Ponedeljek 2. 12. 2019
19.00
Natalija, 9-dn. pred Brezmadežno
Torek 3. 12. 2019
(kapela) 7.00
Frančišek Ksaver, red.
9-dnevnica pred Brezmadežno
Sreda 4. 12. 2019
(Golo Brdo)18.00
Barbara, muč.
19.00
9-dnevnica pred Brezmadežno
Četrtek 5. 12. 2019
19.00
Saba (Savo), op.
9-dnevnica pred Brezmadežno
(DSO) 10.00
Petek 6. 12. 2019
Nikolaj (Miklavž), šk.
9-dn. pred Brezm., prvi petek
19.00
Sobota 7. 12. 2019
7.15
Ambrož, šk.;uč.
8.00
9-dnevnica pred Brezmadežno
prva sobota
19.00
Nedelja 8. 12. 2019
7.00
2. ADVENTNA NEDELJA
9.30
Brezmadežno spočetje
device Marije
19.00
Ponedeljek 9. 12. 2019
19.00
Bernard, red.
Torek 10. 12. 2019
(kapela) 7.00
Judita, sp. žena
Sreda 11. 12. 2019
19.00
Damaz I., pp.
Četrtek 12. 12. 2019
17.00
D. Marija iz Guadalupe
(DSO) 10.00
Petek 13. 12. 2019
Lucija, dev. - muč.
19.00
Sobota 14. 12. 2019
19.00
Janez od Križa, duh.-uč.
Nedelja 15. 12. 2019
7.00
3. ADVENTNA NEDELJA
9.30
Marija de Rosa, red.
misijonska za našo župnijo
19.00

+ Majda Rustja, obl.
++ Kristan
+ Martin Dobnikar
+ Bogomir Starman,
god in rd.
+ Andrej Plešec
++sestri Svoljšak,
družina Smolej, za zdravje
za notranje ozdravljenje
fatimska pobožnost
za duhovne poklice in
svetost že poklicanih
+ Marjan Švigelj, obl.
za žive in rajne farane
+Marjan Žnidaršič,
rd. in god
+Stanko Rihtaršič, obl.
+ Dana Sušnik, obl,
za življenje
++ Janez in Ana
Starman, obl.
+ Žiga Rekar, obl.
+Aljaž Kozamernik
+ Feliks Pestar
+ Jože Dernič, obl.
za žive in rajne farane
++ Alojz in Ivanka
Štrukelj
+ Vilko Herič, obl.

Ponedeljek 16. 12. 2019
19.00
Albina, muč.
božična 8-dnevnica
Torek 17. 12. 2019
19.00
Lazar iz Betanije, sp. mož
božična 8-dnevnica
Sreda 18. 12. 2019
19.00
Gacijan, šk., božična 8-dnev.
Četrtek 19. 12. 2019
19.00
Urban III., pp., božična 8-dnev.
19.00
Petek 20. 12. 2019
Evgen, muč.; božična 8-dnev.
Sobota 21. 12. 2019
(DSO) 10.00
Peter Kanizij, duh. -uč.
božična 8-dnevnica
19.00
Nedelja 22. 12. 2019
7.00
4. ADVENTNA NEDELJA
9.30
Frančiška Cabrini, red. ust.
19.00
božična 8-dnevnica

++ Franc Dobnikar,
obl., brat Štefan in
starši
za življenje
+ Martin
Malenšek, god
+ Ivanka Škof, obl.
+Frančiška
Kovačič
za vse žive in rajne iz
doma DSO
+ Zdravko Kopač
++ Marija in Ivan Bergant
za žive in rajne farane
+Rudolf Verhovšek
+ Gorazd Fertin, obl.
+Jakob Tavželj, rd.

Napovedni koledar:
24. 12. – sveti večer, začetek božično-novoletnih počitnic.
25. 12. – BOŽIČ
26. 12. – dan samostojnosti in enotnosti, maša na sv. Jakobu
27. 12. – izlet za otroke, ki so obiskovali osemdnevnico;
srečanje zakonske skupine (Z3)
29. 12. – nedelja svete Družine – blagoslov otrok in družin
1. 1. 2020 – novo leto; Marija, Božja mati
2. 1. – biblična skupina
3. 1. – prvi petek – češčenje do 23. ure
4. 1. – srečanje ministrantov
6. 1. – Gospodovo razglašenje; tajništvo ŽPS
8. 1. – skupina za starejše
9. 1. – kateheza odraslih
10. 1. – srečanje zakonske skupine (Z1)
11. 1. – srečanje kolednikov
12. 1. – nedelja Jezusovega krsta; predstavitev prvoobhajancev

Čiščenje cerkve:
7. 12. – 2. skupina (vodja Martina Turk)
14. 12. – 3. skupina (vodja Urška Jenko)
20. 12. – 4., 5., 6. skupina
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost naše župnijske
cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

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.

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

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: 16

1. december 2019

Adventni čas – čas misijona
Sveti adventni čas, ki ga začenjamo, je kot vlak, ki nas bo peljal
po poti k misijonu. Misijon nas vabi k prenovitvi odnosov do
Boga, sebe in bližnjega. In to je zapisano v srce adventnega
časa. Prenoviti, spremeniti, opustiti, zavreči in osmisliti. K temu
Ljudje
Jezus Kristus
Bog
nas vabijo mnoga znamenja. A da jih bomo opazili, se moramo
ustaviti in postati pozorni. Kdor ni pozoren, živi v temi. Kajti tako
tistih, ki pravijo, da je vse v redu, kakor tistih, ki pravijo, da ni nič
v redu, se je polastila tema. Zato je potrebno prižgati luč in se
zbuditi, da bi videli znamenja. Da otroci nimajo časa za igro,
pogovor, da se zakonci zares vidijo samo še ob vikendih, da
župnik nima časa za molitev, je cena za vrtiljak dobička in
uspeha. Doživljamo, da se ta vrtiljak vrti vedno hitreje in hitreje
in da je zelo težko s trezno glavo ostati na njem in da nam ne
postane slabo. Pogosto se zgodi, da človek postane nezadovoljen s seboj in bližnjimi, utrujen, nervozen in nenazadnje celo
depresiven. In človek na takem vrtiljaku ve, da mu ni dobro, a ne
izstopi, kar vztraja. Ob tem trpi sam in trpijo drugi ob njem.
Adventni čas in na sploh čas v pričakovanju misijona oziroma
čas misijona, ki se je že začel, pa je vlak življenja, ki nas lahko
izpelje s tega vrtiljaka smrti. A treba je stopiti s tega vrtiljaka in
prestopiti na vlak. Potrebno je postati pozoren, truditi se
razumeti, kaj se dogaja, in ukrepati. Narediti korak, sprejeti
odločitev, tudi tako, ki nam morda ne bo všeč in ji bodo čustva in
misli nasprotovale. Sv. Avguštin je zapisal: »Bog te je ustvaril
brez tebe, vendar te odrešiti brez tebe ne more.« Sami odločamo
o svojem odrešenju. In danes je čas za odločitev. Če nekaj ni v
redu, je potrebna odločitev, da bomo to spremenili, da se bomo
zavestno trudili delati korake v smeri, ki nam jih bo kazal sveti
adventni čas in čas priprave na sveti misijon.

Tajništvo ŽPS

Člane tajništva ŽPS vljudno vabim na srečanje, ki bo v ponedeljek, 2.
12., ob 20.00 v župnišču.

Maša na Golem Brdu

V sredo, 4. 12., ob godu svete Barbare, bo ob 18.00 sveta maša na
Golem Brdu.

Redno mesečno srečanje ministrantov

Ministrante, posebej tiste, ki boste letos na novo sprejeti v ministrantske
vrste, vabim na srečanje, ki bo v soboto, 7. 12. Srečanje bomo začeli s
sveto mašo ob 8.00 ter nadaljevali s konkretnimi vajami za sprejem, ki
bo v nedeljo ob 9.30.

Praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije

Svoje redno srečanje bo imela v sredo, 4. 12., ob 20.00, in sicer v
učilnici župnišča. Lepo vabljeni!

Od Boga razodeta resnica je, da je bila Mati Živega Boga po prav posebni
milosti božji z ozirom na zasluženje našega Odrešenika obvarovana
madeža izvirnega greha. To dejstvo je papež Pij IX., 8. decembra 1854
razglasil za versko resnico.

Miklavževanje

Sprejem novih ministrantov

Skupina za starejše

V četrtek, 5. 12., ob 20.00 bo v župnišču srečanje biblične skupine.
Vabljeni vsi ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Na praznik (8. 12.) bodo svete maše po nedeljskem redu. Pri sveti maši
ob 9.30 bo sprejem novih ministrantov, ki so v preteklem letu začeli
ministrirati. Ministranti bodo pri maši izrazili Gospodu pripravljenost z
besedami: »Tukaj sem!«, zvestobo z besedo: »Hočem,« in spoštovanje do
liturgičnih posod – keliha in patene – tako da se ju bodo dotaknili ter
prisluhnili duhovnikovi molitvi. Vse vabim, da z molitvijo in spodbudno
besedo podpirate naše stare in nove ministrante. Praznik Brezmadežne
je praznik ministrantov in njihovega služenja Gospodovemu oltarju. Vsi
skupaj se bomo ta dan izročili Brezmadežni.

Jesenovanje naših skavtov

Seja ŽPS

Prvi petek

Srečanje Karitas

Sveti Miklavž se želi tudi letos srečati z otroki naše župnije. Obiskal
nas bo v četrtek, 5. 12., ob 17.30 v župnijski cerkvi sv. Janeza
Krstnika. Zaželeno je, da otoke na srečanje s sv. Miklavžem prijavite
do ponedeljka 2. 12. To lahko storite po mailu ali pa na telefon 051
303 164.

Biblična skupina

6. 12. –8. 12. bodo naši skavti na jesenovanju. Naše »preške« skavte
priporočam v molitev.
Petek, 6. 12., je prvi v decembru. 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, 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 22.00
bo molitev očenašev po vaših namenih, nato bo sledilo tiho češčenje
Najsvetejšega do 23.00. Vabljeni!
Pri sv. maši in pri rožnem vencu sodelujejo naši birmanci.

Prva sobota, fatimska pobožnost

Sobota, 7. 12., je prva v decembru 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.

V ponedeljek, 9. 12., bo ob 20.00 redna seja ŽPS. Začnemo jo s sveto
mašo ob 19.00 v cerkvi. Člani lepo vabljeni.
V sredo, 11. 12., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod cerkvijo
sestanek sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni!

Sveta maša vrtca, akademija in božični sejem

V četrtek, 12. 12., lepo vabljeni k sveti maši ob 17. uri, kjer bodo
sodelovali otroci vrtca, prosili pa bomo za blagoslov dela in se Bogu
zahvalili za varstvo in blagoslov. Po sveti maši, predvidoma ob 17.45, bo
v dvorani pastoralnega doma kratka akademija, pri kateri bodo otroci
predstavili svoje delo. Po akademiji bo v preddverju potekal božični
sejem, kjer boste lahko z »nakupom« in darom različnih izdelkov tudi
podprli vrtec. Za to se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Kateheza odraslih

Pri katehezi odraslih, ki bo v četrtek, 12. 12., ob 19.00 v učilnici župnišča,
bomo nadaljevali s poglabljanjem v duhovno življenje. Tokratna tema bo
Milost.

Adventni večer

V petek, 13. 12., bo ob 20.00 v cerkvi koncert našega opernega pevca
Luka Debevca Mayerja.

Spovedni večer za mlade

Z mladimi bomo v soboto, 14. 12., odšli na večer usmiljenja v Podutik,
kjer bo potekalo dekanijsko spovedovanje mladih pred prazniki. Dobimo
se takoj po sveti maši. Mladi lepo vabljeni.

Obhajanje bolnikov pred prazniki

Na tretjo adventno nedeljo, 15. 12., ob 9.30 bodo naši skavti med nas
prinesli betlehemsko lučko.

V 3. adventnem tednu bom obiskoval bolne in onemogle pred prazniki:
· ponedeljek, 16. 12. – Seničica, Golo Brdo, Žlebe
· torek, 17. 12. – Medvode, Preska, Vaše, Studenčice
Kdor bi poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk
duhovnika, naj mi to sporoči na tel. 051 303 164. Zaradi obiska pred
prazniki obisk bolnikov na prvi petek v januarju odpade. Domači, ki
imate bolnega ali onemoglega, poskrbite za obisk duhovnika.

Božična osemdnevnica

Božična maša v DSO

Betlehemska lučka

Božično osemdnevnico, ki je priprava na praznik Jezusovega rojstva,
bomo začeli v ponedeljek, 16. 12., pri večerni sveti maši. Lepo vas vabim,
družine in vse ostale, da bi se skupaj pripravili na ta pomemben praznik.
Z otroki se bomo pred mašo zbrali pod korom in bomo nato v procesiji
med petjem odpeva »Kralja, ki prihaja, pridite molimo,« pristopili k
oltarju.

Katehetski sestanek

V ponedeljek, 16. 12., bomo s kateheti imeli sestanek, in sicer zvečer po
sveti maši v župnišču.

Spovedovanje veroučencev

V tednu od 16. 12. do 20. 12. bo potekalo tudi spovedovanje
veroučencev. Spovedovanje bo potekalo pri rednem verouku. Sicer pa
družine naših veroučencev lepo povabljene k božični osemdnevnici.
Spovedovanje birmancev bo en teden prej, v tednu spovedovanja ostalih
veroučencev pa so birmanci in prvoobhajanci prosti verouka, srečamo se
pri božični osemdnevnici.

Delitev hrane – Karitas

Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov s prehransko pomočjo v
sredo, 18. 12., med 17.00 in 18.45.

Maša za župnijsko Karitas

V sredo, 18. 12., je dan, ko je pred desetletji v naši župniji zaživela
župnijska Karitas. Pri večerni maši bomo Bogu izrekli evharistijo za vse
opravljeno delo.

Obvezne ministrantske vaje

V sredo, 18. 12., in petek, 20. 12., bomo imeli po osemdnevnici
ministranti obvezne vaje pred prazniki (30 min). Prosim za čim večjo
udeležbo.

Čiščenje cerkve in postavljanje smrekic v cerkvi in njeni okolici
V torek, 17. 12., vabim skupino mož, da tudi letos postavijo smrekice v
cerkvi in njeni okolici. V petek, 21. 12., pa vabim 4., 5. in 6. skupino, da s
skupnimi močmi očistimo naše svetišče. Dobrodošli vsi, ki imate čas in
voljo, da skupaj pripravimo svetišče za obhajanje praznikov. Hvala in Bog
vam povrni vaše darovanje.

Upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran se je odzval vabilu in
bo obhajal božično sveto mašo za oskrbovance DSO in ostale, in
sicer v soboto, 21. 12. ob 10.00. Lepo ste vabljeni, med ostarelimi
pa bomo tako začeli naše božično praznovanje!

Župnijsko spovedovanje pred prazniki

Na četrto adventno nedeljo, 22. 12., ob 16.00 bomo imeli župnijsko
spovedovanje pred prazniki. Res lepo vas vabim, da se spovedovanja
udeležite zaradi duhovne priprave, ki je še bolj pomembna od
zunanje priprave. Na voljo bo več spovednikov, spovedovanje pa
bomo začeli s kratko pripravo.

Darovi za očenaše

Pri darovanju za očenaše za rajne ste zbrali za 66 sv. maš za rajne.
Kar je trikrat toliko kot leta 2017. Bog vam povrni. Nekaj svetih maš
bo darovanih v Preski, nekaj pa bo oddanih.
Zahvale
Hvala vsem, ki ste pomagali pri izpeljavi »duhovnih vaj« za naše
prvoobhajance: Mihelini Žebovec in Simoni Jezeršek ter bogoslovcu
Tadeju. Hvala moškemu pevskemu zboru za pripravo in izvedbo
letnega koncerta. Hvala vsem, ki v ofer ali v župnijski pisarni
darujete za prihajajočo obnovo fasade podružne cerkve sv. Marjete.
Hvala vsem, ki karkoli dobrega naredite za župnijo in naš župnijski
vrtec. Hvala vam za vse spodbudne besede, molitve in blagoslove.
Bog vam povrni!

Mesec november:
K Bogu so odšli:
• Lilijana Zorec (58)

Božji otroci so postali:

• krstov ni bilo

Krstna nedelja v decembru:
Nedelja, 22. 12. (4. adventna),
bo krstna. Priprava na zakrament sv. krsta
bo v četrtek, 19. 12., ob 17.30 v učilnici župnišča.
Potrebne so predhodne prijave.

