, krotkost. Le v Duhu Tolažniku izrekamo besede življenja in
resnično spodbujamo druge. Kdor živi po Duhu, je v tej duhovni napetosti: istočasno je
iztegnjen k Bogu ter k svetu.« Prosimo ga, da bi bili takšni. Sveti Duh, silovit Božji veter,
vej nad nami. Vej v naših srcih in daj nam dihati Očetovo nežnost. Vej nad Cerkvijo in jo
priganjaj, naj gre vse do skrajnih meja, da ne bi prinašala ničesar drugega kot Tebe, saj jo
nosiš Ti. Vej nad svetom tenkočutno toplino miru in sveže okrepčilo upanja. Pridi, Sveti
Duh, spremeni nas od znotraj in prenovi obličje zemlje. Amen. Pridi, Sveti Duh, spremeni
nas od znotraj in prenovi obličje zemlje!

Sveti oče, papež Frančišek

Vabilo k šmarnicam
Družine lepo vabljene k letošnjim šmarnicam.

Šmarnice so res lepa pobožnost v čast Materi Mariji in
hkrati priložnost za prenos vere v družini.

Pustimo Božji Materi, da nas oblikuje v svoje hčere in
sinove ter brate in sestre njenega Sina.

Srečanje izrednih delivcev obhajila

V ponedeljek, 20. 5., po maši bo v pisarni župnišča srečanje izrednih
delivcev obhajila. Lepo vabljeni.

Karitas delitev hrane

V sredo, 22. 5., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Praznik Marije Pomočnice, maša pri kapelici v Bonovcu

V petek, 24. 5., je praznik Marije Pomočnice kristjanov. Maša združena s
šmarnicami bo pri kapelici Marije Pomagaj v Bonovcu ob 19.00. V
primeru slabega vremena bo maša v cerkvi.

Kolesarsko romanje

V soboto, 25. 5., vabljeni na prvo letošnje kolesarsko romanje.
Romali bomo v Tunjice na praznovanje godu blaženega Alojzija
Grozdeta. Odhod izpred župnišča v Preski ob 6.30. Prijave in
informacije na tel 031/299-911.

Zahvalno romanje prvoobhajancev in njihovih družin

V nedeljo, 26. 5., bo zahvalno romanje za prvoobhajance in njihove
domače k sv. Marjeti v Žlebe. Zberemo se v Preski pred župniščem
ob 13.30. Z romanjem se bomo Bogu zahvalili za dar sv. obhajila in
Marijo prosili, naj nas varuje, da bomo obhajilo vedno vredno
prejemali.

Mesec junij – mesec češčenja Jezusovega Srca

Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu Srcu. Zgodovina češčenja
Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil
na Jezusove prsi (prim. Jn 13, 15; 21, 20) in apostolom Pavlom, ki je
svoje vernike imel rad v Ljubezni Jezusa Kristusa (prim. Flp 1, 8).
Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in
sploh pri skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin
njegove Božje-človeške ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni
častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske
ljubezni. Pri vseh svetih mašah bomo letos brali vrtnice, ki so
pobožnost v čast Jezusovemu Srcu. Vsak večer bomo pri sveti maši
prisluhnili nagovorom ter ob koncu zmolili litanije Jezusovega Srca
in posvetitev Jezusovemu Srcu.

Obletna sveta maša za pobite v Kočevskem Rogu

Obletna spominska sveta maša za pobite po vojni bo v soboto, 1. 6.
ob 11.00 v Kočevskem Rogu pri breznu pod Krenom. Škofovi maši
bo sledil kratek spravni program. Odhod avtobusa izpred cerkve v
Šentvidu bo ob 8.15. Povratek planiran okoli 14.30 v Šentvid. Cena
vožnje je 10 eur. Če bi se kdo tega romanja udeležil, naj mi sporoči
do ponedeljka, 27. 5.

Romanje na Krk in Goli otok

V soboto, 1. 6., bomo odšli na romanje na Krk in Goli otok. Odhod
izpred župnišča bo ob 5.00. Povratek domov v poznih večernih urah.
Teden pred odhodom bo seznam romarjev visel na oglasni deski
pred cerkvijo.

Prošnji dnevi – Križev teden

Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo prošnje
dneve. Prošnje dneve obhajamo ob koncu velikonočnega časa, to so
trije dnevi pred vnebohodom, ko gremo verniki v procesiji med
njivami in polji v zelenju, ob tem pa prosimo za blagoslov rodovitnosti polj, za blagoslov vsakega drugega človeškega dela, za varstvo
pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za dobro letino.
Prošnje maše in prošnje procesije:
Dan
Vas
Ponedeljek, 27. 5. Žlebe
Torek, 28. 5.
Golo Brdo
Sreda, 29. 5.
Preska (v Bonovcu pri kapelici)*

Ura
20.00
20.00
19.00

*Zberemo se pri kapelici v Bonovcu, od koder se bomo v prošnji
procesiji odpravili v cerkev kjer bo sveta maša.
V zavedanju, da vse, kar imamo in smo, prihaja od dobrega Boga,
bomo molili za blagoslov našega dela:
Vsemogočni Bog, Stvarnik in gospodar življenja, vse je v tvoji moči.
Ti si naš Oče in veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo te, daj, da
bo zemlja rodila obilne sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike,
gozdove, vinograde in sadovnjake pred nevihtami, točo in opustošenjem,
pred pogubnim dežjem in sušo. Blagoslovi delo naših rok in našega
duha, naše delo doma in v službi, saj zaupamo v tvojo pomoč.
Po Kristusu Gospodu. Amen.

Praznik Gospodovega Vnebohoda

V četrtek, 30. 5., obhajamo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Vstali Gospod Jezus Kristus se v svojem veličastvu dvigne v
nebo in nam pokaže, kje so za nas pripravljena bivališča (Jn 14,2),
mi pa se bomo zbrali, kot učenci na gori, z zavedanjem, da je sedaj
na nas naloga, da širimo Gospodovo oznanilo odrešenja v tem svetu.
Na praznik bosta dve sveti maši: zjutraj ob 10.00 in zvečer ob 19.00.
Pri dopoldanski sveti maši bodo sodelovali otroci našega vrtca.

Binkoštna devetdnevnica

Na praznik binkošti se bomo pripravljali z binkoštno devetdnevnico,
ki jo bomo začeli v petek, 31. 5., ter sklenili s slovesno vigilijo
binkoštnega praznika.
Devetdnevnica pomeni poglobljen molitveni čas, ki ima poseben
namen. Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V dneh
med vnebohodom in prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik
so bili zbrani v molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus sam obljubil:
Svetega Duha Tolažnika. To je bila devetdnevna intenzivna molitev
prve Cerkve. Pozneje so nastale devetdnevnice.
Binkoštna devetdnevnica je med vsemi najpomembnejša, saj je
molitev za to, kar je v Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha,
za Svetega Duha samega. Vabim vas, da se v čim večjem številu
udeležujemo 9-dnevne molitvene priprave na binkoštni praznik.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 3. 6., ob 20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v
pisarni župnišča. Lepo vabljeni člani.

Katehetski sestanek

V torek, 4. 6., ob 20.00 bomo imeli kateheti redno mesečno srečanje
v župnišču. Lepo vabljeni.

Skupina za starejše

V sredo, 5. 6., ob 19.00 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.

Prvi petek

Obiskoval bom bolne in onemogle. Kdor bi poleg tistih, ki jih že
redno obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Kot je
v navadi, se bomo na prvi petek z našimi prošnjami in zahvalami
obrnili na Jezusovo usmiljeno Srce. Vabim vas, da opravite sveto
spoved, prejmete zadostilno sveto obhajilo in okrepite molitev.
Pobožnost bomo začeli s sveto mašo ob 19.00, maši pa bodo
sledile litanije Srca Jezusovega. Molitev bomo nadaljevali z
molitveno uro za posvečene Jezusovemu srcu. Ob 21.00 se bo
molitev pred Najsvetejšim nadaljevala v kapeli pastoralnega doma
z molitveno ura za duhovne poklice. Ob 22.00 bo molitev
očenašev po vaših namenih.
Najsvetejše bo v češčenje izpostavljeno vse do 23.00.

Prva sobota

Fatimsko pobožnost bomo začeli ob 7.15. Vabim vas, da obnovite
pet pogojev, ki nam jih priporoča Marija: zakrament sprave, sv.
obhajilo, molitev enega dela rožnega venca in petnajst minut
premišljevanja ene ali več skrivnosti rožnega venca – vse to v
zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu srcu.

Binkošti

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo praznovali v nedeljo,
9. 6., bomo sklenili velikonočni čas. Praznovanje bomo začeli z
binkoštno vigilijo, v soboto, 8. 6., ob 19.00.

Zaključek veroučnega leta

V soboto, 8. 6., pri maši ob 19.00 bomo sklenili veroučno leto. K
tej sv. maši posebej lepo vabljeni veroučenci in starši veroučencev.
Po sv. maši bo na dvorišču pred župniščem razdelitev spričeval in
skromna pogostitev. Starše prosim za pecivo. Pecivo pred sv. mašo
lahko odložite v hodnik pastoralnega doma.

Srečanje starejših

Na binkoštno nedeljo, 9. 6., bomo pri maši ob 9.30 posebno
pozornost v naši župnijski skupnosti izkazali starejšim. Med mašo
bo možnost za prejem bolniškega maziljenja. Pridigo pri sveti
maši bo imel diakon Imre Jerebic, po maši pa bo skupno kosilo v
dvorani Valentina Oblaka. Gospodinje naprošam za pecivo, ki ga
bomo postregli. Prinesite ga v soboto pred praznikom v avlo
pastoralnega doma.

Zahvale

Iskreno bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri pripravi prvega
svetega obhajila, čiščenju cerkve in okolice. Hvala vsem, ki
darujete za obnovo fasade podružne cerkve sv. Marjete. Bog
povrni. Hvala vsem, ki pastoralno delo v župniji podpirate z
molitvijo, blagoslovom in darovanjem trpljenja.

