Ponedeljek 11. 7. 2022
Benedikt, op.
Torek 12. 7. 2022
Mohor in Fortunat, muč.
Sreda 13. 7. 2022
Henrik (Hinko), kr.
Četrtek 14. 7. 2022
Kamil de Lellis, duh.
Petek 15. 7. 2022
Bonaventura, šk-uč.
Sobota 16. 7. 2022
Karmelska M. B.
(Karmen)
Nedelja 17. 7 2022
16. NED. MED LETOM
Aleksij, spk.

19.00 +Anton Jaklič
19.00 +Ana Marija Kuhar, 7. dan
+Vida Ježek, obl.
(GB) 20.00 +Franc Premože, 7. dan
6.30 v zahvalo in priprošnjo
Fatimski Mariji
19.00 +Anton Kršinar
(DSO) 10.00 za zdravje
19.00 za zdravje Inaje
19.00 + Danica Avguštin, r. d.
+ Angelca Tominec

8.30 za žive in rajne farane
(Žlebe) 10.00 +Sonja Tehovnik, r.d.
+Marjan Krmelj
in Petačevi
20.00 po namenu

Ponedeljek 18. 7. 2022
19.00
Elij, muč.
Torek 19. 7. 2022
19.00
Arsenij, puš.
Sreda 20. 7. 2022
19.00
Marjeta Antiohijska, muč. (Žlebe) 20.00
Četrtek 21. 7. 2022
19.00
Lovrenc, duh-uč.
Petek 22. 7. 2022
Magdalena, sp. žena

za zdravje Inaje
++ Andrej in Janez Jeraj
v zahvalo
po namenu
+ Stanka Kavčič
za zdravje Inaje

po namenu
19.00 za zdravje Inaje

(DSO)10.00

Sobota 23. 7. 2022
Brigita Švedska, red.

19.00 ++ Ani Franci Jene

Nedelja 24. 7. 2022
17. NEDELJA MED LETOM
Krištofova nedelja
Krištof, muč.

10.30 +Danica Kopač, obl.
+ +starši Miha in
Doroteja Špringer
20.00 za žive in rajne farane

»Le eno je
potrebno.
Marija si je
izvolila
dobri del,
ki ji ne bo
odvzet.«
(Lk 10,42)

Krstna nedelja v juliju

Nedelja, 17. 7., bo krstna. Priprava na zakrament
sv. krsta bo v četrtek, 14. 7., ob 20.00.
Potrebne so predhodne prijave.

»Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Lk 11,9)

Ponedeljek 25. 7. 2022
19.00 za zdravje Inaje
Jakob Starejši, ap.
(Petelinc) 20.30 +Martin Dobnikar
Torek 26. 7. 2022
19.00 +Franc Urbančič, obl.
Joahim in Ana, starši DM
+Peter Bečan
Sreda 27. 7. 2022
6.30 po namenu
Gorazd, Kliment, Sava
n drugi učenci C. in M.
Četrtek 28. 7. 2022
19.00 za zdravje Inaje
Samson (Samo), šk.
Petek 29. 7. 2022
(DSO) 10.00 za žive in rajne
Marta, Marija in Lazar
stanovalce doma
19.00 +Franc Narobe, obl.
Sobota 30. 7. 2022
(Šmarna G.) 7.30 + Ana Jamnik
Peter Krizolog, šk-uč.
19.00 + Ana Vehovec
Nedelja 31. 7. 2022
18. NEDELJA MED LETOM
Ignacij Lojolski,
ust. jezuitov

7.00 za žive in rajne farane
9.30 +Martin Malenšek, obl.
20.00 Vilko Jurca, obl.

»Tako je s tistim, ki
sebi nabira zaklade,
ni pa bogat pred
Bogom.« (Lk 12,21)

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: 14

10. julij 2022

Julijske reminiscence
Sudansko deklico so pri sedmih letih v Kartumu ugrabili arabski
trgovci s sužnji in jo kar petkrat prodali. Deset let je kot sužnja
preživljala kruta ponižanja in mučenja. Živela je v takem strahu,
da je za vedno pozabila svoje rojstno ime. Ime Bakhita so ji
nadeli njeni ugrabitelji, pomeni »tista, ki je srečna«. Najhuje je
bilo pri nekem turškem generalu, ko jo je njegova žena dala
tetovirati. Po telesu so ji naredili 114 rezov in ji na rane vtirali
soli. Leta 1885 jo je kupil italijanski konzul, odpeljal jo je v Italijo,
kjer je 1889. postala svobodna. V Italiji je spoznala krščansko
vero, leta 1893 je vstopila v samostan sester kanosijank. Papež
Janez Pavel II. jo je leta 2000 razglasil za svetnico, sv. Jožeﬁno
Bakhita.
Kaj bi naredila, če bi se srečala s tistimi, ki so ji povzročili toliko
gorja, so jo vprašali. »Pokleknila bi pred njimi, poljubila njihove
roke in se jim zahvalila.« Sporočilo njenega življenja je zgovorno
za vse čase: odpuščanje in sprava iz vsega srca ter hvaležnost za
trpljenje, po katerem nas Bog vodi bliže k sebi.
Pisatelj Boris Pahor v Nekropoli pretresljivo opiše trpljenje
taboriščnikov in vznik molitve.
Ko pa smo bili postrojeni po terasah, pravilno razvrščeni, se je
sprožil naliv, kakor da so nas napadli brizgi iz gasilskih cevi. Veter
je mahal z brizgi po dolgih vrstah pravkar nataknjenih lobanj na
vrhu črtastih palisad in esman v rjavem dežnem plašču, s tablico
v roki, jih je štel, medtem ko je bil na koncu stroja blokaš z
napetimi prsmi po sili zravnan, gorila s čepico ob hlačniku. In
telesa so bila tako navpična zavoljo štetja, a še bolj zato, da bi se
mokro blago ne oprijemalo hrbta in bi voda tekla po zunanji
površini jutastega ščita. Zavest se je z vsemi silami branila
uničenja in odganjala podobo peči, srce pa je prosilo za še tako
kratko, za še tako bežno, čudežno vrnitev v človeški svet. Da, tedaj
sem molil. Bilo je ritmično ponavljanje prošenj kakor veriga
jagod na molku, kakor kanci toplote v zavarovani skrinji pod loki
mokrih reber. Bila je iskrena prošnja, prošnja, ki jo je rodil
pretres zavoljo neskončnega strahu.
Pripravil: Franci Bečan

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

Uradne ure v poletnem času

Uradnih ur v poletnem času (do septembra) ne bo! Kar je nujnih
stvari ali pa oddajanja namenov za svete maše, bo možnost za to po
večerni sveti maši. Za druge stvari pa sem dosegljiv na mobilnem
telefonu: 051-303-164.

Večerne nedeljske sv. maše v juliju in avgustu

V mesecu juliju in avgustu bodo nedeljske večerne sv. maše ob 20.00.

Mesec julij – mesec češčenja presvete Jezusove Krvi

Češčenje presvete krvi je bilo v Cerkvi vedno živo. Izrecne pobožnosti
do nje so se razširile posebno po križarskih vojnah, ko so verniki z
vzhoda prinašali domov kot relikvije predmete, ki jih je mogla kdaj
namakati resnična Jezusova kri. Veliko spoštovanje so v srednjem in
novem veku izkazovali tudi relikvijam, ki samo posredno spominjajo
na Božjo kri. To so bile relikvije, nastale po poročilih, da se je
pokazala kri na oskrunjeni posvečeni hostiji, križu ali Odrešenikovi
podobi. Okrog leta 240 naj bi v mestu Bejrut Jezusovo podobo
hudobni ljudje prebadali z žeblji in sulico, s podobe pa je pritekla kri
in voda. Delček te podobe je bil shranjen v Radovljici in tja priklical
trume romarjev. Krvavenje s križa je bilo podlaga za romanja v Peravo
pri Beljaku. Nekateri romarski kraji so dobili celo ime po sveti krvi
(Heiligenblut). V takih primerih ne gre za kri, ki je pritekla iz
Jezusovega živega telesa. Legendarnih čudežev na teh krajih Cerkev
navadno ni preiskovala, ni pa ovirala ljudskih pobožnosti, ki so
izvirale iz prave vere. V mesecu juliju bomo po vsaki sv. maši zmolili
nekaj vzklikov iz litanij v čast presveti Jezusovi Krvi, hkrati pa vas
spodbujam, da se v tem mesecu posebno spominjate naših starejših
v domu starostnikov v Medvodah, kjer je kapela posvečena v čast
presveti Jezusovi Krvi.

Romanje HEILIGENBLUT in GROSSGLOCKNER sobota, 23. julij 2022

Odhod avtobusa iz dogovorjenih krajev, vožnja v Avstrijo po dolini
reke Bele po najvišji evropski gorski cesti na GROSSGLOCKNER VELIKI KLEK. Z razgledne terase na višini skoraj 2400 m se nam
ponuja čudovit razgled na gorske vršace in ledenike. Nekaj časa
prosto za malico, samostojne sprehode in občudovanje narave.
Vrnitev v najlepšo avstrijsko gorsko vasico HEILIGENBLUT - SVETA

KRI. Današnja farna cerkev sv. Vincencija je bila zgrajena že v
začetku 14. stol. in se s svojo vitkostjo lepo spaja z lepoto gorske
pokrajine. V notranjosti pritegneta posebno pozornost poznogotski
krilni oltar, ki se v vsem svojem razkošju dviga pod cerkvene oboke,
in visok sakrarij, v katerem hranijo sveto kri. V kripti pod glavno
ladjo se nahaja grob sv. Briciusa, ki naj bi v 10. stol. prinesel iz
Bizanca dragoceno steklenico s Kristusovo krvjo. Maša. Sledi vožnja
po visokogorski cesti, ki jo obdaja neizmerno lepa narava do
ledenika Pasterze in do razgledne ploščadi Franca Jožefa, od koder
je najlepši pogled na Grossglockner in ledenik. Povratek proti
domu, kamor prispemo v večernih urah.
Cena: 45 EUR (45 oseb), 49 EUR (40 oseb), 55 EUR (30 oseb)

Izlet šmarničarjev po poteh Josipa Jurčiča

V sredo, 13. 7., bomo imeli izlet po Dolenjski. Pot nas bo vodila
najprej v Višnjo Goro, kjer si bomo ogledali Hišo kranjske čbele,
nato si bomo na Muljavi ogledali domačijo Josipa Jurčiča, se pri
Zagradcu ohladili v Krki in se okrepčali za nadaljevanje poti. Naš
izlet bomo sklenili v starodavnem samostanu v Stični s sv. mašo.
Cena izleta ja 30 eur. Odhod v sredo ob 8.00. Lepo vabljeni. Prijavite
se meni osebno ali Moniki Mohar na njen telefon: 041 284 445.

Poletni tabor naših skavtov

Naši skavti bodo v prihodnjih dneh na poletnem taboru. Skavte in
voditelje priporočam v molitev.

Romanje s kolesi na Brezje

V soboto, 16. 7., bomo s kolesi poromali na Brezje. Odhod izpred
kapelice pod cerkvijo bo ob 5. uri zjutraj. Prijave oz. informacije ga.
Minka Mihovec na tel. 031/299-911. Lepo vabljeni, da skupaj
poromamo k Mariji Pomagaj.

Maša na sv. Marjeti na nedeljo sv. Marjete

V nedeljo, 17. 7., bo ob 10.00 sv. maša v cerkvi sv. Marjete. Pri sv.
maši bo darovanje za poplačilo stroškov, ki so še ostali od vseh
obnovitvenih del. Sveta maša v župnijski cerkvi bo ob 8.30.

Karitas delitev hrane

V sredo, 20. 7., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.
Prijazno vabljeni.

God sv. Marjete Antiohijske

Na god svete Marjete, v sredo, 20. 7., ob 20.00 bo sveta maša pri sv.
Marjeti v Žlebeh.

Krištofova nedelja

Krištofovo nedeljo bomo obhajali 24. 7. Po vseh mašah bo blagoslov
vozil. Ob tej priložnosti bomo delili nalepke, hkrati pa ste vabljeni, da

darujete za sklad MIVA, ki oskrbuje naše misijonarje s prevoznimi
sredstvi. V imenu misijonarjev se že vnaprej iskreno zahvaljujem za
vsak vaš dar.

Novomašnik Tadej Pagon v našem domu starejših

V petek, 22. 7., ob 10.00 bo imel sv. mašo v domu starejših
novomašnik Tadej Pagon.

Dan starih staršev in starejših

V nedeljo, 24. julija, bomo v naši župniji obhajali dan starih staršev
(dedkov in babic) in starejših. Starost je milost, je poslanstvo, je
poklicanost, pravi papež Frančišek, ki ne skriva, da tudi sam sodi v
kategorijo starejših. Starejši imajo, kot pravi papež, nenadomestljivo
vlogo v družbi in družini. So bogat zaklad modrosti, ki s tem predstavlja spomin preteklosti in zagotavlja prihodnost. Kvaliteta neke družbe
se kaže v njenem odnosu do ostarelih. Praznovanje bomo pričeli s
sveto mašo, ki bo ob 10.30, in nadaljevali z družabnim srečanjem (kosilom) v pastoralnem domu. Drage babice, dragi dedki (tudi
mlajši) in starejši, pridružite se praznovanju vašega dne. Sveto mašo
bo vodil novomašnik Tadej Pagon. Ob tej priložnosti bomo praznovali
njegovo ponovitev nove maše v Preski. Ofer pri maši bo namenjen
novomašniku.

God sv. Jakoba starejšega

V zboru dvanajsterih apostolov, ki jih je bil Jezus izbral iz vrst svojih
številnih učencev, sta bila dva Jakoba. Med prvimi je bil za apostola
poklican Jakob (25. 7.), zato je ob njegovem imenu vzdevek 'starejši'
(po apostolski službi, ne po letih), malo kasneje pa je Jezus poklical še
Jakoba, Alfejevega sina, ki mu pravimo 'mlajši'.
Podružnica na Petelincu je posvečena sv. Jakobu starejšemu. Sv. maša
na Petelincu bo na godovni dan, v ponedeljek, 25. 7., ob 20.30. Lepo
vabljeni!

Praznik Marijinih staršev – sv. Joahima in Ane

Moja rojstna župnija v Tunjicah je posvečena sv. Joahimu in Ani. Tam
stoji mogočna romarska cerkev sv. Ane. Posebej slovesen romarski
shod je prav na praznik (letos torek, 26. 7.). Sveta maša bo ob 10.00.
Lepo vabljeni, da skupaj poromamo k zavetnikoma staršev in velikima
priprošnjikoma za vse tiste pare, ki ne morejo imeti svojih otrok.

Maša na Šmarni gori

V soboto, 30. 7., vabljeni na Šmarno goro k zaobljubljeni sv. maši ob
7.30. Župnijska Karitas nudi prevoz, v kolikor ne morete peš
poromati k Rožnovenski Materi Božji. Da bi želeli prevoz, potrdite na
tel. št. 041 298 719 do četrtka, 28. 7. Odhod bo ob 6.00 izpred
gasilnega doma v Preski.

Romanje v Medžugorje na »Mladifest«

V začetku meseca avgusta, 1.–5. 8., bomo z mladimi poromali na

festival mladih v Marijino mesto Međugorje. Vse zainteresirane
vabim, da svojo prijavo čim prej sporočite preko spletnega obrazca,
ki ga najdete na spletni strani župnije skupaj s podrobnejšimi
informacijami, lahko pa oddate tudi izpolnjeno prijavnico v tiskani
obliki (dobite jo na mizici za tisk v cerkvi). Vabljeni mladi po letih in
mladi po srcu.

Fotograﬁje prvega obhajila in birme

Opomnik za družine prvoobhajancev in birmancev: Čim prej se
oglasite pri Foto Bobnarju v Medvodah, kjer boste prevzeli že
plačano mapico s fotograﬁjami in po želji naročili še druge fotograﬁje slovesnosti.

Zahvale

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki karkoli dobrega naredite v prid
naše župnije. Iskrena hvala vsem, ki ste si na dan celodnevnega
čaščenja vzeli čas za molitev in sveto mašo. Hvala, da ste živi kamni
župnije. Hvala vsem, ki ste bili na poseben način vključeni v
pripravo praznovanja – čistilkam, krasilkama, pevcem, pritrkovalcem, ministrantom, Simoni Jezeršek in Marjeti Rink za oblikovanje
programa. Hvala Simoni Jezeršek za pripravo sodelovanja pri sv.
maši na praznik celodnevnega češčenja in na dan patrocinija. Hvala
gasilcem za izposojo miz, vsem, ki ste poskrbeli za pecivo in pijačo,
skavtom za strežbo, vsem, ki ste pripravili prireditveni prostor. Hvala
vsem »marješčanom«, ki ste čudovito očistili cerkev, oltarje, zaščitili
zvonove, uredili okolico. Resnično sem vam zelo hvaležen. Hvala
ključarju Malenškovemu Mirku za organizacijo. Bog vam povrni!

Mesec junij

• K Bogu so odšli:

+ Dragan Barukčić (63)
+ Ana Marija Kuhar (85)

• Božji otroci so postali:

Ivana Bizjak (Seničica)
Juna Iva Hudoklin (Preska)
Marta Mostarac (Golo Brdo)

Napovedni koledar:
1. 8. do 5. 8. – romanje mladih v Međugorje (Mladifest)
5. 8. – prvi petek
6. 8. – prva sobota
6. 8. – začetek 9-dnevnice pred Marijinim vnebovzetjem
13. 8. – romanje s kolesi na svete Višarje
15. 8. – praznik Marijinega vnebovzetja
16.–20. 8. – oratorij
Čiščenje cerkve
16. 7. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
23. 7. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
30. 7. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)

