Nedelja 26. 1. 2020
3. NEDELJA MED LETOM
SVETOPISEMSKA
Timotej in Tit, šk.

Ponedeljek 13. 1. 2020
Veronika, dev.
Torek 14. 1. 2020
Oton (Odon), red.
Sreda 15. 1. 2020
Pavel, puš.
Četrtek 16. 1. 2020
Marcel, pp.
Petek 17. 1. 2020
Anton (Zvonko), puš.

19.00
7.00
19.00
19.00
(DSO) 10.00

(Žlebe)17.00

19.00

+ Slavka Leben, obl.
+Marija Vilar
+ Drago Kopač, 30.dan
+Angela Duhovnik, obl.
+ + Lojze in
Bernarda Lotrič
++rajni
+ Blaž Starman
++ Anton in
Marija Bohinc
+ Jožefa Plešec, obl.

Sobota 18. 1. 2020
Marjeta Ogrska, red.
Nedelja 19. 1. 2020
2. NEDELJA MED LETOM
Misijonska
Makarij, op.

19.00

19.00

++ Valentin in
Ana Čarman
za žive in rajne farane

Ponedeljek 20. 1. 2020
Fabjan in Boštjan, muč.
Torek 21. 1. 2020
Neža (Agnes), muč.
Sreda 22. 1. 2020
Vincencij, diak. - muč.
Četrtek 23. 1. 2020
Henrik, duh.
Petek 24. 1. 2020
Frančišek Saleški,
šk. - c. uč.
Sobota 25. 1. 2020
Spreobrnjenje ap. Pavla

19.00

+ Anton Alič

7.00
9.30

7.00
19.00
19.00
(DSO) 10.00

19.00
19.00

Ponedeljek 27. 1. 2020
Angela Merici, ust. urš.
Torek 28. 1. 2020
Tomaž Akvinski, c. uč.
Sreda 29. 1. 2020
Valerij, šk.
Četrtek 30. 1. 2020
Martina, muč.
Petek 31. 1. 2020
Janez Bosko,
ust. salezijancev
Sobota 1. 2. 2020
Brigita Irska, op.
Nedelja 2. 2. 2020

7.00
9.30
19.00

+ Jože Kogoj
+Jože Jarc, obl.
(Vaše)
za žive in rajne farane

19.00

++starši in brat Ferlan

7.00

+po namenu (B. H.)

19.00

19.00

v dober namen
+ Jože Jarc, obl.
+ + Frančiška in
Anton Maležič
++rajni
+ Janez Žagar, obl.

19.00

+ Ivana Rihtaršič, obl.

7.00
9.30

za žive in rajne farane
+Miro Černilogar, obl.
++ Stanko in Vesna
ter Vida Petrina
++ družina Rozman

19.00
(DSO) 10.00

JEZUSOVO DAROVANJE

SVEČNICA
19.00

++Filip in Marija Jarc

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.

Pastoralno leto

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

++rajni
+ + Antonija in
Janez Kremžar
+ + Bojan Vilar in
Jožef Perdih
++rajni
+ + Majda in
Tomaž Benedik
+ + starši Močnik

Čiščenje cerkve:
18. 1. – 4. skupina (vodja Andreja Bečan)
25. 1. – skupina naših skavtov
1. 2. – 5. skupina (vodja Francka Strušnik)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost
naše župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

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@gmail.com • www.zupnija-preska.si
TR župnije: SI56 0430 2000 3327 181

Leto: XXXI

številka: 1
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Pastoralno leto Na poti k misijonu

BOG GOVORI SKOZI ČLOVEKOVO RESNIČNOST
»Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v
teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu« (Heb 1,1-2). Te
besede smo slišali v božičnih praznikih in govorijo o tem, da je Bog želel
biti blizu človeku v vsej njegovi resničnosti. Želel nam je spregovoriti
besedo ljubezni po in skozi človekovo resničnost. Tudi skozi tisto težjo in
temno plat. Tega dejstva sodobnemu človeku ni tako lahko sprejeti.
Zgodovina najrazličnejših ideologij ga je in ga še vedno trga od resničnosti.
Chantal Delsol, francoska ﬁlozoﬁnja in članica Académie des sciences
morales et politiques, meni, da del postmodernega Zahoda pod krinko
revolucionarnega duha ali radikalne utopije vodi pravo vojno proti
realnosti sveta v imenu totalne emancipacije in želi svet preoblikovati po
svoji meri in predstavah. S tem pa človeka vedno bolj potiska v navidezni,
virtualni svet oziroma svetove, popolnoma ločene od realnosti.Zato je
izredno pomembno, da je človek odprt za resnično, da išče celotno, celovito
resnico o sebi in drugih na osebni in strukturni, institucionalni ravni.
Preteklo in sedanjo resnico. V letu priprave na župnijski misijon je to
pravzaprav osrednja naloga nas župljanov.Sveto pismo je ena sama zgodba
iskanja človekovega lastnega obraza, v katerem se razodene božji obraz. Že
starozavezni očaki ne spregovorijo le kot »očetje vere«, marveč kot povsem
konkretni zakonski možje in očetje, ki jim življenje v ničemer ne prizanaša.
Čeprav v drugem času in okolju, se srečujejo oni, njihove žene in otroci s
podobnimi vprašanji kot mi danes. Niso brez napak, a nas kljub temu
oziroma prav po tem učijo verovati, živeti, delati, ljubiti. Sveto pismo je
eksistencialno. Ponuja nam številne iztočnice za razmišljanje o sebi, o
medosebnih in medgeneracijskih odnosih in vezeh. O zapletenosti in
zvezanostih, o grehu in krivdi, a tudi o osvobajanju, spravi in odrešenju.
Poskušajmo npr. v luči gesla prihajajočega župnijskega misijona »Pot
svetosti – pot sprave in odpuščanja« brati življenjsko zgodbo očaka Jakoba.
Ta ima svojo predzgodbo v zgodbah Abrahama in Izaka ter svoje nadaljevanje v Jožefovi zgodbi, a Jakob prehodi izredno pomembno in pomenljivo
pot, ki nas uči, da so konﬂikti rešljivi in jih je mogoče preseči ter da se
rešujejo tam, kjer so nastali. Uči nas osebne reﬂeksije in pogumnega
soočanja s seboj, upajočega zrenja v prihodnost in življenjske
ustvarjalnosti.da so konﬂikti rešljivi in jih je mogoče preseči ter da se
rešujejo tam, kjer so nastali. Uči nas osebne reﬂeksije in pogumnega
soočanja s seboj, upajočega zrenja v prihodnost in življenjske ustvarjalnosti. (se nadaljuje v prihodnji številki)
pripravlja diakon Iztok Žebovec

Statistika za leto 2019

V statistiki je naše župnijsko leto izgledalo tako: krsti: 25 (leto prej
25), 13 dečkov in 12 deklic, novokrščenci so se rodili v: 12 v
cerkvenem zakonu, 1 v civilnem zakonu, 12 v izvenzakonski
skupnosti; poroke: 2 (leto prej 6); pogrebi: 30 (leto prej 32), od tega
je bilo samo 12 previdenih (je prejelo zakrament za umirajoče –
maziljenje in sveto popotnico), 17 žensk, 13 moških. Verouk: 206
(leto prej 195), prvoobhajancev 18 (leto prej 29), nedeljniki:
povprečno število 600. Vsem številkam navkljub pa verjamem, da je
bilo leto bogato, četudi tega številke ne morejo zaobjeti.

Misijonska nedelja na poti k misijonu

Nedelja, 19. 1., je posvečena pripravi na sveti misijon, ki bo potekal
letošnje leto v jeseni in sicer konec novembra in začetek decembra.
Voditelj misijona bo kapucin br. Štefan Kožuh. Hvala vsem, ki za
misijon molite in hodite pot k misijonu tako, kot jo predlagamo.
Hvala vam.

Srečanje izrednih delivcev obhajila

V ponedeljek, 13. 1., bo ob 20.00 redna seja ŽPS. Začnemo jo s sveto
mašo ob 19.00 v kapeli svete Družine. Člani lepo vabljeni.

»Vsemogočni Bog, vir vse milosti in blagoslova, naj te blagoslovi za
službo izrednega delivca svetega obhajila. Ko boš bolnikom zvesto
delil kruh življenja, naj te moč tega zakramenta okrepi, da boš
vreden priti na nebeško gostijo.« Z namenom poglobiti zavest o
službi izrednega delivca obhajila bomo imeli v ponedeljek, 20. 1.,
ob 20.00 v župnišču srečanje izrednih delivcev obhajila.

Srečanje Karitas

Mini svetopisemski maraton v naši župniji

Seja ŽPS

V sredo, 15. 1., po večerni sveti maši bo imela župnijska Karitas
redno srečanje njenih sodelavcev v prostorih Karitas pod cerkvijo.
Lepo vabljeni.

Maša pri sv. Marjeti v Žlebah

V petek, 17. 1., ob godu svetega Antona, bo ob 17.00 sveta maša pri
sv. Marjeti v Žlebah.

Teden molitve za edinost kristjanov

Od 18. do 25. 1. bo potekal teden molitve za edinost kristjanov.
Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravili kristjani
različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Zgodovina
krščanstva na tem sredozemskem otoku sega nazaj vse do časa
apostolov. Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na obale Malte okoli
leta 60. O gostoljubnih domačinih je njegov spremljevalec Luka
zapisal pohvalo: »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo.« Te
besede so izbrane za letošnjo vodilno misel.
Gostoljubnost je nujno potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske
edinosti. Je izraz »dialoga ljubezni« med krščanskimi Cerkvami. Kliče
nas k medsebojni naklonjenosti in velikodušnosti do potrebnih,
zlasti do ljudi, ki z nami ne delijo istega jezika, kulture ali vere.
Delitve med kristjani nasprotujejo Božji volji, so v spotiko svetu in
škodujejo oznanjevanju evangelija. Premaga jih lahko samo moč
molitve, v katero zaupamo.
V molitvi doživljamo, da edinost ne more biti zgolj sad človeških
naporov, ampak je vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne moremo
»ustvariti«, »izdelati« ali »organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot
dar Duha, ko smo notranje dovolj pripravljeni za to.
Pri večernih mašah bomo prisluhnili posebnim nagovorom in po
vsaki sveti maši bomo molili molitev za edinost. V četrtek bo molitev
pred Najsvetejšim posvečena prav molitvi za edinost.

Maraton je čudovita priložnost, da se župnija poveže in diha Božjo
besedo. Tako imenovani mini svetopisemski maraton bo v naši
župniji potekal v petek, 18. 1. Dopoldne bo potekal v našem
župnijskem vrtcu, od 20.00 pa do 24.00 pa bo potekal v kapeli
pastoralnega doma. Prisluhnili bomo čudovitim besedilom. Med
20.00 in 22.00 bo svetopisemski maraton potekal z letošnjimi
birmanci in mladinskim zborom. Brali bomo tekste, ki jih bomo
nato slišali še vtkane v pesmi našega zbora. Od 22.00 dalje bomo
brali Janezov evangelij in knjigo Razodetja. Lepo vabljeni, da
skupaj vztrajamo v poslušanju Božje besede in tako okrepimo vero.

Svetopisemska nedelja, 26. 1.

Nedelja Svetega pisma je praznik Svetega pisma. Je dan v letu, ko
se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu za dar zapisane Božje
besede. Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine, ki jo
imamo Slovenci in ki nam je danes lahko v veliko spodbudo in
navdih. Obenem je to priložnost za iskanje načinov, kako bolje
»ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15). Na to nedeljo se bodo pri
sveti maši ob 9.30 predstavili letošnji birmanci.

Na praznik se spominjamo, kako sta Marija in Jožef odnesla novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. Ko jih je videl
starček Simeon, je vedel, da je Jezus Odrešenik. Vzel je otroka v naročje,
se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok Luč celotnemu svetu. Podobno
je Boga hvalila prerokinja Ana.
Ta dan je nedelja, zato bodo maše po nedeljskem redu.

postavitev jaslic v cerkvi. Hvala Mihu Lešnjaku za jaslice v kapeli sv.
Družine. Hvala Martinu Jezeršku za jaslice na vhodu pastoralnega doma.
Hvala mežnarjem za čiščenje pajčevin v cerkvi in postavljanje odra za
jaslice. Hvala skupini mož, ki ste postavili smrekice ter pomagali pri ostali
okrasitvi cerkve, pastoralnega doma in okolice. Hvala Mirku Bizantu za
darovane smrekice. Hvala vsem skupinam, ki ste očistile cerkev in okolico.
Hvala tudi krasilkama Minki in Ireni ter Ireni in Zoranu za zlikane prte.
Hvala g. Marjanu Bukovšku za uglasitev orgel. Hvala otroškemu
pevskemu zboru za čudovito božičnico pred večerno sv. mašo. Mladinskemu zboru in organistki Evi Bečan za petje pri maši svetega večera. Prav
tako hvala Emi Gortnar in inštrumentalistom za božičnico pred
polnočnico. Hvala Mihelini Žebovec za spremno besedilo. Hvala
zborovodkinji Emi in zborovodju Evgeniju ter organistu Rudiju Cercu za
lepo petje. Hvala g. diakonu Iztoku in bogoslovcu Tadeju ter vsem
ministrantom. Hvala vsem, ki ste oprali ministrantske obleke. Hvala ge.
Miri Dobnikar za prizadevno skrb za cerkveno perilo. Hvala vam za vse
vaše darove, ki ste jih namenili v praznične ofre in izrečena voščila. Hvala
ge. Simoni Jezeršek za organizacijo koledovanja. Iskrena hvala vsem
kolednikom in njihovim spremljevalcem. Iskrena hvala vsem, ki ste
kolednike lepo sprejeli na vaših domovih, prisluhnili njihovemu oznanilu
ter jim z darovi pomagali, da bodo razveselili otroke in slovenske
misijonarje po svetu. Hvala še enkrat vsem, ki ste sodelovali pri
župnijskih bogoslužjih. Vsak s svojo prisotnostjo, marsikdo še z dodatnimi
talenti ali službami, ki jih ima. Bog lonaj vsem!

Svečnica – dan posvečenega življenja

Napovedni koledar

Tu ne gre za tekmovanje v hitrem branju Svetega pisma, pač pa je
prebiranje Božje besede hkrati tudi molitev za bralca in poslušalce.
Beseda “maraton” nakazuje, da gre za vztrajanje, saj ob Božji besedi
bedimo teden dni, podnevi in ponoči. “Vztrajajte v molitvi, bedite v njej
in se zahvaljujte”. (Kol 4,2)
Naša župnija se bo svetopisemskega maratona na Viču v Antonovem
domu udeležila v torek, 28. 1., zjutraj od 4.00 do 6.00. Prijavite se pri ge.
Marti Štrukelj (tel. 031-804-476). Lepo vabljeni.

Filmski večer v dvorani Valentina Oblaka

V petek, 31. 1., ob 20.00 bo v dvorani Valentina Oblaka ﬁlmski večer.
Lepo vabljeni.

Srečanje ministrantov

V soboto, 1. 2., ob 9.00 bo redno mesečno srečanje ministrantov.
Ministranti starejši, mlajši in novi lepo vabljeni.

Gospodovo darovanje – svečnica

Redovnice in redovniki na svečnico praznujejo dan Bogu posvečenega
življenja. Prav je, da se ta dan tudi mi Bogu zahvalimo za dar redovništva,
torej za vse, ki so se zavezali k čistosti, uboštvu in pokorščini.

Maše v kapeli

V zimskem času od 7. 1. do 1. 4. bodo vse delavniške maše v kapeli
pastoralnega doma. Nedeljske in praznične maše bodo vse v cerkvi.

Katehetski sestanek

V ponedeljek, 27. 1., po večerni sveti maši bo v župnišču srečanje
katehetov naše veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni.

Karitas delitev hrane

V sredo, 29. 1., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Svetopisemski maraton

Kristjani vse Božje delovanje razumemo kot utelešenje njegove
Besede – in ko ta postaja »dogodek« v našem času in prostoru, smo
deležni Boga. Tak dogodek je tudi svetopisemski maraton –
izmenično, nepretrgano branje Svetega pisma, 24 ur na dan.

Po končanih božičnih praznikih bi se rad zahvalil vsem, ki ste te praznike
ozaljšali z molitvijo, vsem tistim, ki se praznovanj v cerkvi zaradi bolezni,
oslabelosti ali službenih dolžnosti niste mogli udeležiti in ste to trpljenje
in stisko darovali za našo župnijo in Cerkev na Slovenskem.
Kar nekaj pa vas je bilo takih, ki ste dali na razpolago svoje moči in
talente, predvsem pa čas za pripravo praznovanja božične skrivnosti v
naši župniji. Hvala Emi Gortnar, ker je pripravila in z orglami spremljala
božično devetdnevnico. Hvala Roku Bizantu in ostali ekipi mladih za

3. 2. – tajništvo ŽPS
5. 2. – skupina za starejše
6. 2. – biblična skupina
7. 2. – prvi petek
8. 2. – prva sobota, Prešernov dan - slovenski kulturni praznik
9. 2. - srečanje starejših
10. 2. – seja ŽPS
12. 2. – srečanje Karitas (občni zbor)
13. 2. – kateheza odraslih
14. 2. – zimovanje skavti
15. 2. – prva spoved za prvoobhajance
17. 2.–21. 2. – zimske počitnice
20. 2. – priprava na krst
21. 2.–23. 2. – birmanski vikend v Adergasu
23. 2. – krstna nedelja v februarju

Krstna nedelja v januarju
Nedelja, 19. 1., bo krstna.
Priprava na zakrament sv. krsta bo v četrtek,
16. 1., ob 20.00 v učilnici župnišča.
Potrebne so predhodne prijave.

