Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k molitvi večernic
pred Najsvetejšim.
Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sv. mašo lepo
povabljeni k tihemu češčenju Najsvetejšega.
27. september 2021 - 3. oktober 2021

Ponedeljek 27. 9. 2021
19.00
Vincencij Pavelski,
ustanovitelj lazaristov
Torek 28. 9. 2021
19.00
Venčeslav, muč.
Sreda 29. 9. 2021
(kapela) 6.30
Mihael,
(kapela) 19.00
Gabrijel,
Rafael,
nadangeli
Četrtek 30. 9. 2021
19.00
Hieronim, duh. uč.
Petek 1. 10. 2021
(DSO)10.00
Terezija Deteta
19.00
Jezusa, dev., uč.
PRVI PETEK
Sobota 2. 10. 2021
7.15
Sv. angeli varuhi
8.00
PRVA SOBOTA
19.00

Nedelja 3. 10. 2021
27. nedelja
med letom,
rožnovenska
Gerard, op.

+Franc Hvala, 7. dan
++ Miha in Frančiška
Erjavec, obl.
+družina Parkelj
+Slavko Omejc, roj. d.
+ Vinko Bečan

+ Janez Žerovnik, obl.
+ Jure Božič
++ rajni
po namenu (J. P.)
+Jožefa Krmelj
fatimska pobožnost
za duhovne poklice
+ Jože Zupančič, obl.
na čast angelom varuhom

7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++Ivan in Ruža Radeljak
19.00 v zahvalo

4. oktober 2021 - 10. oktober 2021

Ponedeljek 4. 10. 2021
Frančišek Asiški, red. ust.

19.00 za blagoslov kat. vrtcev
v zahvalo (R)

Torek 5. 10. 2021
Marija Favstina,
red.

19.00 +Franc Jarc, god
+ Franc Osredkar, god

Sreda 6. 10. 2021
(kapela) 6.30
Bruno, ust. kartuzijanov (kapela) 19.00
Četrtek 7. 10. 2021
19.00
Rožnovenska
Mati Božja

Petek 8. 10. 2021
Benedikta, muč.
Sobota 9. 10. 2021
Dionizij, šk. muč.

Nedelja 10. 10. 2021
28. nedelja med letom,
žegnanjska
Florencij, muč.

++ rajni
+ Danica Kopač
v dober namen
+ Marko Kranjčan

++ rajni
19.00 ++ Plešec
++ Premože
19.00 ++ Matjaževi in
Petrovčevi
+ Marija Koletič

(DSO)10.00

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 pon. do sob. je v kapeli sv. Družine od 5.30 do
7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.
Spoved in duhovni pogovor
Možnost sv. spovedi je v pon., čet., pet., sob. in ned. pol ure
pred sveto mašo. Možnost duhovnega pogovora v petek eno
uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru.

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

7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++starša Pavič
+ Janez Žerovnik
19.00 ++ starši in brat Oblak

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: XXXII

številka: 12

26. september 2021

Svetovno vzgojno zavezništvo

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) je v sodelovanju s
komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci med nas poslalo
pobudo papeža Frančiška o svetovnem vzgojnem zavezništvu oz. o
zavezi za vzgojo. V župniji Preska je pobuda dobila mesto v Tednu
vzgoje, ki smo ga obeležili v začetku septembra. A to je šele (morebiten)
začetek prizadevanj, da bi vzgoja dobila osrednje mesto v našem
mišljenju in delovanju. Zanimivo je dejstvo, da je različne avtorje, ki
smo jih povabili k razmisleku o svetovnem vzgojnem zavezništvu in
papeževi pobudi, nagovoril afriški pregovor, ki pravi, da je za vzgojo
potrebna cela vas. Mirno lahko zapišem, da me osebno to ne preseneča,
saj je to dejstvo, s katerim se srečujemo v vrtcu. Četudi nisem strokovni
delavec, pa z veseljem delim svoja opažanja, predvsem pa videnje
svojih sodelavk in sodelavcev, ki so za to področje tudi strokovno
podkovani. Vrtec je en del otrokovega življenja. Tu se, kot v vasi, srečuje s
svojimi vrstniki, vzgojno-izobraževalni proces pa poteka pod budnim
očesom vzgojiteljic. Isti otroci nato vstopajo v nova okolja, kjer nad njimi
bdijo starši, stari starši, včasih tudi razširjena družina. Otroci se vzgajajo
med seboj, v našem vrtcu prav posebej, saj so v heterogenih skupinah
skupaj otroci stari od mesec manj kot enega leta pa nekje do treh let ter
od treh do šestih let. A kaj ko ta vas niso le ljudje, ki so neposredno
povezani s procesom, ki mu rečemo vzgoja.
Cela vas smo mi vsi. To je srž afriškega pregovora, to je tisto, kar je
navdušilo (vsaj tako menim) papeža Frančiška. Priletna a še vedno zelo
aktivna soseda mi je nekoč potarnala, da so otroci nevzgojeni, da niti
pozdraviti ne znajo. Blokovskemu otroku, ki še vedno živim v istem
bloku, v katerem sem odraščal, mi je to dalo misliti. Opažal sem namreč
enako kot ona. Nato pa sem pomislil, da pozicija ni prava. Vzgaja
namreč cela vas, v mojem primeru bi lahko rekli cel blok. Če bom sam
pozdravil, bodo odzdravili. Nisem naredil veliko, pa vendar nekaj v
velikem mozaiku, ki ga imenujemo vzgoja.
Maria Montessori je govorila o »srkajočem umu« v okviru predšolske
vzgoje. To bi razširil na srkajočega otroka/najstnika, ki srka vse naše
zglede. Pravzaprav se moramo vprašati, koliko »srkajoče« je naše srce,
naša duša za Jezusa. A to je že druga tema, za nek drug zapis. Da
»srkajočemu« otroku in najstniku zadostimo, je pomembno, da ga
»nahranimo« s kvalitetnimi vsebinami. Menim, da pobuda za svetovno
vzgojno zavezništvo želi uresničiti prav to.
Ne le v zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pač pa tudi javnih.

A začnimo pri majhnih korakih. Pri tem, da nadaljujemo s tem, kar je
bilo ustvarjeno v preteklih letih. Da je Rahelin vrtec – hiša otrok
Montessori zaživel z župnijo, da je utrip srca vrtca naravnan na srce
župnije. To se kaže na mnogih področjih: pri molitvi in postu vsakega 4.
v mesecu, pri mašah na praznike ob 10. uri, ko sodelujejo vrtčevski
otroci, in še bi lahko naštevali.
Vsi smo odgovorni za vzgojo. Naše župnijsko in vrtčevsko dvorišče,
pastoralni dom in župnija sama so možnost, da to uresničimo. Novi
celjski škof Maksimilijan Matjaž je napisal: »Vzgaja lahko le tisti, ki ljubi
brez pogojev.« Zato vas vabim, da brezpogojno vstopimo v proces
vzgoje. Kot »vas«, kot župnija. Vzgajajmo drug drugega z zgledom.
Matevž Vidmar, direktor Rahelinega vrtca – hiše otrok Montessori in
podpredsednik DKPS

Duhovna obnova ŽPS in Karitas

V soboto, 2. 10., bomo imeli člani župnijskega pastoralnega sveta in
sodelavci Karitas duhovno obnovo na temo o svetem Jožefu. Duhovno
obnovo bomo začeli s sveto mašo za duhovne poklice in duhovnike, ki
se jim godi krivica, ob 8.00 v cerkvi. Ob 8.45 bo priložnost za okrepčilo
s kavo in čajem. Od 9.15 do 10.00 bo nagovor. Od 10.00 do 10.45 bo
sledilo premišljevanje v tišini v cerkvi pred Najsvetejšim. Čas med
11.00 in 12.00 pa bo namenjen pogovoru. Duhovno obnovo bomo
sklenili s kosilom ob 12.00. Člane prosim, da svojo prisotnost potrdijo
tajniku ŽPS-ja g. Iztoku Žebovcu oziroma predsedniku Karitas g.
Miroslavu Mozetiču

Skupina za starejše

Prva sobota, fatimska pobožnost

Sobota, 2. 10., je prva v oktobru in je posvečena češčenju
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev rožnega
venca na fatimski način v cerkvi, sledila bo sv. maša. Lepo vabljeni.

Rožnovenska nedelja

Prva nedelja v oktobru (letos je to 3. 10.) je rožnovenska nedelja,
posebej posvečena molitvi rožnega venca. Moliti rožni venec pomeni
skupaj z Marijo premišljevati skrivnosti Jezusovega življenja. Pri tej
molitvi nam Marija na svoj način razlaga največje skrivnosti Jezusovega in našega življenja. Vsak dan v mesecu oktobru bo rožnovenska
pobožnost. Kot vsakokrat pred večernimi mašami bomo zmolili rožni
venec, le da ga bomo molili pred izpostavljenim Najsvetejšim.

Izbira novih članov ŽPS

Z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega
Od 3. do 10. 10. bo potekala molitvena osmina za življenje pod
naslovom z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega. Vabljeni
k molitvi.

Slomškovo bralno priznanje za odrasle

Molitev za izbor članov

Teden za življenje 2021

V torek, 5. 10., ob 10.00 v pisarni župnišča bo prvo srečanje članov
Slomškovega bralnega priznanja za odrasle. Vabljeni tudi novi člani.

V soboto, 9. 10., ob 8.00 bo prvo srečanje za ministrante. Po vajah bo
sledil šport. S seboj imejte primerno športno opremo in obutev.
Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni.

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd;
daj nam duha modrosti,
da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji
in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta,
ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo sodelovali
z duhovniki v dušnem pastirstvu
in uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
To te prosimo po priprošnji Device Marije, blaženega Antona
Martina Slomška, blaženega Alojzija Grozdeta in blaženih drinskih
mučenk.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj
v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Žegnanjska nedelja

Potek izbire novih članov ŽPS

Šola adoracije

V torek, 28. 9. in 5. 10., zvečer po maši nadaljujemo s šolo adoracije.
Lepo vabljeni.

Biblična skupina

Prvi petek

Srečanje ministrantov

Program češčenja:
- 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 Cerkev, papeža, škofe, duhovnike,
redovnike in redovnice ter nove duhovne poklice.
- Ob 21.45 molitev očenašov po vaših namenih
- Ob 22.15 tiho češčenje Najsvetejšega
- Ob 23.00 blagoslov z Najsvetejšim

Na žegnanjsko nedeljo se bomo pripravljali s tridnevnico, ki jo
bomo začeli v četrtek, 7. 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.
Pripravljamo se na izbiro novih članov v župnijski pastoralni svet.
Vsi ste povabljeni, da predlagate nekoga iz svoje oklice ali vasi, ki
bo član ŽPS. ŽPS je župnikovo posvetovalno telo, ki načrtuje,
usmerja in sodeluje pri pastoralnem življenju cele župnije. Čas, v
katerega stopamo, bo vedno bolj potreboval ljudi, ki se bodo
zavedali, da je njihovo sodelovanje v župniji pomembno in
nenadomestljivo. Zato vabljeni k sodelovanju, da bomo res
prepoznali ljudi, ki bodo z resnostjo in odgovornostjo sodelovali pri
pastoralnemu življenju župnije. Vabim vas, da v dneh priprave na
izbiranje novih članov molite naslednjo molitev:

V sredo, 6. 10., ob 19.30 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.
Petek, 1. 10., je prvi v oktobru. 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.

Duhovna priprava na žegnanjsko nedeljo

V četrtek, 7. 10., ob 20.00 bo v pastoralnem domu sv. Jožefa srečanje
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

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, 10.
10. Posebej slovesno bo pri maši ob 9.30, ko bo slovesnost vodil
apostolski nuncij msgr. Jean-Marie Speich. Apostólski núncij (tudi
papeški nuncij ali samo nuncij) je papeški odposlanec oziroma
diplomatski predstavnik Svetega sedeža, akreditiran v neki državi, s
katero ima Vatikan vzpostavljene regularne diplomatske odnose oz.
sklenjen konkordat. Izraz nuncij izhaja iz latinske besede nuntius =
glasnik, odposlanec. Za to slovesnost naprošam vse, ki imate
narodno nošo, da jo oblečete in s tem polepšate slovesnost.

Na nedeljo, 3. 10., boste ob izhodu iz cerkve vsi, ki ste dopolnili 16
let in ste prejeli zakramente uvajanja (krst, birmo in evharistijo),
prejeli ožigosane lističe oz. obrazce. Lističe lahko izpolnite in vrnete
takoj ali pa doma v prihodnjem tednu razmislite, ali ima oseba, ki
jo nameravate predlagati, poleg nujnih pogojev (kot so: trdna vera,
nravno življenje in razsodnost, starost najmanj 16 let ter prejem
zakramentov uvajanja) tudi druge potrebne kvalitete in sposobnosti za delovanje v ŽPS, s katerim bo ta oseba dejavno sodelovala in
tako pripomogla k skupnemu dobremu župnije. Ime in priimek
osebe, ki se vam zdi primerna za člana ŽPS, napišite na prejeti listič
in ga prihodnjo nedeljo, 10. 10., prinesite s seboj k maši in oddajte

v skrinjico (škatlo), ki bo za ta namen pripravljena pod korom.
V kolikor se bo zgodilo, da boste listič pozabili doma, bo nekaj
rezervnih lističev in pisal prihodnjo nedeljo pripravljenih ob
skrinjici pod korom. Prejete lističe bo nato pregledala petčlanska
komisija pod vodstvom župnika. Po pogovoru s predlaganimi oz. s
soglasjem predlaganih oseb bo omenjena komisija oblikovala
sestavo novega ŽPS in ga v potrditev poslala nadškoﬁjski pastoralni
službi.

Zahvale

Hvala vsem, ki karkoli dobrega storite za našo župnijo. Hvala vsem,
ki sodelujete pri obnovi podružne cerkve sv. Marjete. Hvala vam, ki
z darovi podpirate obnovo in pastoralno življenje v župniji. Hvala
vsem, ki molite zanjo in jo blagoslavljate. Bog povrni.

Napovedni koledar
13. 10. – srečanje Karitas
14. 10. – kateheza odraslih, priprava na krst
15. 10. - srečanje zakonske skupine (Z2)
16. 10. – birmanska sobota
18. 10. – katehetski sestanek
19. 10. - šola adoracije
22. 10. – srečanje zakonske skupine (Z3)
23. 10. – praznovanje zakonskih jubilantov
24. 10. – »misijonska nedelja«, spovedovanje,
komemoracija v Kucji dolini

Krstna nedelja

Krstna nedelja v oktobru bo 17. 10. Priprava na krst
bo v četrtek, 14. 10., ob 20.00 v župnišču.
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
2. 10. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)
9. 10. – 4., 5., 6. skupina
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost naše župnijske
cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

