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 20. 12. 2021
18.30
Evgen, muč.
bož. 9 — dnev.
Torek 21. 12. 2021
18.30
Peter Kanizij, duh-uč.
bož. 9 — dnev.
Sreda 22. 12. 2021
18.30
Izrael, duh
bož. 9 — dnev.
Četrtek 23. 12. 2021
18.30
Janez Kancij, duh.
bož. 9 — dnev.
Petek 24. 12. 2021
(DSO) 10.00
Sveti večer
(maša svetega večera) 18.00

+Ivanka Škof, obl.
za zdravje
+Franc Jarc
po namenu
+ Gorazd Fertin, obl.
v zahvalo

+ Dušica Bergant
+Marija Kršinar

+ po namenu (J)
++ rajni
+ Valerija Bergant
+Stanka Kavčič
(maša svetega večera) 20.00 +Marija Novšak, 7. dan
(polnočnica) 24.00 za žive in rajne farane

Sobota 25. 12. 2021
BOŽIČ Gospodovo rojstvo

9.30 + Erika Gajanovič, r. d.
+ po namenu (M. D.)
18.30 + Ivan Dobnikar

Nedelja 26. 12. 2021
NEDELJA SV. DRUŽINE
Štefan, diak.

7.00 +Marjan Krmelj, obl.
9.30 +Štefka Osredkar, obl.
za žive in rajne farane
18.30 + Gabrijela Sušnik, obl.
maša za domovino

»In vsi, ki so ga slišali,
so bili iz sebe nad njegovo
razumnostjo in njegovimi
odgovori« (Lk 2,47)

Ponedeljek 27. 12. 2021
18.30
Janez, ap -ev.
Božična osmina
Torek 28. 12. 2021
18.30
Nedolžni otroci
Božična osmina
Sreda 29. 12. 2021
18.30
Tomaž Becket
Božična osmina
Četrtek 30. 12. 2021
18.30
Vincencija, red. ust.
Božična osmina
Petek 31. 12. 2021
(DSO) 10.00
Silvester I., pp
18.30
Božična osmina
Sobota 1. 1. 2022
9.30
MARIJA, Sveta Božja Mati
Novo leto
18.30
Nedelja 2. 1. 2022
2. NEDELJA PO BOŽIČU
Bazilij in Gregor, šk-uč.

v zahvalo
++ Boris Oseli
in Damjan
++ Feliks in Marija
Trampuš, obl.
+ Franc Komatar
+Marica Cvajnar
za zdravje
+ Cecilija Caserman
+Boris Oseli
+ po namenu (D. P.)
+Marjan Hostnik, obl.
+Marija Šestak, 30. dan
+ Antonija Žebovec
za žive in rajne farane
++ Štern

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 +Antonija Trampuš, god
+ Franc Plešec
18.30 + Ivan Dobnikar

»V začetku je bila Beseda in
Beseda je bila pri Bogu in Beseda
je bila Bog.« (Jn 1,1)

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: 11

19. december 2021

»Ne bojte se!«

Ne bojte se so uvodne besede angela Gabrijela pastirjem
sredi dolge noči. Ne gre samo za ﬁzično noč, ko sonce na
nebu zamenja luna, temveč za noč, ko mir v srcu spodrine
strah, ko veselje nad jutrišnjim dnem zamenja tesnoba, ta
noč duha je lahko tako huda, da se lahko naseli v najglobje pore človeškega srca.
A prav taka noč, da ne rečem ista noč, je v tisti noči postala
sveta noč. Ker je v tisti noči Bog obiskal človeka na
človeški način, kot človek. Ta noč je sveta je prinesla
človeku najlepše, najbolj odrešujoče oznanilo vseh časov:
»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo
za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu
rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod.« Ta noč je sveta,
ker v njej Ljubezen ni samo beseda, ampak postaja meso,
resnična je in ime ji je Emanuel: Bog, ki ni obupal nad
človekom, Bog, ki človeka ljubi, Bog, ki je in ki bo vedno z
nami.
V letošnji sveti noči vas bodo v to skrivnost po več letih
zopet vabile jaslice p. Wolbanka, ki jih je za našo cerkev
leta 1968 izdelal po naročilu takratnega g. župnika Janeza
Hama. Župnik Ham je v kroniki zapisal, da so izdelane v
domačem slogu. Predstavljajo slovenskega človeka pred
betlehemsko votlino iz katere sijejo nebesa in razsvetljujejo najbolj skrite in temne kotičke slovenskega človeka.
Naj te slovenske jaslice postanejo naša župnija, deli teh
jaslic pa naši domovi in v njih naši odnosi. Naj se v njih
ponovno oglasi »veliko veselje« nad življenjem v letošnjem Božiču in prihajajočem novem letu, ne glede kako in
kaj bo. Ne bojte se, dragi farani!
Jure Koželj, župnik

Spovedovanje veroučencev

V tednu od 20. 12. – 23. 12. bo potekalo tudi spovedovanje
veroučencev. Spovedovanje bo potekalo pri rednem verouku. Sicer
pa družine naših veroučencev lepo povabljene k božični
devetdnevnici. Spovedovanje birmancev je bilo en teden prej, če
kdo še ni opravil svete spovedi, povabljen v nedeljo, ko bo župnijsko spovedovanje. V tednu spovedovanja ostalih veroučencev pa so
birmanci in prvoobhajanci prosti verouka, srečamo se pri božični
devetdnevnici.

Blagoslov domov

Božični izlet

Trikraljevska akcija

Nedelja svete Družine – blagoslov otrok in družin

Kot vedno, posebno pa v božičnem času sem na razpolago za
blagoslov domov in jaslic. Kdor bi želel duhovnikov blagoslov, naj
mi sporoči na osebni telefon 051 303 164 ali po elektronski pošti.

Katehetski sestanek

S praznikom sv. Štefana, 26. 12., se začne koledovanje. Do 6. 1.
bodo koledniške skupine obiskovale naše domove s prošnjo za
pomoč otrokom v tretjem svetu. Velikodušno sprejmite kolednike, ki
želijo širiti veselje božične skrivnosti v duhu modrih z Vzhoda. Če bi
se še kdo izmed otrok hotel pridružiti kolednikom, naj mi to čim
prej sporoči. Za vse, ki živite v blokih v Medvodah in v Preski, pa tudi
letos prirejamo skupno koledovanje za bloke. Koledniki se bodo
ustavili na treh lokacijah v občini Medvode, kjer bodo s svojim
sporočilom povabili k darovanju za misijone. Vabljeni, da jim
prisluhnete.

Vaje ministrantov pred prazniki

28. 12. 2021ob 9:30 bodo koledniki pri cvetličarni Zala v Preski,
Škofjeloška cesta 29a

Obiskovanje bolnih in ostarelih pred prazniki
Ponedeljek: Golo Brdo, Seničica, Žlebe, Studenčice
Torek: Preska, Vaše, Goričane, Medvode
Sreda: dom starejših občanov

Sestanek katehetov veroučne šole v ponedeljek, 20. 12., odpade.
V torek, 21. 12. po večerni sveti maši bomo imeli z ministranti kratke
vaje za praznične božične svete maše. Vaje bodo trajale 30 min.

Sveta maša v domu DSO

V petek, 24. 12. ob 10 .00 bo v domu starejših daroval božično sveto
mašo škof Franc Šuštar. V preteklih letih je to sveto mašo daroval
nadškof Alojz Uran, zato se ga bomo pri tej sveti maši spomnili.

Prvi sveti večer in praznik Jezusovega rojstva - BOŽIČ

Večer pred praznikom Jezusovega rojstva, 24. 12., obhajamo prvi
sveti večer. Družinsko bogoslužje kropljenja (molitev veselega dela
rožnega venca ter blagoslov doma in posestva z blagoslovljeno vodo
in kadilom) naj bi nas uvedlo k polnejšemu praznovanju praznikov.
Na sveti večer bo sveta maša ob 18.00. Pred sveto mašo (17.45)
bodo otroci zapeli božičnico. Ta maša je namenjena družinam z
mlajšimi otroki. Dajmo prednost družinam z otroki. Druga sveta
maša v svetem večeru pa bo ob 20.00. Pri tej sveti maši bomo s
petjem sodelovali vsi. Peli bomo stare božične pesmi. Pred sveto
mašo ob 19.45 bo božičnica, pri kateri bomo sodelovali vsi s petjem
starih božičnih pesmi.
Polnočnica bo kot že samo ime pove ob polnoči. To je ena najbolj
pretresljivih svetih maš. Maša, ki se daruje sredi noči, ko je Devica
Marija rojevala Boga. Biti pri tej maši pomeni biti s svetim Jožefom
ob Mariji, ki rojeva Boga. Pred polnočno sveto mašo (ob 23.40) pa
bomo prisluhnili božičnim skladbam našega mešanega pevskega
zbora. Pri vseh svetih mašah bo ofer za potrebe župnije. Bog vam
povrni!
Na božični dan (25. 12.) bosta maši ob 9.30 in ob 18.30.

28. 12. 2021 ob 10:00 bodo koledniki na tržnici v Medvodah
28. 12. 2021 ob 10:30 bodo koledniki pri lekarni v Medvodah,
Donova cesta 1
Preska
Žlebe
Vaše, Goričane
Medvode
Golo Brdo, Seničica
Studenčice

27. 12. med 10.00 in 15.00
30. 12. med 10.00 in 15.00
29. 12. med 10.00 in 15.00
28. 12. med 11.00 in 16.00
31. 12. med 10.00 in 15.00
30. 12. med 10.00 in 15.00

Na povabilo po telefonu: 051 303 164
2. 1. 2022 med 14.00 in 17.00

Adventna akcija

S pomočjo adventnega koledarja smo se pridružili svetovni otroški
misijonski akciji Otroci za otroke. Otroci naj nabiralnike na praznik
sv. Treh kraljev položijo v jaslice. Otroci, pomoči potrebni otroci iz
celega sveta se vam zahvaljujejo za vašo pomoč.

Dan samostojnosti in enotnosti

Na praznik sv. Štefana , v nedeljo, 26. 12., ko obhajamo praznik
osamosvojitve Slovenije, bo ob 18.30 maša za domovino v župnijski
cerkvi v Preski.

Blagoslov konj pri kapelici v Bonovcu

Na praznik sv. Štefana, 26. 12., ob 11.00 bo pri kapelici v Bonovcu
blagoslov konj in konjenikov. Lepo vabljeni.

V torek, 28. 12., ob 16.00 vabljeni otroci, ki ste pridno obiskovali
božično 9 – dnevnico, k ogledu božične zgodbe v dvorano pastoralnega doma.
V nedeljo, 26. 12, obhajamo praznik svete družine. Pri sveti maši ob
9.30 bo blagoslov družin. K blagoslovu vabljene cele, razširjene
družine. Ob 15.30 bo preko facebooka naše župnije prenos molitve
vseh delov rožnega venca iz kapele Svete Družine našega pastoralnega doma. Lepo vabljeni k spremljanju preko domačih ekranov ob
domačih jaslicah.

Zahvalna sv. maša na predvečer novega leta

V petek, 31. 12., ob 18.30 posebej lepo vabljeni k zahvalni sveti maši
za staro leto, ki se bo poslovilo. Bogu se bomo zahvalili za vse lepo in
težko, za vse preizkušnje in hkrati veselje.

Drugi sveti večer

Vabim vas, da svoje novoletno praznovanje oplemenitite z blagoslovom doma in molitvijo. Ta večer je namreč drugi sveti večer, Bogu pa
se lahko v krogu zbranih ob praznovanju silvestrovega zahvalimo za
vse dobro, kar nam je storil v preteklem letu.

Novo leto – Mati Božja

Praznik Marije Božje Matere ima v sebi globoko sporočilnost. V letu,
ko se še vedno pripravljamo na sveti misijon prosimo Marijo, Mati
Usmiljenja, da bi bili orodje Božjega usmiljenja. Na novega leta dan
bosta dve maši, ob 9.30 in zvečer ob 18.30, medtem ko jutranje
svete maše ob 7.00 ta dan ne bo. Pri obeh mašah bo ofer po
običajnem namenu (za našega župnika).

Vabilo k odgovornosti

Za obiskovanje bogoslužij in vsega ostalega dogajanja v župniji vas
vabim k najvišji odgovornosti. Če se ne počutite dobro, ste prehlajeni, vas boli glava, … vas vabim, da se zdržite obiska cerkve in
ostalih dejavnosti. Vabim vas k rednemu testiranju ob obisku cerkve
ali pastoralnega doma. Vabim vas, da se po cerkvi razporedite, tako
da bodo vse klopi enakomerno zasedene, da ni nekje »gneča« drugje,
po navadi spredaj, pa prazno. Hkrati pa ne bi bilo prav, da bi pa
opuščali obisk svetih maš iz »preventivnih razlogov«. Kajti prav v
cerkvi, pri bogoslužju, sveti maši človek prejema zdravila iz nebes,
prav tu se stopnja svetosti dviga do take mere, da se zlo človeka težko
dotakne. Na voljo je dovolj različnih terminov svetih maš, da pri
nobeni, glede na to, koliko nas je, ne bo preveč gneče, da bi bilo
nevarno, še posebno, če bo vsak, ki bo tam odgovoren do sebe in
drugih. Vabilo k odgovornosti ni graja, v smislu, da niste odgovorni.
Nikakor. Do sedaj tega občutka nisem imel. Pišem kot povabilo, da
tako ostane in da vse skupaj ponovno ozavestimo.

Člani novega ŽPS za obdobje 2021 - 2026

Preska: Samo Hudoklin, Petra Jarc, Ana Lenassi Zupan.
Vaše: Jože Jarc, Martina Turk, Ema Gortnar, Kaja Simončič.
Goričane: Tina Mavrič.
Seničica: Marko Šubic, Tončka Dobnikar, Ivanka Šušteršič.
Golo Brdo: Miha Lešnjak, Damjan Kopač, Brigita Slapnik, Nejc Breznik.
Žlebe: Simona Jezeršek, Tomaž Bečan, Minka Mihovec.
Medvode: Iztok Žebovec. Žiga Mlinar, Marjeta Rink, Peter in Štefka
Dolenc, Miha Podgoršek.
Studenčice: Klara Bokan.

Napovedni koledar:
3. 1. – tajništvo ŽPS

4. 1. – molitev in post za katoliške vrtce, SBP za odrasle
5. 1. – skupina za starejše

6. 1. – Gospodovo razglašenje, biblična skupina
7. 1. – prvi petek

8. 1. – prva sobota

9. 1. – nedelja Jezusovega krsta, predstavitev prvoobhajancev
10.1. – seja ŽPS

12. 1. – srečanje Karitas

14. 1. – predstavitev birmancev

Krstna nedelja
Krstna nedelja v januarju bo 23. 1.
Priprava na krst bo
v četrtek, 20. 1., ob 19.30 v cerkvi.
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
23. 12. – 3., 4. in 5. skupina, povabljeni tudi drugi
31. 12. – mladi (vodja: Matjaž Venta)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost
naše župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

