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.
(kapela) 6.30 za duhovne poklice
19.00 ++Franci in Slavka Leben
+Janez Jeras, r. d.
Torek 6. 9. 2022
(Golo Brdo) 18.00 ++ starši Zupančič
Zaharija, pr.
19.00 po namenu (B. T.)
+ Anamarija Kuhar
Sreda 7. 9. 2022
(kapela) 6.30 za ozdravitev druž. debla
19.00 za zdravje
Regina, muč.
Četrtek 8. 9. 2022
10.00 za blagoslov Rah. vrtca
ROJSTVO DEVICE MARIJE
19.00 za zdravje
+Angelca Tominc
+Tomaž Gašperin
Petek 9. 9. 2022
(DSO) 10.00 +Benjamin Grabrijan
Peter Klaver, red.
19.00 + Franc Jarc
+ Anton Kršinar
Sobota 10. 9. 2022
(cerkev) 6.30 +Ivan Dobnikar
Nikolaj Tolentinski, spok.
19.00 ++ Viktorija in
Franc Premože
Ponedeljek 5. 9. 2022
Mati Terezija, red.

Nedelja 11. 9. 2022
24. nedelja med letom
Bonaventura, red.

»Otrok, ti si vedno
pri meni in vse,
kar je moje, je
tvoje.«
(Lk 15,31)

7.00 za žive in rajne farane
9.30 za ozdrav. druž. debla
+ starši Kuralt
19.00 + Peter Bonča, r. d.

(kapela) 6.30 ++Anton in Marija
Komatar
19.00 ++Ida in Boštjan Pavlič
Torek 13. 9. 2022
(DSO) 16.00 ++rajni
Janez Zlatousti, šk. in c. uč.
19.00 ++Ana in Janez Jeras
Sreda 14. 9. 2022
(cerkev) 6.30 ++iz Moravč
POVIŠANJE SV. KRIŽA
19.00 po namenu
Kalist, pp-muč.
Četrtek 15. 9. 2022
(Žlebe)18.00 +Martin Čarman
Žalostna Mati Božja
19.00 +Mirjam Kršinar
Petek 16. 9. 2022
(DSO) 10.00 ++rajni
Ciprijan
19.00 za duhovne poklice in
svetost poklicanih
Sobota 17. 9. 2022
(cerkev) 6.30 za svetost cerkve
Robert
19.00 +Drago Talan
Ponedeljek 12. 9. 2022
Marijino ime

Nedelja 18. 9. 2022
25. nedelja med letom
Jožef Kupertinski

Jutranja adoracija
Vsak dan od ponedeljka do petka je v kapeli sv. Družine
od 6.00 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 žive in rajne farane
9.30 +Erika Gajanovič, obl.
+ Aleš Rihter
19.00 +Janez Peklaj, obl.

»Kdor je v najmanjšem zvest,
je zvest tudi v velikem.«
(Lk 16,10)

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
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V novo pastoralno leto
Papež Frančišek v apostolski spodbudi Veselje evangelija roteče
vabi, da bi se vera v Jezusa Kristusa po nas razširila v vse kotičke
naše župnije. Temu vabilu se v začetku novega pastoralnega leta
pridružujem tudi sam in ga na glas ponavljam. Vera v Jezusa
Kristusa je edino zdravilo, ki nas lahko ozdravi bolezni, ki jo
povzroča strah pred prihodnostjo, kakršno nam napovedujejo in
obetajo. Vera v Jezusa Kristusa je edini razlog za veselje sredi stisk
in trpljenja. Če črpamo iz korenin vere, moramo roditi sadove v
sedanjosti in prihodnosti, sicer smo mrtvi, je naša vera mrtva. Vera,
ki nima del, ki nima sadov, je mrtva (Jak 2,26) in neučinkovita (Jak
2,20). Tudi sodobna kultura, ki postaja vse bolj globalna in se
dogaja tudi na tleh naše župnije in je okužila naše domove, je
potrebna krščanske »soli« in »kvasa«. Ne s prepričevanjem, kot pravi
papež Frančišek, ali z vsiljevanjem in na silo, ampak z globino vere
in kulturo, ki sami govorita zase, ki se kot kultura življenja sami
ponujata kot alternativa vsej ne-kulturi smrti, ki dobiva vedno bolj
grozljive razsežnosti. Naša župnija je Božje orodje za razširjanje
kulture življenja. Vabim vas, da pogumno sprejmemo ta izziv. Poleg
uresničevanja rednih usmeritev, ki so začrtane za »sinodalno
Cerkev«, bomo vnovično evangelizacijo morali usmeriti na področje
zakonskega in družinskega življenja, saj neobčutljivost za vrednost
zakramenta svetega zakona dokazujejo številne zunajzakonske
skupnosti sredi trdnih katoliških družin. Problem, ki se kaže, je tudi
v izpostavljenosti mladih sodobnim trendom, s katerimi je okužen
tudi šolski sistem. Čeprav se izboljšuje, je še zdaleč od tega, da bi
pomagal privzgajati prave vrednote in skupaj z mladimi odkrivati
pot v uresničeno življenje. Za vse to bo treba dati moči, čas in svoje
ime. Ni več čas za skrivanje, za irelevantnost. Treba se je izraziti,
povedati, pokazati. Treba je pričevati, kaj je prava pot skozi goščavo
vsega, s čimer se zarašča sedanji čas. Vera v Jezusa Kristusa je edina
alternativa. Globoka vera, ki se hrani ob evharističnem oltarju pri
evharistiji, češčenju, ki se utrjuje s postom in krepi v molitvi. Vera v
Jezusa Kristusa, ki postaja močna po poti žrtve in odpovedi. K
vsemu temu povabim sebe in vas, dragi farani, ob začetku novega
pastoralnega leta.

Jure Koželj, župnik

Pastoralni koledar naše župnije

Pripravlja se koledar vseh pastoralnih dogodkov, ki bodo potekali v
prihajajočem pastoralnem letu. Koledar bo izšel v začetku septembra.

Župnijska pisarna

Glede na to, da smo dobili duhovnega pomočnika Petra Steleta, je
župnijska pisarna odprta zopet po starem redu: v torek od 8.00 do
10.00 in v četrtek od 16.00 do 17.30. Zaželeno je, da se za maše
daruje v času, ko je pisarna odprta, da se mašne namene takoj vpiše
v intencijsko knjigo in koledar.Dobrodošli pa seveda kadar koli. Če
me ni doma, me pokličite na mobilni telefon (051 303 164), na
katerem sem vedno dosegljiv.
Dar za svete maše se je s septembrom povišal na 23 €.
• S septembrom preidemo na stari red nedeljskih svetih maš:
7.00; 9.30 in 19.00
• Novi red tedenskih maš za čas,
ko je med nami duhovnik Peter Stele:
Ponedeljek in sreda: 6.30 (kapela); 19.00
Torek: 16.00 (DSO); 19.00
Četrtek: 18.00 (podružnica); 19.00
Petek: 10.00 (DSO); 19.00
Sobota: 6.30 (cerkev); 19.00

Vpis v veroučno šolo

Vpisovanje otrok v veroučno šolo bo potekalo za vse razrede v
ponedeljek, 5. 9., in torek, 6. 9., od 16.00 do 18.30. Starši za vpis
otroka k verouku v 1. razred s seboj prinesite družinsko knjižico ali
krstni list. Ob vpisu boste imeli možnost odločitve za običajni verouk
ali družinsko katehezo, hkrati pa boste lahko kupili veroučne
učbenike. Tudi letos smo izdali vpisnico za vse veroučence, ki jo
izpolnite že doma. Vpisnice so dosegljive na spletni strani župnije,
Vse, ki še niste vrnili veroučnih spričeval, pa naprošam, da jih vrnete
ob vpisu.

Tajništvo ŽPS

V ponedeljek, 5. 9., bo zvečer po maši srečanje tajništva ŽPS.
Srečanje bo potekalo v župnišču. Vabljeni!

Praznik Marijinega rojstva – malega šmarna (8. 9.)

»Praznik zemeljskega rojstva obhaja Cerkev samo pri treh osebah:
pri Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je bilo rojstvo teh treh
oseb res sveto,« piše Anton Strle v Letu svetnikov.
Praznični sveti maši bosta ob 10.00 in ob 19.00.
Pri sveti maši ob 10.00 bodo sodelovali otroci našega vrtca.

Molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah

V soboto, 10. 9., bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice
pod geslom: »Pojdi in popravi mojo Cerkev«. Ob 9.00 se bo začela
molitev na trgu pred baziliko. Ob 10.00 bo slovesna sveta maša, ki
jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Po
sveti maši bo za vse ministrante srečanje z g. nadškofom.
Na Brezje bo organiziran avtobusni prevoz. Prijavite se na telefon
031 299 911 (Minka). Cena prevoza je 10 €, odhod avtobusa iz
Preske pa ob 8. uri. Res lepo vabljeni k molitvi za duhovnike.
Posebej lepo vabim ministrante in njihove družine. Avtobusni
prevoz za ministrante je brezplačen.

Peš romanje na Brezje

Na molitveni dan, v soboto, 10. 9., bomo iz naše župnije, če Bog
da lepo vreme, poromali peš s prošnjo, da bi fantje in dekleta, ki
čutijo Gospodov klic, nanj pogumno odgovorili, hkrati pa se s tem
romanjem želimo Bogu zahvaliti za vse duhovnike, redovnike in
redovnice. Zberemo se ob 2.00 zjutraj pri kapelici pod cerkvijo.
Zaradi varnosti je treba imeti svetilko in primerna odsevna telesa.
Prijave in informacije na tel. 031/299-911.

Blagoslov šolskih torb

V nedeljo, 11. 9., bomo obhajali katehetsko nedeljo, s katero
bomo začeli novo veroučno in šolsko leto. Pri sveti maši ob 9.30
bomo blagoslovili šolske torbe in potrebščine in prosili za
blagoslov veroučnega, šolskega ter vsega pastoralnega leta. Otroci
naj prinesejo šolske torbe s potrebščinami v cerkev ter jih položijo
pred daritveni oltar.

Začetek veroučnega leta

Veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 12. 9.

Seja ŽPS

Prvo srečanje ŽPS v novem pastoralnem letu bo v ponedeljek, 12.
9., v Marijini učilnici pastoralnega doma. Srečanje bomo začeli ob
19.00 s sveto mašo.

Sestanek za starše veroučencev 1. razreda

za njim. Nam je praznik opomin, da pobožno počastimo podobo
svetega križa in se pred Njim skupaj z Marijo učimo sprejemati
križe na njen način. V petek po večerni sveti maši bo molitev pred
izpostavljenim križem v cerkvi. Lepo vabljeni!
Pri maši bo imela s. Meta 25. obletnico zaobljub. Lepo vabljeni, da
se z veseljem Bogu zahvalimo za dar redovništva s. Mete.

Praznik Žalostne Matere Božje – 15. 9.

Naši verni predniki so se, zlasti v težkih trenutkih osebnega in
skupnega življenja, radi zatekali k Mariji sedem žalosti. Ta naziv
ima podlago v napovedi starčka Simeona, ki je prišel po navdihu v
tempelj, ko sta Marija in Jožef prinesla tja osem dni starega
Jezusa, da bi zanj opravila vse po predpisu postave. Papež Pij X. pa
je določil, naj bo god Žalostne Matere Božje 15. septembra, osem
dni po prazniku njenega rojstva.

Stična mladih – 17. 9.

Dragi mladi, tudi letos ste lepo vabljeni, da se skupaj udeležimo
festivala Stična mladih. Festival Stična mladih se bo odvijal v
soboto, 17. 9., med 9. in 18. uro. Odhod avtobusa izpred
župnišča v Preski bo ob 7.45. Prispevek za vozovnico in Stično je
10 €.

Nedelja slovenskih svetniških kandidatov

Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije – škofa
Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška
Gnidovca, duhovnika Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta –
bomo letos obhajali v nedeljo, 18. septembra.

Župnijski misijon

Župnijski misijon že nekaj let poteka po poti odpuščanja in sprave.
Na zunaj pa ga bomo praznovali s tridnevnico pred žegnanjsko
nedeljo. To bodo dnevi, ko se bomo vsak dan v čim večjem številu
zbrali k evharistiji, prisluhnili nagovoru p. Štefana Kožuha, opravili
dobro sv. spoved in se udeležili molitev.

Telovadba za starejše

Sestanek za starše veroučencev prvega razreda bo v torek, 13. 9.,
ob 20.00 v pastoralnem domu. Lepo vabljeni.

V septembru se prične telovadba za starejše v pastoralnem domu v
dvorani Valentina Oblaka. 1. skupina prične v torek ,13. 9., ob
20.00, 2. skupina pa v torek, 20. 9., ob 21.00. Lepo vabljeni.

Praznik povišanja sv. Križa – 14. 9.

Mesec avgust

Med vsemi svetimi podobami Cerkev najbolj časti podobo svetega
križa, posebej časti relikvije resničnega križa, na katerem je naš
Gospod Jezus Kristus daroval svoje življenje za nas. Križ zgovorno
priča o Jezusovem trpljenju in poveličanju. Je pa tudi obljuba in
zagotovilo našega poveličanja, če po njegovih besedah vsak dan
sprejmemo vsak svoj križ – naloge in nadloge – ter zvesto hodimo

K Bogu so odšli:
• Ida Pavlič (72)

Božji otroci so postali:
• Matija Lenarčič (Golo Brdo)

Napovedni koledar
19. 9. – srečanje za bralce Božje besede
22. 9. – izlet tistih, ki čistijo cerkev
23. 9.–25. 9. duhovni vikend za mlade
25. 9. – Slomškova nedelja; žegnanje Golo Brdo
26. 9. – katehetski sestanek
1. 10. – duhovna obnova za ŽPS in sodelavce Karitas;
srečanje ministrantov
2. 10. – rožnovenska nedelja

Krstna nedelja
Krstna nedelja v septembru bo 18. 9.
Priprava na krst bo v četrtek, 15. 9.,
ob 20.00 v župnišču.
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
10. 9. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
17. 9. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost
naše župnijske cerkve,
naj sporoči na tel. 051/303–164.

