Petek 18. 10. 2019

(DSO) 10.00

+Ivan Fink, obl.

18.30

rožnovenska pobožnost

19.00

+ Ivan Kršinar

Sobota 19. 10. 2019

18.30

rožnovenska pobožnost

Pavel od križa, duh.

19.00

Luka, ev.

++ Marjan Kovaljev in
+ Franc Kepic

Ponedeljek 7. 10. 2019

18.30

ROŽNOVENSKA M. B.

19.00

Sergij, muč
Torek 8. 10. 2019
Pelagija, spok.

6.30
(kapela) 7.00

Sreda 9. 10. 2019

18.30

Dionizij, šk-muč.

19.00

Četrtek 10. 10. 2019

18.30

Florencij, muč.

19.00

3-dnev. pred žegn. nedeljo
Petek 11. 10. 2019

(DSO) 10.00

rožnovenska pobožnost

Nedelja 12. 10. 2019

7.00

za žive in rajne farane

+Marija Kniﬁc, 7. dan

29. NAVADNA NEDELJA

9.30

+ Vinko Jelenc

++Alojz in Ana Jamnik

MISIJONSKA NEDELJA

18.30

rožnovenska pobožnost

rožnovenska pobožnost

Irena (Mira), muč.

19.00

+Marija Kastelec, obl.

+ Mimi Dežman

rožnovenska pobožnost

+Terezija Bergant

rožnovenska pobožnost

+Klemen Svoljšak, obl.
+po namenu

Krstna nedelja:

Krstna nedelja v oktobru bo 20. 10.
Priprava na krst bo v četrtek, 17. 10.,
ob 20.00 v župnišču.

Napovedni koledar:

18.30

rožnovenska pobožnost

19.00

za žive in rajne farane

21.10. - Katehetski sestanek
23.10. - Predavanje za starše veroučencev
25.10. - Predavanje »Dopolnimo spoznanja«
27.10. - Skupno spovedovanje pred praznikom vseh svetih
28.10. - Obhajanje bolnikov pred praznikom vseh svetih
1. 11. – VSI SVETI
2. 11. – verni rajni
3. 11. – zahvalna nedelja
4. 11. – tajništvo ŽPS
6. 11. – skupina za starejše
7. 11. – biblična skupina
8. 11. – skavtsko jesenovanje
11. 11. – seja ŽPS

Ponedeljek 14. 10. 2019

18.30

rožnovenska pobožnost

Kalist I., pp-muč.

19.00

Mesec september

Torek 15. 10. 2019

6.30

Filip, diak.

18.30

3-dnev. pred žegn. nedeljo

19.00

Sobota 12. 10. 2019

18.30

Maksimilijan Celjski, muč.

19.00

3-dnev. pred žegn. nedeljo
Nedelja 13. 10. 2019

Edvard, kr.

++ Andrej in Ana Bizant

rožnovenska pobožnost

+Jože Mihelič, obl.
+ Franc Osredkar

7.00

28. NAVADNA NEDELJA
ŽEGNANJSKA NEDELJA

rožnovenska pobožnost

++Antonija in

Franc Bečan
9.30

Terezija Avilska, red-c. uč. (kapela) 7.00
Sreda 16. 10. 2019

18.30

Marjeta, red.

19.00

+Marija Pavič

+Jožica Cvajnar

rožnovenska pobožnost

+ Ana Jeras

rožnovenska pobožnost

++ Marinka Bosnar in

18.30

Ignacij Antiohijski, šk-muč.

19.00

V prihodnji številki oznanil

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.
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

V prihodnji številki oznanil

Čiščenje cerkve:

rožnovenska pobožnost

+ Ladislav Kovačič, obl.

Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost naše
župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

v zahvalo

Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sveto mašo lepo
povabljeni k tihemu češčenju Najsvetejšega.

• Božji otroci so postali:

12. 10. – 6., 1., 2. skupina (ob 8.00)
19. 10. – družinska kateheza
26. 10. – mladinska skupina

Pavle Kavčič, obl.
Četrtek 17. 10. 2019

• K Bogu so odšli:

Povabilo k večernicam
Vsak četrtek po večerni sveti maši vabljeni k molitvi večernic
pred Najsvetejšim.

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: 13

6. oktober 2019

Ob žegnanjski nedelji
Prva župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski je bila do l. 1785
podružnica župnije Sora. O začetku te cerkve nam je znano le to, da je
imela v 17. stoletju tri oltarje: velikega, posvečenega sv. Janezu Krstniku,
na evangelijski strani oltar sv. Jerneja, tretji oltar je bil pri cerkvenem
vhodu pod milim nebom. O tem priča vizitacijsko poročilo ljubljanskega
škofa Rinalda Scarlichija iz l. 1631.
9. maja 1854 je požar opustošil Presko, pri tem je zgorela streha zvonika.
V 19. stoletju je cerkev imela pet oltarjev: glavnega sv. Janeza Krstnika,
Žalostne Matere božje in sv. Valentina v stranskih kapelah ter Srca
Jezusovega in sv. Martina pri vhodnih vratih. Zaradi številnih predelav je
imela obliko grškega križa.
L. 1895 je cerkev močno prizadel velikonočni potres.
Razvoj župnije in naraščanje prebivalstva je zahtevalo gradnjo nove cerkve,
saj je stara postajala premajhna. Priznani slovenski arhitekt Jože Plečnik je
na prošnjo župnika Valentina Oblaka l. 1936 naredil načrt, po katerem bi
podrli severno steno stare cerkve in tu zgradili novo cerkev, ki bi bila
povezana s staro. V to Plečnikovo cerkev bi prihajali po 16 stopnicah. Načrt
se niti župljanom niti župniku ni zdel dober.
Arhitekt Miroslav Zupan je l. 1938 napravil drugi načrt, ki je bil sprejet.
Gradnja nove cerkve se je začela. 28. julija 1939 so bili narejeni temelji za
novo cerkev. Zaradi pomanjkljivosti načrta z zidavo niso mogli nadaljevati.
Arhitekt Vinko Glanz je napravil nove načrte, julija 1940 so začeli zidati prve
zidove nove cerkve, maja 1941 ob začetku vojne je bila cerkev pod streho.
Župnik Valentin Oblak, ki je župnikoval v Preski od 1927 do 1951, je bil
duša in organizator vsega dela.
Bil je mož molitve, do sebe skromen, v vseh stvareh zelo natančen, bil je
radodaren, skrben, cenil je odkrito besedo. Imel je poseben čut, da je
pravilno presojal razmere, znal je svetovati, pokazati z zgledom, da je
potrebno tudi potrpeti in trpeti, da ohraniš svoje prepričanje. Odločno je
nasprotoval krivičnemu ravnanju nove oblasti do kmetov, do vzgoje mladih
v šolah, do Cerkve. Videl in vedel je, da je idejnim nasprotnikom velik trn v
peti. 21. septembra 1951 so ga neznanci ob enih ponoči skozi okno
župnišča ustrelili. Storilcev niso nikoli odkrili.
Pomembno leto v novejši zgodovini župnije Preska je leto 1957. 30. junija
je bila slovesno blagoslovljena nova oltarna slika župnijskega zavetnika sv.
Janeza Krstnika. Sliko je izdelal akademski slikar Stane Kregar.
13. oktobra je bila slovesna posvetitev nove župnijske cerkve. Slovesnost je
vodil ljubljanski škof Anton Vovk, v asistenci je bil tudi slikar Stane Kregar.
Med ljudmi še vedno kroži citat iz slavnostne pridige škofa Antona Vovka:
"Prejšnja cerkev je bila premajhna, vendar glejte, da ta ne bo kdaj prevelika."
Franci Bečan

Molitev rožnega venca za veroučence

Ob petkih bodo pri molitvi rožnega venca pred večerno mašo sodelovali
veroučenci. O najtančnejšem razporedu bodo obveščeni pri verouku.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 7. 10., ob 20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v
pisarni župnišča. Lepo vabljeni vsi člani.

Teden za življenje

Od 7. do 13. 10. bo v Cerkvi na Slovenskem potekal 28. Teden za
življenje pod geslom »Moč upanja«.
Program tedna za ljubljansko nadškofijo:
Nedelja, 6. oktober: ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE
• 15.00: Brezje, narodno svetišče: molitvena ura Za življenje
• 16.00: evharistično bogoslužje, vodi g. Luka Zidanšek, župnik v
Semiču; poje mladinski zbor iz Šentruperta
Ponedeljek, 7. oktober:
•18h: Ljubljana, Rimska c. 13 (sedež Gibanja za življenje)
Srečanje za mlade »UPANJE V SOOČANJU Z BOLEZNIJO«
Benjamin Kovačič, dr. med., mladi specialist družinske medicine,
Marjeta Snoj, višja medicinska sestra
Marta Treven Malavašič, dr. med., specializantka otroške psihiatrije
Na spletni strani www.gibanjezazivljenje.si bomo vsebine Tedna za
življenje dopolnjevali z razmišljanji, prispevki mladih, družin in drugih.
Tudi mi bomo pri vseh večernih mašah molili, da bi znali spoštovati
življenje od spočetja pa do groba.

Srečanje Karitas

Oktobrsko srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 9. 10., po večerni
sveti maši v prostorih Karitas pod cerkvijo.

Kateheza odraslih

V četrtek, 10. 10., po večerni maši bo prvo srečanje kateheze za odrasle v
letošnjem pastoralnem letu. Kdor bi želel vsebine naše vere poglobiti,
lepo vabljen. Letošnja kateheza bo potekala po knjigi Tomaša Špidlika,
češkega jezuita, profesorja na Papeškem vzhodnem inštitutu ter na
Papeški gregorjanski univerzi v Rimu. Eden največjih poznavalcev
vzhodne krščanske duhovnosti in teologije. Naslov knjige je Osnove
krščanske duhovnosti.

Birmanska sobota

Če Bog da lepo vreme, bomo z bodočimi birmanci v soboto, 12. 10.,
odšli v hribe. Odhod izpred župnišča ob 7.00. Obutev naj bo primerna za
pohod v hribe, s seboj imejte topla oblačila, malico, dovolj tekočine ter
veljaven osebni dokument.

Akademija v počastitev 80-letnice začetka gradnje župnijske
cerkve

80 let je minilo, odkar so naši predniki zavihali rokave, stopili so skupaj
in kakor da bi zapeli ubrano melodijo, so začeli zidati cerkev. Delo je
imelo svojevrsten takt in na koncu je nastala umetnina, hiša Gospodova,
v katero, kot piše na pročelju, pojdemo veseli. Veseli, saj je zrasla
domačija, tudi po obliki, ki jo kaže na zunaj, nastala pa je tudi prijetna
simfonija dela ljudi: od otrok do starejših, od neizobraženih do mojstrov
na svojem področju. Ob tej častiti obletnici, bomo imeli slavnostno
akademijo, v soboto, 12. 10., ob 20. uri v dvorani Valentina Oblaka,
program pa bo kulturno obarvan, s pričevanjem takratnih mladih ljudi,
za povezovanje pa bo skrbel gospod Janez Dolinar. Vljudno vabljeni!

Žegnanjska nedelja

13. 10. 1957 je cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski doživela posvečenje.
Slovesnost posvetitve je vodil škof Anton Vovk. Spomin na posvetitev
naše župnijske cerkve bomo praznovali v nedeljo, 13. 10. Posebej
slovesno bo pri maši ob 9.30, ko bo slovesnost vodil letošnji
novomašnik Gregor Bregar. Za to slovesnost naprošam vse, ki imate
narodno nošo, da jo oblečete in s tem polepšate slovesnost. Prosim pa
tudi gospodinje za sladke dobrote, ki jih bomo postregli pred cerkvijo
po maši. Pri vseh mašah bo darovanje za potrebe župnije.

Duhovna priprava na žegnanjsko nedeljo

Na žegnanjsko nedeljo se bomo pripravljali s tridnevnico, ki jo bomo
začeli v četrtek, 10. 10. Vsak večer bomo posebej molili za našo župnijo,
pri mašah bodo nagovori spregovorili, kako so predniki gradili to
svetišče sredi naše vasi. Na koncu bomo skupaj zmolili molitev k sv.
Janezu Krstniku za našo župnijo. Vsak večer bo priložnost za sv. spoved.
Hkrati pa bomo večere preživeli ob duhovno bogatem programu:
Četrtek: po maši v cerkvi kratek orglarski koncert organista Rudija Cerca
Petek: po maši v cerkvi večer slavljenja z mladimi
Sobota: slavnostna akademija

Seja ŽPS

V ponedeljek, 14. 10., bo imel pastoralni svet sejo. Začeli jo bomo s
sveto mašo ob 19.00. Nato pa nadaljevali v mladinski sobi v kleti
pastoralnega doma. Člani lepo vabljeni.

Srečanje izrednih delivcev obhajila

V sredo, 16. 10., po večerni sveti maši bomo imeli v župnišču srečanje
z izrednimi delivci obhajila, ki bo združeno z načrtovanjem misijona.

Začetek skavtskega leta

18. oktobra bomo skavti začeli s tedenskimi srečanji, ki bodo potekala
ob petkih od 18.00 do 20.00. Prijave se zbirajo do konca oktobra na
elektronski naslov skavti.preska1@gmail.com.
Osnovni namen skavtske vzgoje je z izkušnjo doživeti naravo in Boga
Stvarnika.

Skavtska vzgoja je proces, ki s skavtsko metodo na vseh področjih
vsebine vzgajanja omogoča celostni razvoj posameznika v
pristnega, samostojnega, odgovornega in zdravega človeka,
kristjana in državljana
• Klan
Vabimo predvsem mlade v starosti od 16 do 21 let (od 2. letnika
srednje šole dalje) v vejo klan popotnikov in popotnic (PP). V tem
obdobju se mladi pobližje pripravljajo na odgovorno življenje, v
katerem bo prostor tudi za bližnjega. Klan gradijo na treh stebrih:
Skupnost - Povezanost bratov in sester preko igre, molitve,
skupnega služenja in vsega, kar v klanu skupaj doživljajo.
Pot - So aktivnosti, ki jih izvajajo čez leto, izhodi, izzivi, potepi,
bdenje, puščava, tabor ...
Služenje - Obstajajo tri možnosti služenja: sociala, župnija in
skavtsko gibanje (ZSKSS).
Geslo popotnikov in popotnic je: SLUŽITI.
• Četa
Poleg klana PP vabimo tudi mlade od starosti med 11 in 16 let (od 5.
razreda OŠ do vključno 1. letnika SŠ) v vejo izvidnikov in vodnic (IV).
Živijo v majhni skupnosti, ki se imenuje vod. Več fantovskih in
dekliških vodov sestavlja skupnost, ki se imenuje četa.
Skozi skavtsko leto osvajajo znanja skavtskih veščin (vozli, vezave,
orientacija, ognji, prva pomoč, uporaba orodja, bivaki, osnovno
poznavanje skavtstva), ki so osnova za preživetje na najbolj
pustolovski dogodivščini - poletnem taboru IV.
Geslo izvidnikov in vodnic je: BODI PRIPRAVLJEN.
• Volčiči
Volčiči in volkuljice (VV) so stari od 8 do 11 let (2. do vključno 4.
razred). Otroci čez leto spoznavajo zgodbe iz knjige Rudyarda
Kiplinga: "Knjiga o džungli", ki je za to starostno skupino otrok
dobro sredstvo za vzgojo.
Geslo volčičev in volkuljic je: KAR NAJBOLJE.

Osrednja slovesnost misijonske nedelje, 20. 10., bo v župniji
Murska Sobota s pričetkom ob 16.00. 30. novembra 2019 bo minilo
sto let od objave apostolskega pisma Maximum illud, s katerim je
papež Benedikt XV. leta 1919 dal nov zagon misijonski gorečnosti za
oznanjevanje evangelija. V istemu duhu je tudi papež Frančišek
naročil Kongregaciji za evangelizacijo narodov in Papeškim misijonskim družbam v Rimu ter po svetu, naj pripravijo ta mesec, ki naj bo
posvečen molitvi, premišljevanju in konkretnim pobudam za
oživitev misijonske gorečnosti Cerkve.

Praznovanje zakonskih jubilantov

Komemoracija v Kucji dolini

V soboto, 19. 10., bo potekalo praznovanje zakonskih jubilantov. Vsi,
ki praznujete obletnico skupnega življenja v zakramentu svetega
zakona, prisrčno vabljeni. Te dni boste na dom dobili tudi osebna
vabila. Vabilu se odzovete tako, da vabilu priložen listek prinesete v
župnišče (lahko tudi v nabiralnik) ali pa zakristijo. Če morda kakšen
par, ki tudi praznuje okroglo obletnico poroke, ne bo dobil vabila,
lepo vabljen, da se nam pridruži. Slike s praznovanja si boste lahko
ogledali na spletni strani župnije in v foto ateljeju Bobnar v BC
Medvode, kjer jih lahko poljubno naročite.
Misijonska nedelja
Papež Frančišek je 22. oktobra 2017, na misijonsko nedeljo, z
javnim oznanilom po opoldanski molitvi Gospodovega češčenja na
Trgu sv. Petra v Vatikanu, razglasil izredni misijonski mesec oktober
2019 kot poseben čas za poživitev misijonskega poslanstva Cerkve.

Darovanje na misijonsko nedeljo

Nabirka misijonske nedelje je namenjena za misijone. V imenu vseh
misijonarjev in v svojem imenu se vam iskreno zahvaljujem. Bog
vam povrni za vaš dar.

Misijonska nedelja – začetek priprave na sveti misijon

Letošnja misijonska nedelja bo za našo župnijo posebna. Vstopili
bomo v enoletno pripravo na sveti misijon, ki ga bomo doživeli v
jeseni 2020. Vsaka tretja nedelja v mesecu bo za našo župnijo
misijonska. Na to nedeljo bomo pri oltarju evharistične daritve dobili
duhovna orodja, s katerimi bomo skupaj pripravljali polje naše župnije
na misijonsko setev v jeseni leta 2020. Zavedamo se, da so sadovi
misijona odvisni od dobro pripravljene zemlje naših src in življenj. Od
ene misijonske nedelje do misijonske nedelje v prihodnjem mesecu
boste povabljeni k duhovnemu delu za sveti misijon. Zares bi želel, da
se vsi vključimo v to duhovno dogajanje in prenavljanje naše župnije.
Vabljeni na misijonsko nedeljo k začetku enoletnega misijonskega
dogajanja v naši župniji. Področje misijona je tako moje in tvoje
življenje, dragi brat, draga sestra, voditelj pa je sam Gospod Jezus
Kristus. Priprava na misijon naj bi zbližala srca, bližina naj bi srca
odprla, odprta srca pa naj bi spregovorila in tako sprejela Božje seme
svetega misijona. Bog blagoslovi to leto priprave na misijon.
V nedeljo, 20. 10., ob 15.00 bo žalna slovesnost na grobišču v Kucji
dolini. Lepo vabljeni, da sklenemo roke in molimo za vse, ki pobiti
ležijo na tem delu naše domovine.

Zahvale

Z drobnimi majhnimi dejanji je obogatena naša župnija. Res se zahvaljujem vsem, ki vidno in še večkrat nevidno, darujete čas, moči… Posebej bi
se rad zahvalil vsem, ki molite za pastoralno delo v naši župniji. Hvala
vsem, ki z molitvijo podpirate tudi prihajajočo obnovo fasade podružne
cerkve sv. Marjete. Hvala vsem, ki ste in še po svojih močeh darujete tudi
ﬁnančna sredstva za ta projekt. Hvala soseski Seničica in Golo Brdo za
čudovito doživeto Mihaelovo nedeljo v cerkvi sv. Trojice. Posebna zahvala
gre ključarju Damjanu Kopaču in njegovi ženi Tei za izredno lepo
pripravljeno svetišče sv. Trojice. Hvala vsem, ki ste poskrbeli za prijetno
druženje pred cerkvijo, kjer ste nedavno samoiniciativno uredili prostor.

