
Ponedeljek 17. 6. 2019 19.00 +Franc Jarc, obl.
 Albert, duh.  
Torek 18. 6. 2019  (kapela) 7.00 +Smrtnikovi
Marko in Marcelijan, muč. 
Sreda 19. 6. 2019  19.00 ++ starši in brata Štrekelj
Romuald, op.  ++Jože in Helena Žitnik
Četrtek 20. 6. 2019 10.00 +za žive in rajne farane
SV. REŠNJE TELO IN KRI 19.00 + v zahvalo za prejem
Silverij, pp.  Sv. Duha - Golob
Petek 21. 6. 2019 (DSO) 16.00  za ozdrav. druž. debla
Alojzij, redovnik  19.00 +Alojzija Bizant, god
Sobota 22. 6. 2019 19.00 +Boštjan Pavlič, obl.
Tomaž More in Janez Fisher, muč   
Nedelja 23. 6. 2019 7.00 za žive in rajne farane
12. NAVADNA NEDELJA  9.30 +Janez Žerovnik
J. Cafasso, duh. (pri Triglavu) 19.00 slavnostni pohod
 (Bonovec) 20.00 za zdravje 
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Milostna reka, ki izvira izpod križa

Vedno bi morali najti dovolj časa za obhajanje evharistije, ki je nebeški 
kruh, skrivnostna hrana našim dušam, duhovna mana. V njej je osvoboditev, 
odrešenje, ozdravljenje, radost in večna sreča. Ona je »zdravilo nesmrtnosti, 
protistrup proti smrti, hrana večnega življenja v Jezusu Kristusu.« (Sv. 
Ignacij) Brez evharistije ni duhovnega življenja, miru, življenjske sreče in 
večnega življenja. Gospod sam nam govori, da je njegovo telo hrana za 
življenje sveta. Dejstvo je, da je v evharistiji življenje. Po njej se nam daruje 
milost, ker vsebuje samega Gospoda, izvor in začetek vsake milosti. 
Evharistija je kot resnična nebeška hrana najzanesljivejša pot odrešenja, 
nesmrtnosti in izpolnitev vseh najglobljih pričakovanj. Ona je ista in izvirna 
Kristusova žrtev na križu, ki, kot pravi sv. Ignacij, s svojim delovanjem stre 
hudičeve sile in uniči tistega, ki vara in želi uničiti človeka. Tako kot se nam 
Kristus daruje v evharistiji, bi se tudi mi morali darovati Njemu.
Evharistija je bila in ostala srce in duša celotnega krščanskega čaščenja in 
vernega življenja. Ona je vrhunec vsega krščanskega življenja. Je velika 
milostna reka, ki izvira izpod križa, izpira grešno zemljo, čisti in posvečuje 
duše, zdravi in rešuje. Iz nje izhajajo vse milosti za vernike in Cerkev. 
Evharistija je nekrvava daritev, je največje in najpotrebnejše služenje Bogu 
in svetu. Ko prejemamo Jezusa Kristusa v svetem obhajilu, se zedinimo z 
Njim in dobimo moč, da služimo bratom in sestram s prinašanjem Boga. 
Tako se vsi spreminjamo in postajamo drugačni, boljši, pravičnejši, blaženi, 
sveti … Evharistija je življenje za drugega. Krepi nas in spodbuja, da se 
osebno spreminjamo, spreobračamo in tako ustvarjamo novo skupnost, ki 
se obrača k Bogu in ne more živeti brez njega.
Evharistija je središče in okvir celotnega življenja, v katerem se  »vrši  delo 
našega odrešenja« – »v katerem se Bog popolnoma poveličuje in posvečuje 
ljudi«. Največji blagoslov in najgloblja izkušnja Boga, ki ga ima, živi in 
razglaša Cerkev, se izžareva v evharistični daritvi. Sveta mašna daritev je 
največja in najpopolnejša, najmočnejša prosilna molitev, ki je nad vsemi 
ostalimi molitvami, pokoro in vsakim dobrim delom. Tega ni težko razumeti, 
če vemo, da evharistija na oltarju predstavlja Kristusovo daritev za brata 
človeka. Darovani Jezus je prava »spravna daritev za naše grehe« in Njegova 
kri se preliva »v odpuščanje naših grehov«. Sveta maša je pravi in resnični 
dogodek, je resničnost, ki se mora dogajati, zaradi tega jo zmoremo 
doživljati in vanjo verovati.
Evharistija je za bl. Ivana Merza čudež nad čudeži. »Največja stvar, ki obstaja 
na svetu, je sveta Cerkev, največja stvar v Cerkvi je sveta maša in v maši 
spremenjenje. In kot je Kristus za čas svojega zemeljskega življenja usmeril 
vse svoje misli proti Golgoti, tako Kristusova zaročenka Cerkev usmerja vse 
svoje poglede proti oltarju. To, kar se dogaja na oltarju, je največja stvar, ki 
se dogaja na svetu. Tam se dogaja molitev in darovanje, ki jo je za rešitev 
celega sveta pokazal Jezus Kristus na Kalvariji.«
Po fra Petar Ljubičić povzel Miha Lešnjak

Ponedeljek 24. 6. 2019 7.00 za žive in rajne farane
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 8.00 - 18.30 celodnevno češčenje
celodnevno češčenje 18.30 lit. Srca J. in bl. z Najs.
 19.00 ++ Bernardovi starši 
Torek 25. 6. 2019  (kapela) 7.00 ++ Kuralt
Viljem, op.; DD (Šentvid pri Stični) 10.00 diakonsko posvečenje 
Sreda 26. 6. 2019 19.00 + Gorazd Fertin
Rudolf, šk.  
Četrtek 27. 6. 2019 19.00 +Marija Omanovič, 30. dan
Ema Krška, kn  + Ladislav Kovačič, god
Petek 28. 6. 2019 (DSO) 16.00 ++ za rajne
SRCE JEZUSOVO 19.00 + Jožica Perkič, 30. dan
Irenej, šk. muč.  + Majda Trampuš
Sobota 29. 6. 2019 (Lj stolnica) 9.00 mašniško posvečenje
SRCE MARIJINO 19.00 + Peter Peterlin, 
Sv. Peter in Pavel, ap.  god in obletna
Nedelja 30. 6. 2019 7.00 NI SVETE MAŠE 
13. NAV. NED. - prvi rimski muč. 9.30 za žive in rajne farane
PATROCINIJ - ponovitev  ++ Justina in Franc Berčič
nove maše Tadeja Ložarja 19.00 po namenu

Napovedni koledar:
3. 7. – izlet šmarničarjev; Karitas delitev hrane
5. 7. – prvi petek
6. 7. – duhovna obnova za sodelavce Karitas
7. 7. – nova maša Tadeja Ložarja v Dolu pri Ljubljani ob 10.00; 
             zvečer začetek oratorija s sveto mašo
8. 7. do 12. 7. – poletni oratorij
12. 7. do14. 7. – animatorji morje
17. 7. do 21. 7. – poletni tabor naših skavtov
20. 7. – romanje s kolesi na Brezje; sv. maša na sv. Marjeti
21. 7. – Marjetna nedelja, Krištofova nedelja; v župniji maša ob 8.30

Zahvale
Iskreno se zahvaljujem ga. Emi Gortnar za zvesto igranje pri 

šmarnicah. Hvala ga. Elizabeti za čudovito brane šmarnice. Hvala 
mladim za čudovito pozdrav Mariji, ki smo ga zapeli zadnji dan 

meseca Majnika. Iskrena hvala podjetju Cementni izdelki Jarc, ki je 
darovalo tlakovce, ki smo jih namestili pod cerkvijo ter korita, ki so 

nadomestila ograjo pred pastoralnim domom. Bog vam povrni!

Čiščenje cerkve:
15. 6. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
22. 6. –  6. skupina  (vodja: Marta Štrukelj)

27. 6. –  1., 2. in 3. skupina in drugi

Krstna nedelja v juniju:
Nedelja, 16. 6., bo krstna. 

Priprava na zakrament sv. krsta po dogovoru. 
Potrebne so predhodne prijave.

Ponedeljek 10. 6. 2019 (Petelinc) 18.00 zaobljubljena sv. maša
Marija Mati Cerkve 19.00 ++ Andrej in Renata
binkoštni ponedeljek  Bovhan, obl. 
Torek 11. 6. 2019 (kapela) 7.00 ++ Smrtnikovi
Barnaba, ap (Crngrob) 17.00 zaobljubljena sv. maša   
Sreda 12. 6. 2019 17.30 za mir na svetu
Eskil, muč. 
Četrtek 13. 6. 2019 17.30 +Alojz Bukovšek
Anton Pad.; uč.  
Petek 14. 6. 2019 (DSO) 16.00 +Anton Okršlar
Valerij in Rufin, muč.  19.00 + Vida Kovačič, god 
Sobota 15. 6. 2019 19.00 + Vida Žerovnik, 
Vid, muč.   god in rd.
Nedelja 16. 6. 2019 8.30 ++ Jožefa in Alojzij 
NEDELJA SV. TROJICE  Narobe, obl.
Beno, šk. (Golo Brdo) 10.00 ++ Antonija in Franc 
  Bečan
 (SKAVTI -sv. Marjeta) 12.00 za žive in rajne farane
 19.00 ++Pavle in Marija Šubic

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

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.

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



Milostna reka, ki izvira izpod križa

Vedno bi morali najti dovolj časa za obhajanje evharistije, ki je nebeški 
kruh, skrivnostna hrana našim dušam, duhovna mana. V njej je osvoboditev, 
odrešenje, ozdravljenje, radost in večna sreča. Ona je »zdravilo nesmrtnosti, 
protistrup proti smrti, hrana večnega življenja v Jezusu Kristusu.« (Sv. 
Ignacij) Brez evharistije ni duhovnega življenja, miru, življenjske sreče in 
večnega življenja. Gospod sam nam govori, da je njegovo telo hrana za 
življenje sveta. Dejstvo je, da je v evharistiji življenje. Po njej se nam daruje 
milost, ker vsebuje samega Gospoda, izvor in začetek vsake milosti. 
Evharistija je kot resnična nebeška hrana najzanesljivejša pot odrešenja, 
nesmrtnosti in izpolnitev vseh najglobljih pričakovanj. Ona je ista in izvirna 
Kristusova žrtev na križu, ki, kot pravi sv. Ignacij, s svojim delovanjem stre 
hudičeve sile in uniči tistega, ki vara in želi uničiti človeka. Tako kot se nam 
Kristus daruje v evharistiji, bi se tudi mi morali darovati Njemu.
Evharistija je bila in ostala srce in duša celotnega krščanskega čaščenja in 
vernega življenja. Ona je vrhunec vsega krščanskega življenja. Je velika 
milostna reka, ki izvira izpod križa, izpira grešno zemljo, čisti in posvečuje 
duše, zdravi in rešuje. Iz nje izhajajo vse milosti za vernike in Cerkev. 
Evharistija je nekrvava daritev, je največje in najpotrebnejše služenje Bogu 
in svetu. Ko prejemamo Jezusa Kristusa v svetem obhajilu, se zedinimo z 
Njim in dobimo moč, da služimo bratom in sestram s prinašanjem Boga. 
Tako se vsi spreminjamo in postajamo drugačni, boljši, pravičnejši, blaženi, 
sveti … Evharistija je življenje za drugega. Krepi nas in spodbuja, da se 
osebno spreminjamo, spreobračamo in tako ustvarjamo novo skupnost, ki 
se obrača k Bogu in ne more živeti brez njega.
Evharistija je središče in okvir celotnega življenja, v katerem se  »vrši  delo 
našega odrešenja« – »v katerem se Bog popolnoma poveličuje in posvečuje 
ljudi«. Največji blagoslov in najgloblja izkušnja Boga, ki ga ima, živi in 
razglaša Cerkev, se izžareva v evharistični daritvi. Sveta mašna daritev je 
največja in najpopolnejša, najmočnejša prosilna molitev, ki je nad vsemi 
ostalimi molitvami, pokoro in vsakim dobrim delom. Tega ni težko razumeti, 
če vemo, da evharistija na oltarju predstavlja Kristusovo daritev za brata 
človeka. Darovani Jezus je prava »spravna daritev za naše grehe« in Njegova 
kri se preliva »v odpuščanje naših grehov«. Sveta maša je pravi in resnični 
dogodek, je resničnost, ki se mora dogajati, zaradi tega jo zmoremo 
doživljati in vanjo verovati.
Evharistija je za bl. Ivana Merza čudež nad čudeži. »Največja stvar, ki obstaja 
na svetu, je sveta Cerkev, največja stvar v Cerkvi je sveta maša in v maši 
spremenjenje. In kot je Kristus za čas svojega zemeljskega življenja usmeril 
vse svoje misli proti Golgoti, tako Kristusova zaročenka Cerkev usmerja vse 
svoje poglede proti oltarju. To, kar se dogaja na oltarju, je največja stvar, ki 
se dogaja na svetu. Tam se dogaja molitev in darovanje, ki jo je za rešitev 
celega sveta pokazal Jezus Kristus na Kalvariji.«
Po fra Petar Ljubičić povzel Miha Lešnjak

Binkoštni ponedeljek – Marija, Mati Cerkve
Na dan po binkoštnem prazniku Cerkev praznuje praznik Marije, 
Matere Cerkve. Na sam praznik bosta v župniji dve sveti maši: ob 
18.00 na Petelincu in ob 19.00 v župnijski cerkvi.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 10. 6., ob 19.00 bo redna seja župnijskega pastoral-
nega sveta. Srečanje bomo začeli s sveto mašo v cerkvi. Člani lepo 
vabljeni. Vse pa prosim, da delo ŽPS spremljate z molitvijo. 

Maša v Crngrobu
Na torek po binkoštni nedelji, letos 11. 6., naša župnija skupaj s 
sorško roma k Mariji v Crngrob. Sveta maša bo ob 17.00. Če bi kdo 
potreboval  prevoz, naj sporoči na tel. 051/303-164. Letos bi k Mariji 
poromali tudi s kolesi. Odhod izpred župnišča bo ob 15.00. Kdor bi 
poromal s kolesom, naj to sporoči ge. Minki Mihovec na telefon 
031/299-911. Lepo vabljeni!
 
Srečanje Karitas
V sredo, 12. 6., bo po večerni maši v prostorih Karitas pod cerkvijo 
srečanje njenih sodelavcev. Sodelavci Karitas lepo vabljeni.

Dan spomina na posvečenje
Duhovniki se prve dni meseca junija spominjamo dneva 
mašniškega posvečenja. Ta dan-dni imenujemo duhovniški »DIES«. V 
naši dekaniji bomo dekanijski duhovniki odšli na 3-dnevni izlet. 
Tako da me od srede, 12. 6., pa do petka, 14. 6., ne bo. V župnišču bo 
naš bogoslovec Anže Cunk. Če bi kar koli potrebovali, se obrnite 
nanj. Večerni maši v sredo in četrtek bosta ob 17.30. 

Kateheza za odrasle
Zaključno srečanje kateheze za odrasle bo v četrtek, 13. 6., ob 18.00 
v učilnici župnišča. Lepo vabljeni!

Vikend skavtskih obljub
 
Sobota, 15. 6., in nedelja, 16. 6., bo za naše 
skavte posebej slovesna. Imeli bomo 
slovesne obljube. Na slovesnih obljubah 
bomo medse uradno sprejeli nove volčiče, 
nove četnike in klanovce. Pri tem se bomo 
spomnili na to, kakšno vrednost imajo 

skavtski trenutki, znanja in prijateljstva, predvsem pa vera za naše 
življenje. Pozdravljamo vse nove člane in jim želimo, da bi jih 
skavtska obljuba spremljala in jim bila v oporo v življenju. Vse vas 
prosim, da naše skavte in njihove voditelje podpirate z molitvijo in 
blagoslovom ter besedami spodbude. Slovesne obljube bodo na 
hribu sv. Marjete v nedeljo ob 12h.  

Nedelja Svete Trojice 
V nedeljo, 16. 6., bomo obhajali nedeljo Svete Trojice. Nedelja Svete 
Trojice je še posebej slovesna za našo podružnico Golo Brdo, kjer 
stoji cerkve Svete Trojice. Sveta maša na Golem Brdu bo ob 10.00. 
Pri maši bo darovanje za potrebe podružne cerkve. Ta dan bo 
dopoldne v župniji samo ena sveta maša, in sicer ob 8.30. 

Dogovor glede nedeljskih svetih maš na podružnicah
Dogovor, ki smo ga sprejeli na zadnji seji ŽPS 13. 5. glede 
nedeljskih sv. maš na podružnicah se glasi, da kadar je na nedeljo 
sv. maša na podružnici, je ta vedno ob 10.00. Takrat se v župnijski 
cerkvi jutranja sveta maša ob 7.00 in dopoldanska ob 9.30 združita v 
sveto mašo ob 8.30. 

Izlet za čistilke in krasilke 
V torek 18. 6. popoldne nas bo bogoslovec Anže popeljal v rojstni 
kraj in njeno okolico. Ustavili se bomo na Kokrici in se sprehodili po 
parku Brdo. Odhod iz Preske ob 12. uri . Prijave pri župniku.

Sveto Rešnje Telo in Kri
Praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi obhajamo na četrtek po nedelji 
Svete Trojice. Na praznik so v navadi telovske procesije, s katerimi 
verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato 
se ta dan udeležimo svete maše in če se le da tudi procesije. Kako 
dragoceni so trenutki, ko Jezus, navzoč pod podobo kruha, blagoslav-
lja naš kraj, naše ceste, naše šole, naša delovna mesta in naše 
domove. Vabim vas, da si vzamete čas in kot Zahej povabite Jezusa, 
naj se ustavi v vašem domu, ko bo šel mimo vaše hiše. Čeprav je 
procesija kratka, pa Jezusova navzočnost zaobjame dom tistega, ki 
mu sledi in ga prosi. Obudimo vero. 
Na sam praznik bosta dve sveti maši: ob 10.00, pri kateri bodo 
sodelovali otroci župnijskega vrtca, in zvečer ob 19.00. Po večerni 
sveti maši bo procesija Sv. Rešnjega Telesa. Red procesije: na čelu 
procesije gre križ, za križem velika bandera, možje in fantje, 
evharistični banderi (beli), veroučenci s svojimi banderčki, pevci, 
ministranti, nebo (duhovnik z Najsvetejšim), mali rdeči banderi, 
dekleta in žene. Naj bo procesija lepa in urejena. Prvoobhajance in 
druge otroke prosim, naj v košaricah prinesejo cvetje, s katerim 
bodo posipali pot Jezusu pred oltarčki. V primeru slabega vremena 
bo procesija potekala po cerkvi.

Slavnostni pohod v počastitev dneva državnosti, maša za domovino
Za milost samostojne države se bomo posebej zahvalili v nedeljo, 
23. 6., ob 20.00 s sveto mašo, ki bo v Bonovcu pri Hafnerjevi kapelici 
Marije Pomagaj. Slavnostni pohod se bo začel ob 19.00 pri 
»Triglavu« na začetku poti Aleja Slovenija. Med pohodom bo 
kulturno-duhovni program. Mašo pri kapelici bo daroval dr. Janez 
Juhant. V primeru hudih nalivov bo slovesnost potekala v župnijski 
cerkvi s pričetkom ob 19.00. Lepo vabljeni!

Tako v petek kot v soboto bomo obnovili posvetitev in izročitev 
obema presvetima Srcema. Lepo vabljeni. 

Praznik apostolov sv. Petra in Pavla
Na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. 6., bodo slovenski 
(nad)škofje posvečevali nove duhovnike. 

Veseli smo štirih novomašnikov: 
• Gregor Bregar, iz župnije Ljubljana Šentvid; 
nova maša 30. 6. ob 10.00 v župniji Ljubljana Šentvid
• Tadej Ložar, iz župnije Dol pri Ljubljani, 
nova maša 7. 7. ob 10.00 v župniji Dol pri Ljubljani
• Rok Pogačnik, iz župnije Radovljica
• Vito Urbanija, iz župnije Moravče

Vse novomašnike priporočam v molitev ter vas prosim, da skupaj 
molimo tudi za bogoslovce ter vse fante in dekleta, ki se odločajo 
za duhovni poklic. 

Patrocinij – farni dan – dan krstov
Letos bomo patrocinij obhajali v nedeljo, 30. 6., ob 9.30, ko bo 
imel ponovitev nove maše Tadej Ložar. Pri maši bomo posebno 
pozornost namenili vsem, ki so bili v zadnjih sedmih letih 
pridruženi našemu župnijskemu občestvu. Na koncu maše bo 
darovanje (ofer) za novomašnika. Po sveti maši vsi zares lepo 
vabljeni na kosilo in veselo druženje z novomašnikom Tadejem v 
dvorano Osnovne šole Preska. Za to priložnost naprošam gospod-
inje za sladke dobrote za pogostitev. Pecivo lahko dostavite v 
soboto tekom dneva in v nedeljo zjutraj v avlo pastoralnega doma. 
Ta dan ne bo jutranje svete maše ob 7.00. 

Poletni oratorij
Letošnji počitniški oratorij v naši župniji bo potekal od 8. do 12. 7. 
Veselimo se razmišljanja o pomenu Svetega Duha, ki ima izredno 
moč, da vse oživlja. Prijavite se čim prej, najkasneje do 25. junija. 
Prijavnice najdete na župnijski spletni strani. Lepo vabljeni vsi 
osnovnošolski otroci, vključno z bodočimi prvošolci! Prav tako pa 
poletni oratorij in vse animatorje priporočam v molitev.

Mesec maj:

K Bogu so odšli:     Božji otroci so postali:
Marija Omanovič (88)  Tija Porenta, Preska
Jožica Perkič (58)   Albert Mrak, Studenčice
    Elija Bečan, Svetje
    Vid Černe, Vaše
    David Teraž, Žlebe
    Blaž Okorn Planinec, Mengeš
    Sara Rovtar, Preska

Praznik farnega zavetnika sv. Janeza Krstnika – 
dan celodnevnega češčenja

V ponedeljek, 24. 6., bomo obhajali praznik rojstva sv. Janeza 
Krstnika. Ta dan bo za našo župnijo dan celodnevnega češčenja. 
Sledili bomo vabilu našega farnega zavetnika: "Glejte Jagnje Božje, 
ki odjemlje grehe sveta." Dan nas vabi, da bi se skozi cel dan zbirali 
pred Jezusom. To je dan naše župnije. Nam je zaupano češčenje 
Jezusa preko celega dneva. To je dan milosti ne le za našo župnijo, 
ampak celotno Slovenijo. Prikličimo si v zavest – v trenutkih pred 
spremenjenim Jezusom se človek spreminja in situacije, v katerih 
živi, tudi. Odpirajo se poti tam, kjer jih doslej ni bilo, izginjajo 
strahovi in tesnoba, človek dobi moči, o katerih ni nikoli mislil, da bi 
jih lahko imel. Vse, kar potrebujemo, je tam, pred Jezusom. Res 
povabljeni ta dan k Jezusu.   Pri večerni sveti maši ob sklepu 
celodnevnega češčenja  se bo od nas poslovil naš letošnji 
bogoslovec g. Anže Cunk.
Razpored češčenja boste dobili v nedeljo 16. 6. na posebnih 
letakih , ki vas bodo vabili pred Jezusa.

Diakonsko posvečenje našega bogoslovca Anžeta Cunka
Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM bo v torek, 
25. 6., ob 10.00 v župnijski cerkvi sv. Vida v Šentvidu pri Stični v 
diakona posvetil Anžeta Cunka. Kdor bi se udeležil posvečenja, naj 
mi sporoči. Če nas bo dovolj, bom organiziral avtobusni prevoz. 
Odhod avtobusa izpred župnišča bi bil ob 8.30. Lepo bo, če bomo 
Anžeta podprli s svojo navzočnostjo, predvsem pa z molitvijo.

Pletenje venca za pred oltar
Lepa navada je, da se za pred oltar splete venec, ki se ga obesi na 
strop, da praznično visi nad oltarjem. Vsi, ki bi želeli sodelovati pri 
pletenju venca, mi to sporočite. Venec bomo pletli v sredo, 26. 6., 
ob 19.30 pred župniščem. Lepo vabljeni. 

Čiščenje cerkve in okolice
Pred praznikom naše župnije bomo očistili cerkev in uredili 
okolico. Čiščenje cerkve bo v četrtek, 27. 6., ob 8.00. Može vabim k 
urejanju okolice cerkve. 

Praznik Jezusovega in Marijinega Srca
Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi 
obhaja Cerkev slovesni praznik Srca Jezusovega. Letos je to 28. 6.
Praznik Marijinega Brezmadežnega Srca Katoliška cerkev obhaja 
dan po prazniku Srca Jezusovega.
Če spravimo v zvezo s tem Jezusovo besedo: »Blagor čistim v srcu, 
zakaj ti bodo Boga gledali« (Mt 5,8), potem moramo reči: Marijino 
srce je zaradi svoje edinstvene, brezmadežne čistosti zaslužilo 
(seveda na temelju božje milosti) celo to, da je smelo nuditi svojo 
lastno kri božjemu Sinu.


