Povabilo k vodeni molitvi pred Najsvetejšim:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k molitvi
večernic pred Najsvetejšim.

++Jernej in
Angela Lenarčič
po namenu
prošnja sveta maša
+Marija Starman
po namenu (P. J.)
prošnja sveta maša
šmarnice
za zmago Mar. brez. srca
prošnja sveta maša
++starši Zadnikar
in brat Franc
po namenu
po namenu (M. M.)
(DSO) 10.00 po namenu
19.00 + Gorazd Fertin, roj. dan.

Ponedeljek 23 5. 2022
19.00
Socerb, muč.
prošnji dan
(Sv. Marjeta) 19.00
Torek 24. 5. 2022
(Bonovec) 19.00
Marija Pomočnica
prošnji dan
Sreda 25. 5. 2022
(Bonovec) 18.00
19.00
Gregor VII, pp
prošnji dan
(Sv. Trojica)19.00
Četrtek 26. 5. 2022
10.00
GOSPODOV VNEBOHOD
Filip Neri, duh.
19.00

Petek 27. 5. 2022
Alojzij Grozde, muč.
Binkoštna devetdnevnica
Sobota 28. 5. 2022 (Golo Brdo) 18.00 šmarnice
Anton Julijan, muč. (Sv. Marjeta)18.00 +Minka Jenko, 30. dan
Binkoštna devetdnevnica
19.00 +Stane Sušnik, obl.
Nedelja 29. 5. 2022
7.00
7. VELIKONOČNA NEDELJA
9.30
Maksim Emonski, šk.
Binkoštna
(Žlebe)15.00
devetdnevnica
19.00

In razodel sem jim
tvoje ime in jim ga
bom še razodeval,
da bo ljubezen, s
katero si me ljubil,
v njih in bom jaz v
njih.« (Jn 17,26)

na čast sv. Duhu
+ Jurij Lesica
za žive in rajne farane
šmarnice
+Ivanka Škof

Ponedeljek 30. 5. 2022
19.00
Kancij in oglejski muč.
Binkoštna devetdnevnica
Torek 31. 5. 2022
19.00
Obiskanje Device Marije
Binkoštna devetdnevnica
Sreda 1. 6. 2022
19.00
Justin, muč.
Binkoštna devetdnevnica
Četrtek 2. 6. 2022
19.00
Marcelin in Peter, muč.
Binkoštna devetdnevnica
Petek 3. 6. 2022
(DSO) 10.00
Karel Lwanga in ug. muč.
19.00
Binkoštna devetdnevnica
PRVI PETEK
Sobota 4. 6. 2022
18.15
Frančišek Caracciolo, red. ust. 19.00
Binkoštna devetdnevnica
PRVA SOBOTA
( na Kureščku)
Nedelja 5. 6. 2022
7.00
BINKOŠTI
9.30
Maksim Emonski, šk.
Bonifacij, šk.
19.00

»Prosil bom
Očeta in
dal vam bo
drugega
Tolažnika.«
(Jn 14,16)

za vrtec
v zahvalo in priprošnjo
+Mirjam Kršinar
za zmago Marijinega
Brezmadežnega srca
+Janez Bergant

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja v cerkev.
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.

+Jože Purkart, 30. dan
+ Franci Petač, obl.

po namenu
+ Ana Tehovnik
+ Mirjam Kršinar, obl.
fatimska pobožnost
za katoliške vrtce
za zdravje
za duh. poklice
za žive in rajne farane
++ starši Jožefa in
Alojz Narobe
+ Janez Žerovnik
v zahvalo za srečen
porod

Napovedni koledar
6. 6. – maša Petelinc; tajništvo ŽPS
7. 6. – maša v Crngrobu
8. 6. – srečanje Karitas
9. 6. – priprava na krst
10. 6. – začetek birmanske 9-dnevnice
10. 6.–12. 6. – duhovni vikend za družine na Brezjah
12. 6. – nedelja Sv. Trojice, maša na Golem Brdu
13. 6. – seja ŽPS
16. 6. – Sveto Rešnje Telo in Kri
19. 6. – Sv. birma
Čiščenje cerkve:
28. 5. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
3. 6. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)
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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22. maj 2022

Potreben je čas
Ko vztrajamo na poti dvanajstih korakov odpuščanja, je dobro, da
upoštevamo tudi nasvet Jeana Monbourquetta, avtorja knjige
Kako odpustiti, po kateri povzemam vsebino korakov odpuščanja, da nam vseh korakov ni treba prehoditi naenkrat in spoštujemo svoj lastni ritem napredovanja na poti odpuščanja. Po
potrebi se lahko vrnemo celo korak ali več nazaj.
V sedmem koraku začenjamo razumevati tistega, ki nas je ranil.
Razumeti žalivca pa ne pomeni, da ga opravičujemo ali mu
odvzemamo krivdo. Razumeti žalivca pomeni usmeriti nanj bolj
jasnoviden pogled, da se dojame vse razsežnosti njegove osebe
in motive njegove napake. Kaj rado se namreč zgodi, da žalivca
obsojamo, obsojanje pa na neki način preide v obsojanje
samega sebe. Velik del tega, česar ne odobravamo pri drugem,
je pogosto tisti del nas, ki ga nočemo priznati. »Moj žalivec torej
postane ekran, na katerega projeciram tiste vidike samega sebe,
ki jih zelo težko gledam. Obsojena oseba mi odseva moje
premalo ljubljene vidike.«
Za našo rast pa je nujno potrebo sprejeti v sebi tisto, kar nam
povzroča strah, saj naših žalivcev ne bomo mogli razumeti, če
prej ne bomo sprejeli slabosti in pomanjkljivosti, ki jih pripisujemo njim. Avtor knjige to lepo povzame: »'Ljubiti svojega
sovražnika' je v bistvu isto kot sprejeti v sebi svojo 'senco', se
pravi tisto, kar v meni povzroča strah ali izzove sramoto.« Potreben pa je čas, da spoznamo dediščino in osebno zgodovino
drugega človeka, da se lažje postavimo v njegovo kožo in
razumemo odklone njegovega obnašanja. Pri tem pa si nadenemo očala z Božjim pogledom in ozavestimo, da neko zgrešeno
dejanje žalivca ni njegovo zadnje dejanje in se kljub svojim
napakam lahko še vedno spremeni in poboljša. Morda mu bo
prav naše razumevanje pri tem lahko tudi pomagalo.
V sprejemanju in razumevanju drug drugega pa bodimo
preprosti kot otroci. Če nas kdo užali, recimo Bogu: »Ne
razumem zakaj mi je to storil, toda zaupam tebi, da ti to veš. In to
razmišljanje mi zadošča, da ohranim svoj notranji mir.«
Jana Podjavoršek povzela po knjigi Kako odpustiti

PREJEM NEDELJSKEGA SVETEGA OBHAJILA NA DOMU

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

Vabilo k šmarnicam

Družine lepo vabljene k letošnjim šmarnicam. 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 vsaj enkrat na teden udeležite šmarnic z namenom molitve in
prošnje za mir. Pon., tor., čet., pet. so v cerkvi združene s sveto mašo,
sreda ob 18.00 v Bonovcu, sobota ob 18.00 na Golem Brdu, nedelja
ob 15.00 pri sv. Marjeti.

ROMANJE V SEVERNO ITALIJO

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.

Prošnji dnevi – Križev teden

Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo
prošnje dneve. Prošnje dneve obhajamo ob koncu velikonočnega
časa, to so trije dnevi pred vnebohodom, ko gremo verniki v
procesiji med njivami in polji, ob tem pa prosimo za blagoslov
rodovitnosti polj, za blagoslov vsakega drugega človeškega dela, za
varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za dobro
letino.
Znamenja na nebu in v naravi nas vsako leto vabijo, da se z novo

gorečnostjo udeležimo procesij na prošnje dni, kjer bomo prosili
za blagoslov kmetijskih površin, za odvrnitev naravnih nesreč,
predvsem pa za primerno vreme in dobro letino.
Prošnje maše in prošnje procesije:
Dan
Vas
Ponedeljek, 23. 5. Žlebe
Torek, 24. 5.
Preska (v Bonovcu pri kapelici)
Sreda, 25. 5.
Golo Brdo

Ura
19.00
19.00
19.00

Praznik Marije Pomagaj – maša v Bonavcu

V torek, 24. 5., je praznik Marije Pomočnice kristjanov. Prošnja sv.
maša, združena s šmarnicami, bo pri kapelici Marije Pomagaj v
Bonovcu ob 19.00. ob 18.30 se dobimo na Seničici, ob začetku
kolesarske poti proti Bonovcu. Od tam bomo odšli v procesiji do
kapelice Marije Pomagaj, kjer bo sveta maša. Med procesijo bomo
molili litanije vseh svetnikov. V primeru slabega vremena bo maša
v cerkvi.

Biblična šola

V sredo, 25. 5., ob 17.00 bo v učilnici sv. Jožefa v pastoralnem
domu potekala biblična šola v okviru Zavoda Biblično gibanje.
Šolo lahko spremljate v živo ali preko Zooma.

Praznik Gospodovega vnebohoda

V četrtek, 26. 5., obhajamo slovesni praznik Gospodovega
vnebohoda. Vstali Gospod Jezus Kristus se v svojem veličastvu
dvigne v nebo in nam pokaže, kje so za nas pripravljena bivališča
(Jn 14,2), mi pa se bomo zbrali, kot učenci na gori, z zavedanjem,
da je sedaj na nas naloga, da širimo Gospodovo oznanilo odrešenja v tem svetu. Na praznik bosta dve sveti maši: zjutraj ob 10.00 in
zvečer ob 19.00. Pri jutranji sveti maši bodo sodelovali otroci
našega vrtca.

Binkoštna devetdnevnica

Na praznik binkošti se bomo pripravljali z binkoštno devetdnevnico, ki jo bomo začeli v petek, 27. 5., ter sklenili s slovesno vigilijo
binkoštnega praznika.
Devetdnevnica pomeni poglobljen molitveni čas, ki ima poseben
namen. Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V dneh
med vnebohodom in prihodom Svetega Duha na binkoštni
praznik so bili zbrani v molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus sam
obljubil: Svetega Duha Tolažnika. To je bila devetdnevna intenzivna molitev prve Cerkve. Pozneje so nastale devetdnevnice.
Binkoštna devetdnevnica je med vsemi najpomembnejša, saj je
molitev za to, kar je v Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega
Duha, za Svetega Duha samega. Vabim vas, da se v čim večjem
številu udeležujemo 9-dnevne molitvene priprave na binkoštni
praznik.

Praznik bl. Alojzija Grozdeta

Ob prazniku bl. Alojzija Grozdeta bom imel sv. mašo v moji cerkvici v
soboto, 28. 5., ob 15.00. Če bi se kdo želel udeležiti sv. maše v moji
cerkvici v Tunjicah, kjer hranim tudi relikvije bl. mučenca, prisrčno
dobrodošel. Če ne veste poti, me pokličite. Mašo se bo lahko
spremljalo tudi preko Zooma. Povezavo vam pošljem. Pri tej maši se
bomo spomnili vseh umorjenih po koncu druge svetovne vojne v
času komunistične revolucije v naši Sloveniji.

Zahvalno romanje prvoobhajancev in njihovih družin

V nedeljo, 29. 5., ob 13.30 bo zahvalno romanje za prvoobhajance
in njihove domače k sv. Marjeti v Žlebe. Z romanjem se bomo Bogu
zahvalili za dar sv. obhajila in Marijo prosili, naj nas varuje, da bomo
obhajilo vedno vredno prejemali.

Katehetski sestanek

V ponedeljek, 30. 5., ob 8.15 bomo imeli kateheti redno mesečno
srečanje v župnišču. Lepo vabljeni.

Šmarnice z dedki in babicami v Rahelinem vrtcu

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

Mesec junij – mesec češčenja Jezusovega Srca

Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu Srcu. Zgodovina češčenja
Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil
na Jezusove prsi (prim. Jn 13, 15; 21, 20) in apostolom Pavlom, ki
je svoje vernike imel rad v Ljubezni Jezusa Kristusa (prim. Flp 1, 8).
Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in
sploh pri skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin
njegove Božje-človeške ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni
častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske
ljubezni. Pri vseh svetih mašah bomo letos brali vrtnice, ki so
pobožnost v čast Jezusovemu Srcu. Vsak večer bomo pri sveti maši
prisluhnili nagovorom ter ob koncu zmolili litanije Jezusovega Srca
in posvetitev Jezusovemu Srcu.

Karitas delitev hrane

V sredo, 1. 6., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Biblična skupina

V četrtek, 2. 6., po večerni sveti maši lepo vabljeni na srečanje
biblične skupine.

Duhovni odmik za birmance

Z birmanci bomo odšli na duhovni odmik pred sv. birmo na
Kurešček. Duhovni odmik bo od petka, 3. 6., do nedelje, 5. 6.
Birmance in botre ter njihove domače izročam v vaše molitve.

Prvi petek

Obiskoval bom bolne in onemogle. Kdor bi poleg tistih, ki jih že
redno obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Kot je v
navadi, se bomo na prvi petek z našimi prošnjami in zahvalami
obrnili na Jezusovo usmiljeno Srce. Vabim vas, da opravite sveto
spoved, prejmete zadostilno sveto obhajilo in okrepite molitev.
Pobožnost bomo začeli s sveto mašo ob 19.00, maši pa bodo
sledile litanije Srca Jezusovega. Molitev bomo nadaljevali z
molitveno uro za posvečene Jezusovemu srcu.
Molitev z blagoslovom bomo zaključili ob 21.00 z molitvijo 3 delov
rožnega venca v kapeli pastoralnega doma.

Prva sobota

Fatimsko pobožnost bomo začeli ob 18.15. Sledila bo sveta maša.
Sveto mašo za duhovne poklice bom daroval na Kureščku, kjer
bomo imeli ta vikend duhovni odmik z birmanci. Vabim vas, da
obnovite pet pogojev, ki nam jih priporoča Marija: zakrament
sprave, sv. obhajilo, molitev enega dela rožnega venca in petnajst
minut premišljevanja ene ali več skrivnosti rožnega venca – vse to v
zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu srcu.

Binkošti

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo praznovali v nedeljo,
5. 6., bomo sklenili velikonočni čas. Praznovanje bomo začeli z
binkoštno vigilijo, v soboto, 4. 6., ob 19.00.

Binkoštni ponedeljek – Marija, Mati Cerkve

Na dan po binkoštnem prazniku Cerkev praznuje praznik Marije,
Matere Cerkve. Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z
apostoli in ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila za dar
Svetega Duha. Tako je postala mati prve krščanske skupnosti in
pozneje mati Cerkve, ki se je oblikovala na binkoštni praznik. Papež
Pavel VI. je ob sklepu 3. zasedanja II. vatikanskega cerkvenega
zbora Marijo razglasil za Mater Cerkve in pozneje vzklik »Mati
Cerkve« vstavil tudi v Marijine litanije. Na sam praznik bosta v
župniji dve sveti maši: ob 19.00 v župnijski cerkvi in ob 18.00 na
Petelincu.

Zahvale

Iskreno bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri pripravi prvega
svetega obhajila, čiščenju cerkve in okolice. Hvala vsem, ki darujete
za obnovo podružne cerkve sv. Marjete. Bog povrni. Hvala vsem, ki
pastoralno delo v župniji podpirate z molitvijo, blagoslovom in
darovanjem trpljenja.

Krstna nedelja

Krstna nedelja v juniju bo 12. 6. Priprava na krst
bo v četrtek, 9. 6., ob 20.00 v župnišču.
Dobrodošle predhodne prijave.

