Ponedeljek 20. 6. 2022
Silverij, pp.

19.00 +Franc Jarc, obl.
+Anton Mrak, god

Torek 21. 6. 2022
Alojzij, red.

19.00 +Anton Kršinar
+Tomaž Gašperin

Sreda 22. 6. 2022
Tomaž More in Janez Fisher, muč.
Četrtek 23. 6. 2022
Jožef Cafasso, duh;

6.30

Petek 24. 6. 2022
SRCE JEZUSOVO
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
Sobota 25. 6. 2022
SRCE MARIJINO
Dan državnosti, d. p. d.
Nedelja 26. 6. 2022
13.NEDELJA MED LETOM
Ciril, šk-uč;

+Benjamin Grabrijan

19.00 +Janez Dolinar
++Marjan Krmelj
in Petačevi
7.00 za žive in rajne farane
19.00 +Vojko Luštrik
po namenu
19.00 + Janez in ++Vrbkovi
+ Martin Leben, obl.

9.30 za žive in rajne farane
+Marjan Mihelčič, obl.
+Anka Noler
19.00 ++starša Anton in
Marija, obl.
+Jan Dolenc, obl.

»Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: 'Za teboj bom
hodil, kamor koli pojdeš.'« (Lk 9,57)

Ponedeljek 27. 6. 2022
Ema Krška, vd.
Torek 28. 6. 2022
Irenej, šk-muč.
Sreda 29. 6. 2022
PETER IN PAVEL, ap.
Četrtek 30. 6. 2022
prvi rimski mučenci

19.00 +Jožef Gyergyek
+Vojko Luštrik
19.00 v zahvalo za zdravje
+Genovefa Stanonik
19.00 +Peter Peterlin, obl.

Petek 1. 7. 2022
PRVI PETEK
Estera, sp. žena

19.00 po namenu (J. T.)

19.00 ++Jože in Antonija
Bizant

Sobota 2. 7. 2022
PRVA SOBOTA
Ptujskogorska M. B.

7.15 fatimska pobožnost
8.00 za duhovne poklice
19.00 ++starši Jamnik
in Zavašnik

Nedelja 3. 7. 2022
14. NEDELJA MED LETOM
Izseljenska
TOMAŽ, ap.

7.00 + Jože Kogoj
9.30 + Franc Dolenc
za žive in rajne farane
20.00 +Julija Hosta

Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod,
celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. (Lk 10,17)

Ponedeljek 4. 7. 2022
Urh, šk;
Torek 5. 7. 2022
CIRIL IN METOD, slov. ap.
Sreda 6. 7. 2022
Marija Goretti, muč.
Četrtek 7. 7. 2022
Anton M. Zaharija, duh.

19.00 za katoliške vrtce
+Ivan Bernard
19.00 ++starši Štrus
+Minka Jenko
19.00 +Franc Dolenc

Petek 8. 7. 2022
Gregor Grassi, šk.

19.00 +Ivan Bernard
+ Alojz Šernek

Sobota 9. 7. 2022
Avgušin Z. Rong

19.00 +Jožefa Krmelj
+ Danica Kopač

Nedelja 10. 7. 2022
15. NEDELJA MED LETOM
Amalija, red;

7.00 za žive in rajne farane
9.30 +Ciril Urbanč
za spreobrnitev otrok
20.00 za družino Jezeršek

19.00 +Dragan Barukčič
+Franc Plešec

»In Jezus mu je
rekel: 'Pojdi in ti
delaj prav tako!'«
(Lk 10,37b)

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: XXXIII

številka: 13

19. junij 2022

Vredni odpuščanja
Na poti odpuščanja stopamo vedno globlje v duhovni svet, kjer v
ospredje stopa ponižna odprtost in potrpežljivo sprejetje milosti,
osebna naprezanja pa so vedno manj pomembna, ko v osmem
koraku spoznamo, da smo vredni odpuščanja in ozavestimo, da
nam je bila ta milost že večkrat podarjena. Čeprav lahko zaradi
svojih grehov ali napak čutimo velik občutek krivde, je spoznanje, da smo vredni odpuščanja večje in ustvarja gotovost, da izvora
neizmerne ljubezni ne moremo izgubiti nikdar več. Tega pa ne
moremo doseči po svoji volji in z lastnimi naprezanji, lahko pa se
z odprtostjo pripravimo na sprejetje te posebne milosti.
Evangelij nas uči, da so spreobrnjenci tisti, ki so se pustili ljubiti
kljub svoji revščini, pred nas pa že stopajo svetli zgledi Marije
Magdalene, Zaheja, Samarijanke in drugih. Zakaj tolikšen odpor,
da bi se pustili dotakniti milosti odpuščanja? Vprašanje nam
najbolje pojasnijo štiri skupine oseb, ki so za odpuščanje
neobčutljive. V prvi skupini so ljudje, ki se imajo za neodpustljive, češ, da so njihove napake tako velike, da se jim nikoli ne bo
moglo odpustiti. V drugi skupini so ljudje, ki ne verjamejo v
zastonjskost ljubezni, prepričani, da je prej ali slej treba vse
plačati, tudi odpuščanje. Tretji tip so ljudje, ki odpuščanje
odklanjajo in po njem niti ne čutijo potrebe. V četrti skupini pa
so tisti, ki občutek krivde enostavno odbijajo. Sprejeti odpuščanje, ne da bi se pri tem čutili ponižane in prikrajšane, je izziv.
Mnogi namreč celo zavračajo odpuščanje, da bi se izognili
ponižanju. Kdor sebe ne ljubi in si ne odpušča, tudi drugega ne
bo mogel ljubiti in mu odpustiti, zato je nujno, da človek
sprejme sebe, vrednega odpuščanja, in kot tistega, kateremu je
že odpuščeno, da bi tako postal tudi sam zmožen odpustiti. Na
tretjo junijsko nedeljo z birmanci stopamo na pot vere, hvaležni
za darove Svetega Duha in s prošnjo: »Pridi Sveti Duh, pridi luč
srca!« Kličimo ga vsak dan znova in se mu odpirajmo, pustimo se
ljubiti, da bomo lahko tako na svoje, kot na življenje drugih
gledali z usmiljenim pogledom.
Jana Podjavoršek povzela po knjigi Kako odpustiti

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

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 češčenje Najsvetejšega
Petek ob 15.00 ura Božjega Usmiljenja v cerkvi, od 15.30 dalje tiho
češčenje Najsvetejšega (razen če je pogreb s sveto mašo)

Mesec junij – mesec češčenja Jezusovega Srca

Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu Srcu. Častiti Srce Jezusovo
torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove
odrešenjske ljubezni. Pri vseh svetih mašah bomo letos brali vrtnice z
naslovom božji služabnik Anton Strle in Srce Jezusovo, 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. Naj bo tudi ta junijska pobožnost
namenjena molitvi za mir na svetu.

Praznik farnega zavetnika sv. Janeza Krstnika – dan
celodnevnega češčenja

V petek, 24. 6., bomo obhajali praznik rojstva sv. Janeza Krstnika. Ta
dan se letos prekriva s slovesnim praznikom Jezusovega Srca. To je za
našo župnijo dan celodnevnega češčenja. Sledili bomo vabilu našega
farnega zavetnika: "Glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta".
Dan nas vabi, da bi se skozi cel dan zbirali pred Jezusom. To je dan
naše župnije. Nam je zaupano češčenje Jezusa preko celega dneva.
To je dan milosti ne le za našo župnijo ampak celotno Slovenijo. Pred
Njim je vedno prostor za nas, za naše molitve, za naše stiske. Gospod
nas čaka v blagi svetlobi večne luči in nas posluša. Ne prekinja nas,
ne sega nam v besedo. Posluša, kakor zna poslušati samo Bog. In če
smo potrpežljivi s seboj in si vzamemo čas, lahko tudi mi zaslišimo
njega, njegovo besedo, njegovo spodbudo. Če se nam ne mudi in ne
odidemo takoj, ko smo povedali, kar nam je ležalo na srcu in nam
bremenilo dušo, če si dovolimo, da se začnemo učiti pri njem, ki je
tukaj za nas, in tudi mi ostanemo tukaj zanj, potem smo deležni
njegovih besed in njegovega prijateljstva.

Razpored češčenja:
7.00 – sveta maša
8.00 – 9.00 – rožni venec s premišljevanji
9.00 – 10.00 – tiho češčenje
10.00 – 11.00 – veroučenci
11.00 – 11.30 – molitvena ura za domovino
11.30 – 12.00 – dnevna molitvena ura
12.00 – 14.00 – tiho češčenje
14.00 – 15.00 – molitvena ura za mir
15.00 – 16.00 – tiho češčenje
16.00 – 17.00 – molitvena ura za družine naše župnije
17.00 – 18.00 – slavljenje
18.00 – rožni venec
18.30 – slovesne pete litanije Srca Jezusovega
19.00 – slovesna sveta maša, ki jo bo vodil Anže Cunk,
kaplan v župniji Žiri

Slavnostni pohod v počastitev dneva državnosti,
maša za domovino

Za milost samostojne države se bomo posebej zahvalili v soboto, 25.
6., ob 19.00 s sveto mašo, ki jo bo v Bonovcu pri Hafnerjevi kapelici
Marije Pomagaj daroval dr. Janez Juhant. Slavnostni pohod se bo
začel ob 18.00 pri »Triglavu« na začetku poti Aleja Slovenija. Med
pohodom bo kulturno-duhovni program.
V primeru hudih nalivov bo slovesnost potekala v župnijski cerkvi s
pričetkom ob 19.00. Lepo vabljeni!

Praznik Jezusovega in Marijinega Srca

Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi
obhaja Cerkev slovesni praznik Srca Jezusovega. Letos je to 24. 6.
Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove
skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše
odrešenje, posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista
ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega
Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v Kristusu
začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v
kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči
reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile.
Praznik Marijinega brezmadežnega srca Katoliška cerkev obhaja
dan po prazniku srca Jezusovega.
Če spravimo v zvezo s tem Jezusovo besedo: »Blagor čistim v srcu,
zakaj ti bodo Boga gledali« (Mt 5,8), potem moramo reči: Marijino
srce je zaradi svoje edinstvene, brezmadežne čistosti zaslužilo
(seveda na temelju božje milosti) celo to, da je smelo nuditi svojo
lastno kri božjemu Sinu.
Tako v petek, kot v soboto bomo obnovili posvetitev in izročitev
obema presvetima Srcema. Lepo vabljeni.

Patrocinij – farni dan – dan krstov

Letos bomo patrocinij obhajali v nedeljo, 26. 6., ob 9.30. Pri maši
bomo posebno pozornost namenili vsem, ki so bili v zadnjih
sedmih letih pridruženi našemu župnijskemu občestvu. Na koncu
maše bo darovanje (ofer) za potrebe župnije.
Po sveti maši vsi zares lepo vabljeni na kosilo in veselo druženje na
župnijsko dvorišče. Za to priložnost naprošam gospodinje za
sladke dobrote za pogostitev.
Pecivo lahko dostavite v soboto tekom dneva in v nedeljo zjutraj
do 8. ure v avlo pastoralnega doma. Ta dan ne bo jutranje svete
maše ob 7.00.

Praznik apostolov sv. Petra in Pavla

Na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. 6., bodo slovenski
(nad)škofje posvečevali nove duhovnike. Veseli smo štirih
novomašnikov:
- Janez Pavel Šuštar, iz župnije Homec;
nova maša 10. 7. ob 10.00 v župniji Homec
- Tadej Pagon, iz župnije Tržič - Bistrica,
nova maša 3. 7. ob 10.00 v župniji Tržič - Bistrica
- Janez Meglen, iz župnije Krka,
nova maša 3. 7. ob 10.00 v župniji Krka
- Rok Gregorčič, iz župnije Ljubljana Šiška,
nova maša 3. 7. ob 10.00 Ljubljana Šiška
Vse novomašnike priporočam v molitev ter vas prosim, da skupaj
molimo tudi za bogoslovce ter vse fante in dekleta, ki se odločajo
za duhovni poklic.

Župnijsko romanje po severni Italiji

Od 29. 6. – 1. 7. bo potekalo župnijsko romanje po severni Italiji.
Na romanju bomo molili za našo župnijo, celotno romanje pa
izročam v vaše molitve.

Prvi petek v juliju

1. 7. je prvi petek v juliju. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in
onemoglih po domovih, ker bom na romanju. To bom storil v
ponedeljek, 4. 7. Lepo pa vas povabim k obhajanju prvega petka.
Češčenje Najsvetejšega po sv. maši bo do 21.00.

Izlet vseh, ki ste redno obiskovali šmarnice

V sredo, 6. 7. bo izlet za vse, ki ste redno obiskovali šmarnice.
Tokrat nas bo pot vodila po Dolenjski. Prijavite se Moniki Mohar,
ali meni osebno (župniku). Odhod izpred župnišča ob 8.00.

Nedeljske večerne svete maše julija in avgusta

Z mesecem julijem bodo nedeljske večerne svete maše ob 20.00.

Vrtnice ob znamenjih križa na poteh naše župnije
Ob nedeljah zvečer ob 20.00 vabljeni na pobožnost v čast
Srcu Jezusovemu z imenom Vrtnice.
Nedelja, 19.6. - Vaše; križ na polju pri
Jarčevi kapelici sv. Jožefa
Nedelja, 26.6. - Seničica; pri Bergantovem križu
Napovedni koledar:
16. 7. - romanje s kolesi na Brezje;
17. 7. - Marjetna nedelja, sv. maša na sv. Marjeti
20. 7. – maša na sv. Marjeti; Karitas, delitev hrane
24. 7. - Krištofova nedelja; nedelja dedkov in babic; srečanje
starih staršev in drugih starejših
25. 7. – sv. maša Petelinc
30. 7. – zaobljubljena sv. maša na Šmarni gori ob 7.30.
Krstna nedelja
Nedelja, 17. 7., bo krstna.
Priprava na zakrament sv. krsta
bo v četrtek, 14. 7., ob 20.00.
Potrebne so predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:

Prva sobota v juliju

23. 6. – 5., 6., in 1. skupina
2. 7. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
9. 7. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)

Obnovitev posvetitve Jezusovemu srcu in izročitve
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu

Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost naše župnijske cerkve,
naj sporoči na tel. 051/303–164.

2. 7. je prva sobota. Zjutraj 7.15 bo fatimska pobožnost, ob 8.00 pa
sveta maša za duhovne poklice. Lepo vabljeni.

Vabim vas, da na prvi petek in prvo soboto obnovite posvetitev in
izročitev presvetima Srcema.

