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 19. 9. 2022
Januarij, šk.
Torek 20. 9. 2022
Evstahij, šk.
Sreda 21. 9. 2022
Matej, ev.
Četrtek 22. 9. 2022
Mavricij, muč.

(kapela) 6.30
19.00
(DSO) 16.00
19:00
(kapela) 6.30
19.00
(GB) 18:00
19:00

Petek 23. 9. 2022
Pij, duh.

(DSO) 10.00
19.00

Sobota 24. 9. 2022
Karmelska M. B.

(cerkev) 6:30

19.00

po namenu
++ Ferjančič
++ rajni
za zdravje
+ Alojz Bukovšek
+ Anton Mrak
++ Ferjančič
za Božji blagoslov
in prijateljstvo
za zdravje
++ Anton Šimec in
Viktorija Pisk, obl.
po namenu
++ Stanko in Ivanka
Rihtaršič
+Joško Perdih

8.30 ++ starši Dobnikar
za žive in rajne farane
26. NED. MED LETOM( GB) 10.00 + Jože Bečan
Slomškova
Sergij, men.
+Marjan Krmelj
in Petačevi
19.00 ++ starši in stari
starši Vidmar in Saje
Nedelja 25. 9. 2022

»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali
prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.« (Lk 16,31)

Krstna nedelja v septembru

Krstna nedelja v oktobru bo 23. 10. Priprava na
krst bo v četrtek, 20. 10., ob 20.00 v župnišču.
Dobrodošle predhodne prijave.

Ponedeljek 26. 9. 2022
Kozma in Damijan, muč.
Torek 27. 9. 2022
Vincencij, ust, lazaristov
Sreda 28. 9. 2022
Venčeslav, muč.
Četrtek 29. 9. 2022
Mihael, Rafael,
Gabrijel – nadangeli
Petek 22. 7. 2022
Hieronim, duh-uč

(kapela) 6.30 + po namenu
19.00 po namenu (DT)
+ Ida Pavlič, 30. dan
(DSO) 16.00 ++rajni
19.00 + Slavka Leben
v zahvalo
(kapela) 6.30 ++ starši Zdešar
19.00 ++ Valentin in Marija
Zore Erjavec, r.d.
(GB) 18:00 + Zdravko Kopač, obl.
19.00 + Tomaž Gašperin

(DSO)10.00

++ rajni
19.00 za ozdravitev
družinskega debla

Leto: XXXIII

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

Sobota 1. 10. 2022
(cerkev) 8.00 ++ rajni
Terezija Deteta Jezusa, dev –uč. 19.00 + Franc Tominec
+ Ladislav Bizant, obl.
Nedelja 2.10. 2022
7.00
27. NEDELJA MED LETOM
rožnovenska
9.30
Angeli varuhi
19.00

za žive in rajne farane
+ Jože Zupančič
+ Janez Žerovnik, obl.
+ Betka Šimc

»Tudi jaz vam pravim»Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži
nam vero!'« (Lk 17,5): Prosíte in vam bo dano! Iščite in
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Lk 11,9)

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

številka: 17

18. september 2022

Hvalite Boga mogočnega v svetišču njegovem …
Hvalite ga s trombe glasom,
hvalite ga s citrami in harfami!
Hvalite ga z bobni in s plesom,
hvalite ga s strunami in piščalmi!
Ps 150
V ŽPS sem zadolžena za glasbo pri bogoslužju. Glasba ima zelo
veliko moč in nas lahko dviga in približa k Bogu.
Veselje evangelija in njegovo sporočilo lahko drugim in sebi
prinašamo tudi kot pevci ali inštrumentalisti. V tem duhu
prinašanja evangelija drugim sama pri izbiri pesmi pazim na to,
da se skladajo z liturgijo glede na sporočilnost besedila in
melodije. Pri sami izvedbi se mi zdi pomembno, da ne gledamo
samo na napake ali uspešnost izvedbe, ampak da vse, kar
delamo, delamo po najboljših močeh, predvsem pa s srcem v
Božjo slavo. Glasbi želim dati tisto sporočilnost, ki jo nosi v sebi.
Pevcem in ljudem želim z glasbo predstaviti veselje in
hvaležnost, da smo Božji otroci, hvaležni za Božjo ljubezen in
seveda hvaležnost, da ga lahko še vedno znova in znova skupaj
slavimo.
Že na pevskih vajah pevce povabim, da začutijo, kaj in komu
pojejo in tudi kako to v pesmi povejo. Sama izvedba pesmi lahko
vsem, ki jo poslušajo, prinaša veselje evangelija, če jo izvajamo v
tem duhu.
Vsak posameznik lahko s petjem začuti sporočilnost glasbe in
seveda veselje evangelija, veselje, da smo kristjani, in na ta
način prinaša veselo sporočilo tudi drugim.
Tudi vse vas želim vzpodbuditi, da ne bi bili mlačni kristjani in bi
se aktivno vključili k sodelovanju pri bogoslužju in v župniji, če
že ne pri pevskem zboru, pa pri ljudskem petju.
Zato vabim vse, ki čutite, da bi lahko pripomogli k lepšemu
obhajanju obredov, da se pridružite kakšnemu od pevskih
zborov ali pa da s svojim glasom obogatite ljudsko petje.
Ema Gortnar, zborovodkinja in članica ŽPS

Pastoralni koledar in knjižica pastoralnih
dejavnosti

V cerkvi, na mizici za tisk, so na voljo pastoralni koledarji in knjižice z
opisom pastoralnih dejavnosti in pastoralne poti za leto 2022/23.
Kdor še ni dobil knjižice ali koledarčka, naj vzame oboje. Povabim pa
vas, da s koledarčkom in knjižico obiščete sosede in prijatelje, četudi
niso preveč blizu Cerkve. Postanimo misijonarji. Podarimo ljudem to,
kar je najboljše – Jezusa in Cerkev.

proti sovraštvu. Naj njegov svetniški zgled zablesti pred našimi očmi.
Naj izprosi obilje milosti vsem duhovnikom, posebno tistim, ki
doživljajo sodobno mučeništvo: trpijo krivico in onečaščenje
njihovega dobrega imena.

Srečanje zborovodij

V četrtek, 22. 9., ob 20.00 bo v pisarni župnišča sestanek zborovodij
naše župnije.

Duhovni vikend za mlade

Dar za sv. maše in razpored sv. maš

Dar za svete maše se je s septembrom povišal na 23 eur.
• 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
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota
6.30
16.00 6.30
18.00 10.00 6.30

Duhovni vikend za mlade je bil načrtovan zadnji vikend v septembru. Žal je ta termin v Nazarjah zaseden, tako da ga sedaj načrtujem
9.–11. 12. Tema duhovne obnove za mlade bo: »Učimo se od
Jezusa!« Mladi vabljeni, da si ta termin rezervirate za poglabljanje in obnavljanje odnosa z Jezusom. Naj bo vse drugo
preloženo na drugo mesto.

(kapela)

(DSO)

(kapela)

(podružnica) (DSO)

(cerkev)

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

Slomškovo nedeljo bomo letos obhajali v nedeljo, 25. 9.
Pri maši ob 8.30 bodo sodelovali bodoči birmanci.

19.00

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. S petka na soboto bo organizirano
celonočno češčenje Najsvetejšega v cerkvi. Že sedaj vas vabim, da se
vpišete v razpredelnico, ki je pripravljena na mizici pod korom.

Srečanje za bralce Božje besede

V ponedeljek, 19. 9., ob 20.00 bo v Marijini učilnici pastoralnega
doma srečanje za bralce Božje Besede. Na srečanju nam bo naša s.
Snežna predstavila Jobovo knjigo. Bralci in vsi, ki razmišljate, da bi se
pridružili bralcem, lepo vabljeni.

Srečanje Slomškovega bralnega priznanja za
odrasle
V torek, 20. 9., se bo od 10.00 srečala skupina SBP za odrasle.
Srečanje bo v pastoralnem domu. Dobrodošli novi bralci.

Obletnica smrti župnika mučenca Valentina
Oblaka – graditelja naše župnijske cerkve

Ponoči 21. 9. 1951 je bil ustreljen skozi okno župnišča v Preski pri
Medvodah župnik Valentin Oblak. Ni bil takoj mrtev, ampak je
izkrvavel zaradi hudih ran. Tako se je šest let po koncu vojne končalo
življenje 76-letnega župnika, ki je bil zgled molitve, reda, dobrodelnosti in iskrenosti. Prav je, da se ob obletnici smrti tega svetega
duhovnika, ki je umrl mučeniške smrti, bil žrtev nasilja, sovraštva in
totalitarnega sistema, spomnimo nanj, darujemo sveto mašo ter v
molitvi premišljujemo, kako evangelij prinaša drugačno logiko za boj

Slomškova nedelja

Žegnanje Golo Brdo – Mihaelova nedelja

V nedeljo, 25. 9., bo »žegnanjska« nedelja na Golem Brdu. Slovesna
sveta maša bo ob 10.00. Vsaka žegnanjska nedelja je zahvala Bogu
za Božjo hišo med nami, to nedeljo konkretno za podružno cerkev
sv. Trojice na Golem Brdu, predvsem za vero prednikov, ki so cerkev
zgradili. Po maši bo darovanje za potrebe podružne cerkve. V
župnijski cerkvi bosta to nedeljo dve sveti maši, in sicer ob
8.30 ter zvečer ob 19.00.

Izlet vseh, ki čistijo cerkev in njeno okolico

V ponedeljek, 26. 9., bo izlet vseh, ki sodelujete pri čiščenju cerkve
in pastoralnega doma ter okolice. Vabljeni tudi novi člani. Pred
župniščem se dobimo ob 9.00.

do 9.45 bo predstavitev izbrane teme. Od 10.00 do 10.45 bo sledila
tiha molitev pred Najsvetejšim (premišljevanje), med molitvijo bo
priložnost za sveto spoved ali pogovor. Čas med 11.00 in 12.00 uro pa
bo namenjen podelitvi oziroma pogovoru. Duhovno obnovo bomo
sklenili s kosilom ob 12.00. Člane ŽPS in sodelavce Karitas prosim, da
svojo prisotnost potrdijo tajniku ŽPS-ja g. Iztoku Žebovcu.

Skrb za pastoralni dom

Župnijski pastoralni dom je bil, po velikem prizadevanju takratnega
župnika g. Klopčiča in mnogih župljanov, zgrajen v letu 2008.
Blagoslovil ga je škof Jamnik 19. 10. 2008.
Dobili smo pastoralno središče, na katerega smo res lahko ponosni,
kjer je dovolj prostora za številne dejavnosti. Potreben pa je nenehne
nege in vzdrževanja. Noben čistilni servis doma ne more očistiti tako,
kot to lahko naredijo ljudje, ki jim je ta hiša dom in jo imajo radi ter so
nanjo ponosni. Menim, da takih ni malo. Upam, da se ne motim. Zato
vas vabim, da si enkrat na mesec vzamemo čas in ekipa 10 ljudi očisti
naš pastoralni dom. Za dnevna čiščenja pa trenutno poskrbi gospa
Svitlana iz Ukrajine, ki živi v župnišču, za kar smo ji zelo hvaležni.

Molitev 3 delov rožnega venca in litanij Matere
Božje

Lepo vas vabim k molitvi treh delov rožnega venca in litanij Matere
Božje. Molitve potekajo vsak večer ob 21.00 v kapeli v župnišču.
Pridružite se lahko fizično ali pa molitev spremljate preko Facebooka
ali po Zoomu. Kdor želi povezavo, naj mi pošlje mail ali pa sms. Res
vas lepo vabim, da okrepimo molitev za mir in za zdravo pamet naših
voditeljev ter molitev po namenih molivcev.

Molitev k Predragoceni Krvi

Katehetski sestanek

Vsak večer ob 19.30 po Zoomu poteka molitev k Predragoceni Krvi.
Molitev ima značaj zadostilne molitve za vse grehe, s katerimi žalimo
Boga. Tudi k tej molitvi lepo povabljeni. Kdor bi se želel pridružiti, naj
mi sporoči, da mu pošljem Zoom povezavo. Je vsak večer ista.
24-urna molitev – 1 teden

SKVO – vikend

MOLIMO ZA ZAŠČITO DRUŽIN IN SPREOBRNENJE SLOVENIJE

V ponedeljek, 26. 9., ob 20.00 bo v župnišču sestanek katehetov
veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni.

Prvi vikend v oktobru je tako imenovani vikend skavtskih voditeljev.
Na njem naši skavtski voditelji načrtujejo potek skavtskega leta.
Voditelje izročam v vaše molitve.

Duhovna obnova ŽPS in Karitas

V soboto, 1. 10., bomo imeli člani župnijskega pastoralnega sveta in
sodelavci Karitas duhovno obnovo z naslovom »Učite se od mene!«
(Mt 11,29). Zbrali se bomo ob 8.00 v cerkvi, kjer bomo obnovo začeli s
sv. mašo. Ob 8.30 bo priložnost za okrepčilo s kavo in čajem. Od 9.00

"Ne bojte se in se ne plašite pred to veliko množico, kajti ne boste se
bojevali vi, temveč Bog." 2 Krn 20,15
Neprekinjena molitev posameznikov, družin ali skupin. Doma, v
cerkvi, kapeli, preko Zooma ...
Za neprekinjeno molitev 24 ur 1 teden je potrebnih 168 molivcev.
Vsak prevzame eno uro v tednu. V tabelo se vpiše molivec, lahko tudi
več, ki bodo tisto uro zagotovili molitev. Tabela je oblikovana tako, da
vsi vidimo, kateri termini so zasedeni, kateri pa prosti. Kdor bi se

vključil v to verigo molitve, naj mi posreduje svoj elektronski naslov,
da mu pošljem povezavo do tabele. Lahko pa mi sporočite samo
termin, pa vas bom sam vpisal v tabelo.

Rožnovenska nedelja

Prva nedelja v oktobru (letos je to 2. 10.) je rožnovenska nedelja,
posebej posvečena molitvi rožnega venca. Moliti rožni venec
pomeni skupaj z Marijo premišljevati skrivnosti Jezusovega
življenja. Pri tej molitvi nam Marija na svoj način razlaga največje
skrivnosti Jezusovega in našega življenja. Vsak dan v mesecu
oktobru bo rožnovenska pobožnost. Kot vsakokrat pred večernimi
mašami bomo zmolili rožni venec, le da ga bomo molili pred
izpostavljenim Najsvetejšim.

Misijonska naloga

Enkrat med tednom grem k tedenski sveti maši. Enega povabim k
nedeljski sveti maši.

Zahvale

Hvala vsem, ki karkoli dobrega storite za našo župnijo. Hvala vsem,
ki molite, se zanjo darujete in žrtvujete ter posvečujete s
prizadevanjem za življenje po evangeliju. Bog vam povrni.

Čiščenje cerkve:
24. 9. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
1. 10. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)

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

Napovedni koledar:
3. 10. – tajništvo ŽPS, začetek “Tedna za življenje”
6.–9. 10. – misijon
7. 10. – prvi petek
8. 10. – prva sobota
9. 10. – žegnanjska nedelja
10. 10. – seja ŽPS
12. 10. – srečanje Karitas
13. 10. – Biblična skupina
14. 10. – srečanje zakonske skupine (Z1)
15. 10. – birmanska sobota
16. 10 – birmanska nedelja

