Povabilo k vodeni molitvi pred Najsvetejšim:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k molitvi
večernic pred Najsvetejšim.
Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja v cerkev.
Ponedeljek 11. 4. 2022
Stanislav, šk.-muč.
Torek 12. 4. 2022
Viktor, muč.
Sreda 13. 4. 2022
Ida, red.
Četrtek 14. 4. 2022
VELIKI ČETRTEK
Valerjan, muč.
Petek 15. 4. 2022
VELIKI PETEK
Helena, kn.
Sobota 16. 4. 2022
VELIKA SOBOTA
Bernardka Lurška, red.

Nedelja 17. 4. 2022
VELIKA NOČ
GOSPODOVO VSTAJENJE
Rudolf, muč.

19.00

++Mara Jakovljevič in Ilija

po namenu (A)
19.00 ++Tomažinovi
++ Krušič
19.00 +Franci Steban, obl.
za domovino
19.00 +Anton Plešec, obl.
+ Danica Avguštin
15.00
18.30
19.00
6.30
7.00
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
17.00
20.00

križev pot
molitev pred križem
obredi velikega petka
blagoslov ognja
molitveno bogoslužje
molitev z veroučenci
blagoslov jedil
molitev večernic
+ Mirjam Kršinar
++Osovnikar

6.00 v zahvalo za zdravje (T. B.)
9.30 za žive in rajne farane
++Marija in
Tomaž Benedik
19.00 za mir v Ukrajini

»Peter in oni drugi učenec sta šla
ven in se odpravila h grobu«
(Jn 20,3)
Aleluja. Naše velikonočno
jagnje, Kristus, je bilo darovano,
zato obhajamo praznik v
Gospodu. Aleluja.

8.00 po namenu (A)
Ponedeljek 18. 4. 2022
VELIKONOČNI
po namenu (J)
PONEDELJEK
(Petelinc) 10.00 ++ Miro Černologar
Evzebij, šk.
in rajni
Torek 19. 4. 2022
19.00 +Majda Barbarič, r.d.
Velikonoč. osmina
po namenu (A)
Leon IX. pp.
Sreda 20. 4. 2022
19.00 za zdravje
Velikonoč. osmina
po namenu (A)
Teotim, šk.
Četrtek 21. 4. 2022
19.00 za domovino
Velikonoč. osmina
po namenu (A)
Anzelm, šk.-uč.
Petek 22. 4. 2022
(DSO)10.00 za zdravje
Velikonoč. osmina
(cerkev)10.00 za zdravje
Leon, šk.
po namenu (A)
Sobota 23. 4. 2022
19.00 + Genovefa Stanonik
Velikonoč. osmina
+ Anka Naler
Jurij, muč.
Nedelja 24. 4. 2022
BELA NEDELJA nedelja Božjega usmiljenja
Fidelis, muč.

»Položi svoj prst sem
in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo
položi v mojo stran in
ne bodi neveren,
ampak veren.«
(Jn 20,27)

Jutranja adoracija
Vsak dan od ponedeljka do petka je v kapeli sv. Družine
od 5.45 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 domovino
9.30 +Franc Dermota - Kotek
za žive in rajne farane
19.00 v zahvalo, ++Andrej
in Janez Jeraj

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: XXX

številka: 8

10. april 2022

Z Marijo zazrti v Jezusa
Zazrt v kip Marije z mrtvim Jezusom v naročju … strmim … bolj s srcem
kot z očmi. Kaj se je dogajalo v Materi, ko je držala v naročju mrtvega Sina?
Smrt je rodila veliko bolečine … A kako moreta trpljenje in smrt narediti
človeka lepega?
Marijin obraz, njen notranji obraz, zre v telo mrtvega Sina, njenega in
Božjega; plemenita bolečina spojena v trezno resnost … Marija zre, daje
občutek, da v truplu svojega Sina prepoznava mnoge sinove in hčere, vse
ponižane v grehu, vse izgubljene, vse najbolj bedne grešnike, celo tiste, ki
ubijajo in sejejo nemir, povzročajo reke solza in krvi, ki za seboj puščajo
ulice polne trupel, skratka smrti in smrtne žalosti in tesnobe. Življenje teh
ljudi je smrt duha in zaradi njih je Jezusova smrt postala življenje. V Sinovi
smrti jih vnaprej vidi oprane in jih prepoznava, njih, ki jih nihče ne
prepozna, ker nimajo svojega obraza. Greh jim ga je izmaličil, ga ukradel na
način, da ga je uničil. Zato jih nihče ne prepozna, ostajajo sami, osamljeni,
trpeči in umirajoči.
Marijin čustveni svet je razbolen zaradi vsega, kar človeštvo dela in živi. Na
vzhodu grozodejstvo vojne, na zahodu množično legalizirano ubijanje
nerojenih otrok … A Marijin duhovni svet je razsvetljen z vero, upanjem in
ljubeznijo, ki ne pozna meja. Zato je lepa. Ker zre v Sina in v njem na
Cerkev, saj je Mati Cerkve, in ko v od smrti zmaličenem truplu prepoznava
vse brezobrazne ljudi, kot mati prepozna vsakega svojega, še tako daleč
zašlega sina in hčer.
Si upamo skupaj z Marijo zreti v mrtvega Jezusa in v njem prepoznati vse
brezoblične tujce, ki tavajo po svetu, zaznamovani z grehom in njegovimi
posledicami? Ali si upam to narediti med znanci in najbližjimi?
Marija, izprosi nam to moč! Izprosi nam moč, ki bo zmogla pogled odlepiti
od lastnih bolečin in prizadetosti ter ga usmeriti v ljudi brez obličja, ki se
niti sami več ne prepoznajo … Nekdo jih mora prepoznati … Nekdo se
mora žrtvovati zanje. Tvoj Sin se je. Tudi zame. Naj ga posnemam. Prosim za
vse brezoblične ljudi, da bi znova našli svoj pravi obraz, da bi znova našli
življenje. Da bi postali sejalci življenja in ne smrti. Marija, močna in
sočutna, naj s teboj zrem Jezusa, mrtvega v tvojem živem naročju. Naj zrem
s teboj. Naj bo ta korak naša letošnja velika noč.
Naj se vstali Gospod sprehodi skozi dolino smrti ukrajinskega naroda. Naj
se tja znova naseli življenje. Naj se sprehodi skozi ubogo zapeljano in
umirajoče rusko ljudstvo. Naj se tudi tam zgodi velika noč.
Jure Koželj, žpk.

PREJEM NEDELJSKEGA SVETEGA OBHAJILA NA DOMU

Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha,
bo živel vekomaj. (Jn 6,51)
Željo za prejem svetega obhajila sporočite izrednim delivcem
obhajila. Prinašali ga bomo ob nedeljah po maši, ki je ob 9.30.
Vaše in Goričane: s. Meta 031 236 729
Preska in Žlebe: Primož 031 440 940
Medvode in Svetje: Iztok 040 813 509
Seničica in Golo Brdo: Miha 070 672 331

Družinski pevski zbor

Porodila se je želja po mešanem pevskem zboru naših družin. Zbor
naj bi pel enkrat na mesec pri sveti maši ob 9.30. Zbor bi imel vaje
eno uro pred sveto mašo, torej ob 8.30. Pevci lepo vabljeni.

Molitev pred Najsvetejšim

Vsak večer ob 21.00 molimo 3 dele rožnega venca, preko Zooma in
Facebooka. V torek in četrtek po molitvi pa je nočno češčenje
Najsvetejšega preko Zooma za mir na svetu. Zoom povezava je
vedno ista. Povabite še druge, posredujte jim povezavo. Kdor jo še
nima in bi jo želel, naj mi sporoči.
• Ponedeljek od 17.00 dalje tiho češčenje Najsvetejšega v cerkvi
• Torek po sveti maši vodeno tiho češčenja Najsvetejšega
• Petek ob 15.00 ura Božjega Usmiljenja v cerkvi,
od 15.30 dalje tiho češčenje Najsvetejšega
(razen če je pogreb s sveto mašo, tisti čas ne bo izpostavljeno)

Spovedovanje pred prazniki
Dan
Ponedeljek, 11. 4.
Torek, 12. 4.
Sreda, 13. 4.

Razred
4., 5. razred
3. in 7. razred; 2. razred – verouk odpade
6. razred

V času velikonočnega tridnevja in na velikonočni ponedeljek ni
rednega verouka. Veroučenci skupaj s starši lepo povabljeni k
mašam in obredom svetega velikonočnega tridnevja.
• Spovedovanje mladih
Z mladimi se bomo v soboto, 9. 4., zvečer po večerni sv. maši
udeležili dekanijskega spovedovanja mladih v Podutiku. Odhod
izpred župnišča bo takoj po maši.
• Spovedovanje pred prazniki
Na cvetno nedeljo od 16.00 dalje bo v cerkvi potekalo spovedovanje. Od 17.00 dalje bodo na voljo tudi tuji spovedniki.

Spovedovanje v DSO
V domu starejših bom spovedoval in obiskoval bolne v torek (12. 4.)
in sredo (13. 4.) dopoldne.

•

Kruhki za prvoobhajance na veliki četrtek

Veliki četrtek je na poseben način povezan s prvoobhajanci, saj je
takrat Jezus postavil zakrament svete evharistije. Pri večerni sveti
maši bodo prvoobhajanci in njihove družine prejeli blagoslovljen
velikonočni kruh.

Ministrantske vaje pred prazniki

Velikonočna osmina

Vstajenjska nedelja se podaljša na celoten teden. »To je dan, ki ga je
naredil Gospod. Veselimo se ga in se radujmo. Aleluja. Aleluja.« Vsak
dan velikonočne osmine vas vabim k sveti maši. Naj ne bo cerkev v
velikonočni osmini prazna kot pretekla leta. Res vas vabim k sveti
maši. Prosimo Jezusa, naj naše življenje prepoji z oznanilom velike
noči. To nam bo prišlo še kako prav v teh prelomnih časih, v katerih
živimo. Naj osmina ne gre mimo nas kot vsak drug navadni teden.
To ni navaden teden. To je velikonočna osmina.

Velikonočni ponedeljek

V ponedeljek, 11. 4., in torek, 12. 4., po sveti maši bomo imeli z
ministranti vaje pred prazniki. Prosim za zanesljivo udeležbo. Vaje
bodo trajale 30 min.

Ta dan bo v župnijski cerkvi sveta maša zjutraj ob 8.00, ob 10.00 pa
bo sveta maša pri sv. Jakobu na Petelincu. Pred mašo bo protipotresna pobožnost, ki jo bomo ob 9.50 začeli pri ostankih nekdanje
mežnarije. Lepo vabljeni.

Postavljanje Božjega groba

Srečanje SBP

Božji grob bomo postavljali v torek po večerni sveti maši.

Čiščenje cerkve in njene okolice pred prazniki

Predpraznično čiščenje cerkve bo na veliko sredo, 13. 4., ob 8.00.
Čistijo 1., 2., 3. skupina. Vse može, ki vam čas to dopušča in imate
voljo, pa vabim k čiščenju okolice cerkve, prav tako v sredo ob 8.00.

Delitev hrane Karitas

V torek, 19. 4., ob 10.00 bo v pastoralnem domu srečanje skupine
odraslih bralcev za Slomškovo bralno priznanje.

Sestanek zborovodij

V torek, 19. 4., ob 20.00 bo v župnišču sestanek zborovodij in organistov.

Biblična šola

Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov s prehransko
pomočjo, v sredo, 13. 4., med 17.00 in 18.45.

V sredo, 20. 4., ob 17.00 bo v Jožefovi učilnici potekala Biblična
šola. Spremljate jo lahko tudi preko Zooma. Ljubitelji Božje Besede
lepo vabljeni.

Častna straža ministrantov ob Božjem grobu

Bela Nedelja, nedelja Božjega usmiljenja

Tudi letos bomo imeli živo častno stražo Najsvetejšega ob Božjem
grobu. Za živo častno stražo Jezusovega telesa v grobu bodo
poskrbeli naši ministranti.

Devetdnevnica pred praznikom Božjega usmiljenja

Sveti oče Janez Pavel II. je nedeljo po veliki noči razglasil za nedeljo
Božjega usmiljenja. Pred to nedeljo pa se opravlja devetdnevnica
Božjega usmiljenja, ki jo začnemo na veliki petek in vsak dan
zmolimo rožni venec Božjega usmiljenja. Na nedeljo Božjega
usmiljenja Cerkev naklanja popolni odpustek vsem, ki so duhovno
ustrezno pripravljeni (sveta spoved, molitev po namenu svetega
očeta, obhajilo).
Devetdnevnico bomo opravljali tudi skupaj:
• na veliki petek po križevem potu ob 15.00,

• na veliko soboto po molitvenem bogoslužju ob 17.00,
• na veliko noč po večerni sveti maši ob 19.00,

• na velikonočni ponedeljek po sveti maši ob 8.00 ter
• vse naslednje dni po večerni sveti maši.

Gospod Jezus želi, da praznik Božjega usmiljenja praznujemo na
prvo nedeljo po veliki noči, kar kaže na tesno zvezo med
velikonočno skrivnostjo odrešenja in tem praznikom. Bogoslužje
tega dne najpopolneje slavi Boga v skrivnosti njegovega usmiljenja.

Župnijsko romanje
Letos bi po več letih premora zopet organizirali večdnevno
župnijsko romanje. Poromali bi v največji romarski kraj – v Lurd.
Več o romanju si preberite na letakih, ki jih najdete na mizici za tisk.
Kdor bi se romanja udeležil, ga prosim, da se čim prej javi,
najkasneje do velike noči, da vemo, ali bo dovolj prijav.
Romanje bo potekalo od 27. 6. do 1. 7. 2022.

Napovedni koledar
25. 4. – Markova procesija na Golem Brdu, katehetski sestanek
27. 4.–29. 4. – romanje animatorjev po poti Carla Acutisa
30. 4.–1. 5. – skavtske obljube, žegnanje Petelinc, začetek šmarnic
28. 4.–2. 5. – prvomajske počitnice
2. 5. – tajništvo ŽPS; teden molitve za duhovne poklice,
maša Tehovec
3. 5. – sestanek za starše prvoobhajancev
5. 5. – biblična skupina
6. 5. – prvi petek; duhovni odmik za prvoobhajance
7. 5. – prva sobota, srečanje ministrantov;
duhovni odmik za prvoobhajance
8. 5. – šmarnice sv. Marjeta

Krstna nedelja
Krstna nedelja v aprilu bo 24. 4.
Priprava na krst bo v četrtek, 20. 4.,
ob 20.00 v cerkvi.
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
13. 4. – 1., 2. in 3. skupina
23. 4. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost
naše župnijske cerkve,
naj sporoči na tel. 051/303–164.

