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.
Ponedeljek 6. 12. 2021
Nikolaj (miklavž), šk.
9 — dnev. pred Brezmadežno
Torek 7. 12. 2021
Ambrož, šk-uč.
9 — dnev. pred Brezmadežno
Sreda 8. 12. 2021
Brezmadežno spočetje
device Marije

Četrtek 9. 12. 2021
Bernard, red.
Petek 10. 12. 2021
Judita, sp. žena
Sobota 11. 12. 2021
DamazI., pp.

Nedelja 12. 12. 2021
3. ADVENTNA NEDELJA
D. Marija iz Guadalupe

18.00 rožni venec
18.30 ++ Rozman
+ Marija Kršinar
18.00 rožni venec
18.30 +Dana Sušnik
za zdravje staršev
9.30 rožni venec
10.00 +Franc Zadnikar, obl.
18.00 rožni venec
18.30 +Marjan Žnidaršič, god
+ Marija Kršinar
18.00 rožni venec
18.30 +Marija Šestak, 7. dan
+ Marjan Hostnik
18.00 rožni venec
18.30 +Stanka Kavčič
za zdravje (K. B.)
6.30 rožni venec
(zornice) 7.00 za Cerkev
18.00 rožni venec
18.30 + Bogomir Starman
++Vinko in Štefka
Bukovec
7.00 za žive in rajne farane
9.30 +Vida Žerovnik
+Mimi Bečan
18.30 +Ivan Dobnikar

»Kdor ima dve suknji, naj ju
deli s tistim, ki nima nobene,
in kdor ima živež, naj stori
enako.« (Lk 3,11)

Ponedeljek 13. 12. 2021
Lucija, dev-muč.
Torek 14. 12. 2021
Janez od Križa, duh-uč.
Sreda 15. 12. 2021
Marija de Rosa, red.

Četrtek 16. 12. 2021
Albina, muč.
božična 8 - dnevnica
Petek 17. 12. 2021
Lazar iz Betanije, sp. mož
božična 8 - dnevnica
Sobota 18. 12. 2021
Gacijan, šk.
božična 8 - dnevnica

Nedelja 19. 12. 2021
4. ADVENTNA NEDELJA
Urban III., pp.
božična 8 - dnevnica

18.00 rožni venec
18.30 +Jožefa Krmelj
+ Ivanka Kirn
18.00 rožni venec
18.30 po namenu
+ Joži Komatar
6.00 rožni venec
6.30 +Vilko Herič
18.00 rožni venec
18.30 + Ana Bezjak
16.00 za blag. Rahelinega vrtca
18.00 rožni venec
18.30 + Slavko Omejc
+ Drago Kopač
18.00 rožni venec
18.30 ++Angela in Jernej
Lenarčič
+Danica Avguštin
(zornice) 7.00 za duhovnike
18.00 rožni venec
18.30 +Angela Tominec, obl.
+ Cecilija Kos, 30.dan

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja.
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 v zahvalo
+ Franc Plešec, 30. dan
18.30 za zdravje in srečno
zadnjo uro

»In je na ves glas vzkliknila in
rekla: 'Blagoslovljena ti med
ženami, in blagoslovljen sad
tvojega telesa!'« (Lk 1,42)

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: 10

5. december 2021

Drugi korak na poti odpuščanja:

PRIZNAM, DA SEM RANJEN IN NOTRANJE OSIROMAŠEN
V prvem koraku na poti odpuščanja smo se zavestno odrekli
maščevanju in dejanjem, ki žalijo. Našo pot nadaljujemo z
ozaveščanjem in priznanjem, da smo ranjeni in zaradi tega
trpimo. Korak, ki terja svojstven napor in ranljivost Jean
Monbourquette obrazloži: »Če po prizadejani žalitvi ne priznaš
svojega trpljenja, si v nevarnosti, da ne boš nikoli resnično
odpustil, odpuščanje za katero boš prepričan, da ga podarjaš,
pa bo samo ena od oblik obrambe proti trpljenju.« Dobro je, da
pri drugem koraku najprej ozavestimo delovanje obrambnih
mehanizmov, ki se uporabijo za zaščito pred trpljenjem in so
celo škodljivi, če še naprej varujejo nekoga, ko je nevarnost že
mimo. Delimo jih na spoznavne in čustvene odpore. Med
spoznavnimi odpori stopa v ospredje zanikanje žalitve ali
zmanjševanje njenega udarca, ko konﬂikt izbrišemo s hitrim in
površnim odpuščanjem, prepričani, da je najbolje, da žalitev in
kar iz nje izhaja čimprej pozabimo. V sklopu spoznavnih
odporov je tudi prizadevanje za vse vrste lažnega opravičevanja, da bi žalivca razbremenili njegove odgovornosti. Med
čustvenimi odpori pa je v ospredju občutek krivde in sramu.
Občutek krivde izvira iz zavesti, da sem prelomil nek zakon ali
neko moralno načelo, sram pa je občutek, da je moj najgloblji
jaz razgaljen in odkriva kako smo ranljivi, nemočni, nezmožni,
nedorasli in odvisni. Če hočemo odpustiti brez ozaveščanja
dejstva ponižanja in sramu, ki sledi žalitvi, je tako kot bi se
namenili na minirano in brezizhodno pot. Bolje je, da se
soočimo z izzivom priznanja, sprejetja in »prebavljanjem«
občutka sramu, ki pa ga ni tako lahko odkriti, saj se skriva pod
maskami jeze, volje po moči, moralnega farizejstva,
perfekcionizmu … Večkrat se zgodi, da z lažnim odpuščanjem
prikrijemo občutek ponižanja in sramote, s tem pa preprečimo
odpuščanju, da bi postalo dejanje naše osvoboditve. Naj bo
adventni čas priložnost, da se ustavimo in prečistimo naš
čustveni svet, da bomo lahko prišli do pravega odpuščanja.
Po knjigi Kako odpustiti? povzela Jana Podjavoršek

Adventni mesec december v naši župniji
• v petek 10. 12. ob

19.30 bo večer posvečen Brezmadežni. Sveto
mašo ob 18.30 bo vodil up. nadškof dr. Marjan Turnšek. Po maši bo
spregovoril o dogmi o Brezmadežnem spočetju Device Marije.

• v nedeljo 19. 12. bo

pred prazniki.

od 16.00 v cerkvi potekalo spovedovanje

Seja ŽPS
V ponedeljek, 13. 12., ob 19.30 bo redna seja ŽPS. Začnemo jo s
sveto mašo ob 18.30 v cerkvi. Seja bo po sveti maši v cerkvi. Člani
lepo vabljeni.

Biblična šola

V sredo, 15. 12. ob 17.00 bo drugo srečanje biblične šole v naši
župnijski cerkvi in preko spletne aplikacije zoom. Dobrodošli.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 6. 12., po večerni sveti maši bo v avli pastoralnega
doma srečanje tajništva ŽPS. Člani lepo vabljeni.

SBP za odrasle

V torek, 7. 12., ob 10.00 bo srečanje Slomškovega bralenga
priznanja za odrasle v avli pastoralnega doma. Vabljeni.

Šola adoracije

V torek, 7. 12. in 14. 12. bomo po večerni sveti maši nadaljevali s
šolo tihega češčenja Najsvetejšega. Vabljeni!

Praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije
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.

Sprejem novih ministrantov

Na praznik (8. 12.) bo sveta maša ob 10.00 in zvečer ob 18.30. Pri
sveti maši ob 18.30 bo sprejem novih ministrantov, ki so v preteklih
letih od zadnjega sprejema začeli ministrirati. Ministranti bodo pri
maši izrazili Gospodu pripravljenost z besedami: »Tukaj sem!«,
zvestobo z besedo: »Hočem,«, spoštovanje do liturgičnih posod –
keliha in patene – tako da se jih 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.

Birmanska nedelja

3. adventna nedelja je birmanska. Pri sveti maši ob 9.30 sodelujejo
birmanci.

Predstavitev novih članov ŽPS občestvu

Na 3. adventno nedeljo pri maši ob 9.30 bo predstavitev članov
novega ŽPS-ja občestvu.

Delitev hrane – Karitas

Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov s prehransko
pomočjo v sredo, 15. 12., med 17.00 in 18.30.

Srečanje Karitas

V sredo, 15. 12., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod
cerkvijo sestanek sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni!

Sveta maša vrtca in akademija

Vabljeni k sveti maši našega župnijskega vrtca, pri njej bodo prisotni
otroci našega vrtca z družinami, v četrtek, 16. 12. ob 16.00. Program,
ki ga bodo pripravile vzgojiteljice, se bo nadaljeval ob 18.00 preko
zoom povezave.

Božična osemdnevnica

Božično osemdnevnico, ki je priprava na praznik Jezusovega rojstva,
bomo začeli v četrtek, 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.

Maša za župnijsko Karitas

V soboto, 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.

Spovedni večer za mlade

Z mladimi bomo v soboto, 18. 12. odšli na večer Usmiljenja v
Podutik, kjer bo potekalo dekanijsko spovedovanje mladih pred
prazniki. Dobimo se takoj po sveti maši. Mladi lepo vabljeni.

Betlehemska lučka

Spovedovanje veroučencev

V tednu od 20. 12. – 23.1 2. 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 prvoobhajančki prosti verouka,
srečamo se pri božični osemdnevnici.

• k Bogu so odšli:

• Božji otroci so postali:

Cecilija Kos (87)
Franc Plešec (92)
Ivan Dobnikar (88)

Zoja Proj (Preska)
Niko Jakofčič (Medvode)

Župnijsko spovedovanje pred prazniki

Na četrto adventno nedeljo, 19. 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 sta zbrali za 60 sv. maš za rajne. Bog
vam povrni.

Sveti Jožef pri nas doma
Lepo povabljeni, da v svoj dom
sprejmete kapelico sv. Jožefa za tri dni in
ob njej molite tridnevnico k zavetniku
Cerkve in družin. On je zavetnik in varuh
naših domov. On je izvir globokega
notranjega miru. Je človek miru. Ne reče
nič in tudi Sveto pismo malo govori o
njem. A vloga sv. Jožefa je izjemno
pomembna. V skrivnost svetega Jožefa
pa lahko vstopimo samo preko izkustva.
Izkustva, da se je premaknilo nekaj, kar
se na leta ni, izkustva notranje sreče,
miru in zadovoljstva, izkustva odpuščanja in Božjega Usmiljenja v akciji.

Napovedni koledar:
20. 12. – 23. 12. – spovedovanje veroučencev;
20. 12. – katehetski sestanek;

21. 12. – ministrantske vaje po sveti maši;

20. 12. in 21. 12. – obiskovanje ostarelih po domovih;

24. 12. – »sveti večer«, začetek božično-novoletnih počitnic;
25. 12. – BOŽIČ;

26. 12. – dan samostojnosti in enotnosti, nedelja svete Družine –
blagoslov otrok in družin maša na sv. Jakobu;

27. 12. – začetek koledovanja;

1. 1. 2022 – novo leto; Marija, Božja mati;

Krstna nedelja
Krstna nedelja v decembru bo 19. 12.
Priprava na krst bo v četrtek, 16. 12.,
ob 19.30 v cerkvi.
Dobrodošle predhodne prijave.

Sveti Jožef roma po nekoliko spremenjenem urniku.
V prvi polovici tedna je na domu 3 dni, od ponedeljka do četrtka.
V drugem delu tedna pa je na domu 4 dni, od četrtka do ponedeljka. Izmenjava kapelice je pri večerni Sveti maši.
V razpored se vpišete zadaj v cerkvi, pri mizi za verski tisk.

Na četrto adventno nedeljo, 19. 12., ob
9.30 bodo naši skavti med nas prinesli
betlehemsko lučko.

V mesecu novembru so:

Zahvale
Hvala vsem, ki karkoli dobrega naredite za župnijo in naš župnijski
vrtec. Hvala vam za vse spodbudne besede, molitve in blagoslove.
Bog vam povrni!

Čiščenje cerkve:
11. 12. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
18. 12. – skavti (stegovodja: Estera Jezeršek)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost
naše župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

