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 9. 5. 2022
19.00
Izaija, pr.
Torek 10. 5. 2022
19.00
Job, sp. mož
Sreda 11. 5. 2022
(Bonovec) 18.00
19.00
Antim, muč.
Četrtek 12. 5. 2022
Leopold, red.
Petek 13. 5. 2022
Fatimska Mati Božja
Sobota 14. 5. 2022
Bonifacij, muč.

19.00

(DSO) 10.00
19.00
(Golo Brdo) 18.00
19.00

Nedelja 15. 5. 2022
7.00
5. VELIKONOČNA NEDELJA
9.30
Zoﬁja (Sonja), muč.
(Žlebe)15.00
19.00

++ starši Bukovšek
+Janez Žerovnik, r. d.
za zmago Marijinega B. srca
++ Franc in Marija Jarc
šmarnice
+ Jože Purkart, 7. dan
+ Marija Katarinčič
++ st. starši Ferjančič
++ Marinka in ValentinZore Erjavec
po namenu
+ Ivan Bernard
+ Minka Jenko
šmarnice
++ Mohorič in Šestak
++ rajni
+ Benjamin Grabrijan
+ Vinko Cvajnar
za žive in rajne farane
šmarnice
++ rajni

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,
če boste med seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35).

Ponedeljek 16. 5. 2022
19.00
Janez Nepomuk, duh.-muč.
Torek 17. 5. 2022
19.00
Jošt, puš.
Sreda 18. 5. 2022
(Bonovec) 18.00
19.00
Janez I., pp-muč

Četrtek 19. 5. 2022
Urban I., pp;
Petek 20. 5. 2022
Bernardin, duh.
Sobota 21. 5. 2022
Krištof, muč.

19.00

(DSO) 10.00
19.00
(Golo Brdo) 18.00
19.00

Nedelja 22. 5. 2022
7.00
6. VELIKONOČNA NEDELJA
9.30
PRVO SVETO OBHAJILO
Marjeta
(Žlebe)15.00
Kasijska, red.;
19.00

+Janez Žerovnik, god
+Andrej Žerovnik, obl.
+po namenu
+po namenu
šmarnice
+ Franc Urbančič, r.d.
+ Erika Gajanovič in
++ Rihar
++ Pavla in
Ignac Žnidaršič, obl.
v zahvalo za 15 let zakona
v zadoščenje
+ Anton Kršinar
za zmago Marij. Brez. srca
šmarnice
+Martin Leben
+Vojko Luštrik

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

za žive in rajne farane
+Marija Omanovič, obl.
za prvoobhajance
šmarnice
+Franc Plešec

»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27)

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
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8. maj 2022

Odpuščam samemu sebi
Na poti odpuščanja lahko vse napore, ki jih vložimo v to, da
odpustimo drugemu, uniči sovraštvo do nas samih. Pred nami je
torej šesti korak – da se naučimo odpuščati samim sebi.
Ko smo globoko ranjeni, smo dejansko prisiljeni, da si odpustimo. Težki udarci, še posebej, če so s strani nam dragih oseb,
zrušijo našo notranjo harmonijo. Mir in harmonijo bomo
ponovno vzpostavili le, če si bomo ponižno odpustili, kar nam bo
omogočilo, da bomo lahko odpustili tudi drugim. Prvi izvor
podcenjevanja sebe izhaja iz iskanja absolutne sreče in popolnosti, iz česar sledi razočaranje, da nismo dosegli ideal o katerem
smo sanjali. Postopno se naučimo v ponižnosti sprejeti svojo
omejenost in občutek krivde, da nismo popolni. Drugi izvor
obsojanja in preziranja sebe prihaja od negativnih izrečenih ali
neverbalnih sporočil naših staršev in za nas pomembnih oseb.
Kopičenje nenaklonjenih sporočil pa v nas ustvarja kompleks
manjvrednosti. Tretji izvor občutka krivde in nejevolje do sebe pa
izvira iz našega potlačenega in zaradi tega nerazvitega človeškega in duhovnega potenciala, ker se nismo mogli ali znali razviti,
ker smo v družbi veljali za nesprejemljive. Tiste dele sebe, ki jih
ima človek za nesprejemljive in se jih boji, zakoplje v podzavest.
Vsakokrat, ko je človek žrtev žalitve ali nasilja, del njegovega jaza
pusti, da ga okuži ponižujoče dejanje žalivca, s tem, da preganja
samega sebe. Njemu storjeno zlo ga vodi k premlevanju žaljivih
besed in čustev, ki jih je doživel v trenutku žalitve. Zlo je prodrlo
vanj in tisti, ki je bil prizadet, se močno izpostavlja nevarnosti, da
zlorabe, ki so bile prizadejane njemu obrne proti samemu sebi
in proti drugim, zato delajmo korake odpuščanja v poslušanju in
hoji za Jezusom.
Pred nami so veliki izzivi, ki jih prinaša s seboj odpuščanje
samemu sebi. Če bi morali računati samo na lastne moči, bi to
lahko postal projekt nemogoče, naša moč pa je v Gospodu, ki
nam v svojem usmiljenju daje večno življenje in nihče nas ne
more iztrgati iz njegovih rok.
povzela Jana Podjavoršek

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

Vabljeni k sodelovanju v novem družinskem pevskem zboru, ki bo
občasno prepeval pri sv. maši ob 9.30.
Dobrodošli ste vsi, ki radi prepevate – družine, zakonci in
posamezniki. Vaja bo 15. 5. ob 8.30 v pastoralnem domu.
Vsi zainteresirani dobite dodatne informacije na telefonu 031 399
320 (Ema).

Molitev pred Najsvetejšim

Vsak večer ob 21.00 molimo 3 dele rožnega venca preko Zooma in
Facebooka za mir na svetu. Zoom povezava je vedno ista. Povabite še
druge, posredujte jim povezavo. Kdor je še nima in bi jo želel, naj mi
sporoči.
Ponedeljek od 17.00 dalje tiho češčenje Najsvetejšega
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).

Vabilo k šmarnicam

Družine lepo vabljene k letošnjim šmarnicam. Šmarnice so res lepa
pobožnost v čast Materi Mariji. Letos beremo o življenju sv. Antona
Padovanskega. Posebej pa molimo in prosimo Marijo za mir v
Ukrajini, Evropi in po vsem svetu. Lepo, lepo vabim, da se poleg
nedeljske svete maše vsaj enkrat na teden udeležite šmarnic z
namenom molitve in prošnje za mir. Marija je obljubila, da če se
svet vrne k Bogu, se bodo vojne ustavile. Prosimo Marijo prav za to,
za milosti spreobrnjenja in hkrati milosti obhajila darujmo v
zadoščenje za vse žalitve, s katerimi mi in svet žali Boga. Sedaj je še
čas, da Božja roka ustavi vojno. Ne dopustimo, da se razbohoti v
ostale evropske države, naj naša molitev prepreči še večje zlo, kot je
uporaba jedrskega orožja. Pustimo Božji Materi, da nas oblikuje v
svoje hčere in sinove ter brate in sestre njenega Sina.

Srečanje Karitas

V sredo, 11. 5., bo po večerni maši, v prostorih Karitas pod cerkvijo
srečanje njenih sodelavcev. Sodelavci Karitas lepo vabljeni.

Duhovni odmik za 2. triado na Kureščku

13. 5. in 14. 5. bi imeli duhovni odmik za veroučence 3., 4., 5., 6.
in 7. razreda na Kureščku. Tema duhovnega odmika bo Marija,
Kraljica miru. Začetek v petek ob 19.00 z večerjo, zaključek pa v
soboto ob 16.00. Veroučence vabim, da se čim prej prijavijo. Cena
bivanja v romarskem domu je 20 €. Duhovni odmik je koristen
zaradi izkušnje skupnosti, bivanja na milostnem kraju pod
okriljem Kraljice miru ter same vsebine odmika.

Seja ŽPS

Praznik prvega sv. obhajila

V nedeljo, 22. 5., ob 9.30 bo v naši župniji slovesnost prvega
svetega obhajila. Na praznik sv. obhajila se prvoobhajanci in njihovi
starši zberejo pred pastoralnim domom najkasneje ob 9.10. Tam
bodo dobili naprsni cvet. V primeru dežja se zberemo v cerkvi pod
korom. Po končani slovesnosti in slikanju prosimo starše, da obleke
vrnete v pastoralni dom (oz. pod kor).

Zahvalno romanje prvoobhajancev in njihovih družin

V ponedeljek, 16. 5., ob 20.00 bo v pastoralnem domu redna seja
župnijskega pastoralnega sveta. Sejo bomo začeli s sveto mašo v
cerkvi ob 19.00. Člani lepo vabljeni.

Zahvalno romanje za dar zakramenta Sv. Rešnjega Telesa bomo
imeli v nedeljo, 29. 5. Ob 13.30 bomo izpred župnišča skupaj s
prvoobhajanci in njihovimi družinami poromali k sv. Marjeti v Žlebe,
k šmarnicam.

Srečanje SBP

Šmarnice z dedki in babicami v Rahelinem vrtcu

Nedelja izročitve belega oblačila našim prvoobhajancem

ROMANJE V SEVERNO ITALIJO

V torek, 17. 5., ob 10.00 bo v pastoralnem domu srečanje skupine
odraslih bralcev za Slomškovo bralno priznanje.
V nedeljo, 15. 5., ob 9.30 bodo naši prvoobhajanci prejeli bela
oblačila, v katerih bodo prihodno nedeljo, na praznik prvega sv.
obhajila prvikrat prejeli Jezusa. Belo oblačilo je znamenje krstnega
dostojanstva, je Jezusovo oblačilo. Kakor pri nogometu in košarki
nosimo drese, da se prepoznamo, tako kristjani nosimo belo
oblačilo, Jezusovo oblačilo, ki naj bi bilo vidno v našem življenju,
saj se po njem prepoznamo, da smo Jezusovi.
• Potek izročitve belega oblačila:
Z bodočimi prvoobhajanci bomo v sprevodu prišli skozi glavna
vrata. Prvoobhajanci se zberejo pred začetkom sv. maše pod
korom. V roki imajo ugasnjene krstne sveče.
Usedejo se v prve klopi. Po pridigi sledi najprej prižig velikonočne
sveče. Nato sledi prižig krstnih sveč ob velikonočni. Vsak prvoobhajanec bo pristopil k duhovniku s svojo krstno svečo, duhovnik jo bo
prižgal ob velikonočni ter mu jo izročil: »Miha, sprejmi Kristusovo
luč.« Nato se s prižgano svečo postavi pred klopi. Ko vsi dobijo
sveče, sledi izpoved vere. Po izpovedi vsak prvoobhajanec odloži
svečo na podstavek pred oltar. Prvoobhajanci se vrnejo v klopi.
Nato sledi izročitev belega oblačila. Vsak prvoobhajanec bo stopil
pred duhovnika. Duhovnik ga bo poklical po imenu in mu izročil
belo oblačilo: »Miha, prejmi belo oblačilo«. Otroci se z belim
oblačilom vrnejo v klop. Potem se maša nadaljuje s prošnjami.

Tridnevnica pred prvim sv. obhajilom

Duhovno pripravo na prvo sv. obhajilo bomo začeli tri dni pred
praznikom. Starše in prvoobhajance vabim, da prejmejo
zakrament svete spovedi, da bi mogli še bolj doživeti Jezusov
prihod v naše srce. Na voljo za spoved bom vsak dan pol ure pred
sveto mašo. Vsak dan tridnevnice bodo imeli po sveti maši kratko
vajo tako starši kot prvoobhajanci.

V torek, 31. 5., ob 10.00 bodo v našem župnijskem vrtcu šmarnice
za dedke in babice. Lepo vabljeni.

Letos bi skupaj poromali po severni Italiji. Prvi dan romanja, v sredo,
29. 6., nas bo pot vodila preko Benetk v Vicenze v slavno Marijino
svetišče na grič Monte Berico. Svetišče je nastalo, potem ko je
Marija leta 1428 rešila mesto strašne kuge. Tu se bomo posebej
zahvalili za Marijino varstvo v času epidemije in jo prosili, naj nas
varuje naprej, naj v Evropi in svetu pri Bogu izprosi mir. Sledil bo
ogled mesta Vicenze. Nato nas pot vodi v Schio, kjer obiščemo
cerkev sv. Jožeﬁne Bakhite, prve afriške svetnice. Njena zgodba je
osupljiva. Priporočili se ji bomo predvsem za vdano sprejemanje
trpljenja. Drugi dan romanja bomo obiskali starodavno Marijino
svetišče Madona Della Corona. Svetišče je zgrajeno pod visoko
previsno skalo. V svetišču bomo počastili čudovito upodobitev
Žalostne Matere Božje. Nato se odpeljemo v starodavno mesto
Sermione, ki leži ob Gardskem jezeru. Popoldan pa bomo preživeli v
Veroni. Tretji dan nas bo pot vodila v mesto Chiampo.

Tam je priljubljeno romarsko središče, kjer je čudovita Lurška
votlina. Pot nas bo nato vodila v Padovo, mesto sv. Antona Padavanskega in sv. Leopolda Mandiča. Cena romanja je 219,00 EUR.
Program romanja najdete na mizici za verski tisk.
Romanje bo popestrilo naše skupno druženje, pesem, molitev in
bogata vsebina. Lepo vabljeni. Prijave zbiramo do binkoštne
nedelje.

Napovedni koledar
23. 5. – prošnji dan (Žlebe)
24. 5. – prošnji dan (Preska) – maša v Bonovcu
25. 5. – prošnji dan (Golo Brdo), biblična šola
26. 5. – vnebohod
27. 5. – začetek binkoštne 9-dnevnice
30. 5. – katehetski sestanek
1. 6. – Karitas – delitev hrane
3. 6. – prvi petek; duhovni vikend za birmance na Kureščku
4. 6. – prva sobota;
duhovni vikend za birmance na Kureščku
5. 6. – Binkošti; duhovni vikend za birmance na Kureščku

Krstna nedelja
Krstna nedelja v maju bo 15. 5.
Priprava na krst bo v četrtek, 12. 5.,
ob 20.00 v župnišču.
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
14. 5. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
21. 5. – starši prvoobhajancev
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost
naše župnijske cerkve,
naj sporoči na tel. 051/303–164.

