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Družina na poti prenosa vere
»Vesel sem svetosti potrpežljivega Božjega ljudstva« 

(papež Frančišek)

Dragi župljani župnije sv. Janeza Krstnika v Preski!
Ob začetku novega pastoralnega leta, ki bo pretežno usmerjeno v prenos vere 
v dobi od spočetja pa do vstopa k verouku, vas bi spodbudil z besedami papeža 
Frančiška iz spodbude Veselite in radujte se: »Vesel sem svetosti potrpežljivega 
Božjega ljudstva: staršev, ki s takšno ljubeznijo vzgajajo svoje otroke, mož in 
žena, ki z delom skrbijo za kruh svoji družini, bolnikov in ostarelih, ki se ne nehajo 
smejati. V teh dejanjih, ki se dan za dnem ponavljajo, vidim svetost vojskujoče 
se cerkve. (GE 7) Zares sem vesel vaše svetosti, ki je izraz Božje bližine. 
Koliko lepega in dobrega je bilo narejenega v preteklem pastoralnem letu. In 
vsem skupaj želim, da bi bilo tako tudi v prihajajočem. Pri tem nas spodbujam, 
da smo potrpežljivi drug z drugim, da si sproti odpuščamo, predvsem pa da 
blagoslavljamo in molimo. Naj začnem pri slednjem – molitvi. Za uspešno 
družinsko življenje in pastoralno življenje v župniji je molitev temeljnega pomena. 
Sv. Janez Pavel II. je v apostolskem pismu Ob začetku novega tisočletja CD 91 
poudaril: »V načrtovanju, ki je pred nami, se je potrebno z večjim zaupanjem 
zavzemati za takšno pastoralo, ki bo vse svoje razsežnosti dala na razpolago za 
molitev, osebno in občestveno!« Zdi se mi, da je poudarek z večjim zaupanjem! 
Tega si želim, še večjega zaupanja v moč molitve. Iz molitve, srčnega pogovora 
z Bogom, raste pastorala, kakršno si Bog želi. Naj vse, kar bomo delali, korenini 
v molitvi. Naj bo vse čim manj sad naših miselnih naprezanj in čim več sad 
pogovora oziroma odnosa z Bogom. Naj ima celotno pastoralno leto močno 
molitveno podlago. Mnogi primeri uspešnih evangelizacijskih pristopov pričajo, 
da so vsi kot prvi korak razvili močno molitveno ozadje, največkrat kar obliko 
češčenja Svetega Rešnjega telesa. Vsak dan ljubosumno varujmo čas osebnega 
in živega srečanja z Gospodom. Vsi smo v glavnem prepričani, da imamo preveč 
dela, a prav zato je še bolj potrebno ohranjati zavest prvenstva živega srečanja z 
Jezusom, saj je vse delo zaman, tudi govorjenje o Bogu je zaman, če ne izhaja iz 
pogovora z Njim. Nič ni treba najprej novega narediti, ampak preprosto omogočiti 
zaživeti evangeljske odnose v že obstoječih skupinah v župniji ter jih pred vsem 
drugim usidrati v molitveni odnos z Bogom. Za uspešno pastoralno delovanje vas 
vabim k blagoslavljanju. Naj se dan začne tako, da poleg križa na čelo naredim 
križ čez našo župnijo – Gospod blagoslovi našo župnijo v imenu Očeta in Sina 
in Svetega Duha. Nadalje vas vabim, da bi redno (vsak dan) po vaših domovih 
uporabljali blagoslovljeno vodo, kadilo in sol. Blagoslov očiščuje prostor vseh 
uničevalnih in sovražnih sil in naredi prostor za evangeljske odnose. Nadalje 
vas vabim k spravi. Morda se niti na zavedamo, kako pomembna je sprava med 
nami. Če ni sprave, ni mogoče graditi evangeljskih odnosov. Brez sprave smo 
priklenjeni na verige zla, onemogočeni za pot za Jezusom. Nekaj časa stopamo 
na mestu, potem pa se začnemo pogrezati v brezna zla in slabega. Kdor v 
prihajajočem letu želi narediti korak naprej in priklicati blagoslov na našo župnijo, 
pa morda živi v zameri, sovraštvu in neodpuščanju, naj najprej dela za spravo. 
To je najpomembnejše. To bo največji blagoslov, ko se podata roki, ki se že dolgo 
nista dotaknili druga druge. Ti roki pordeči in otopli Kristusova Kri. Vabim vas, 
da pogumno, predvsem pa s srcem začnemo novo pastoralno leto. Na koncu 
vas vse vabim k zvestobi v pastoralnem življenju župnije. Ta prinaša trpljenje, 
ker raste iz žrtve časa in moči, a veselja ne ubija, medtem ko nezvestoba vedno 
prinaša žalost in negotovost, ker v srcu stre tisto, kar potrebuje za življenje.

Jure Koželj, žpk.

Napovedni koledar:
17. 9. – Srečanje čistilcev cerkve
22. 9. – Dek. srečanje ministrantov/
Prvo srečanje mlad. skupine.
23. 9. – Slomškova nedelja, nedelja 
svetniških kandidatov
24. 9. – Srečanje za bralce Božje 
besede
28. 9. – Dogodek v dvorani Valentina 
Oblaka 
29. 9. – Duhovna obnova ŽPS 
30. 9. – Žegnanje Golo Brdo

Krstna nedelja
Krstna nedelja v septembru bo 16. 9. 
Priprava na krst bo v četrtek, 13. 9., ob 
20.00. Potrebne so predhodne prijave.

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

Povabilo k ponedeljkovemu  in 
petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro 
pred sv. mašo lepo povabljeni k tihemu 
češčenju Najsvetejšega.

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

Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli sv. 
Družine od 5.15 do 7.00 tiha adoracija 
pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v tor., čet., pet., 
sob. in ned. pol ure pred sveto mašo. 
Možnost duhovnega pogovora v petek 
eno uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru. 

Nov transakcijski račun 
župnije:
SI56 0403 2000 3327 181

Čiščenje cerkve:
7. 9. – 4. skupina (vodja: Andreja 
Bečan)
15. 9. – 5. skupina (vodja: Francka 
Strušnik)

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

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter  četrtek, od 16.00 do 17.30; 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
3. 9. 2018

Gregor Veliki, pp., c. uč. 19.00 ++ Bojan Vilar, Vida 
Pogačar in Angela in 
Janez Vrtačnik

Torek
4. 9. 2018

Rozalija, dev. 7.00 (kapela) po namenu

Sreda
5. 9. 2018

Mati Terezija, red. 19.00 + Janez Jeras, r. d. 
in god

Četrtek
6. 9. 2018

Zaharija, pr. 19.00 + Peter Bonča, r. d.

Petek
7. 9. 2018

Regina muč. 16.00 DSO
19.00

20.00–21.00

po namenu
+ Jožef Besednjak, 
30. dan
++ Jože in Frančiška 
Blažič
češčenje Najsvetejšega

Sobota
8. 9. 2018

Rojstvo Device Marije 
(mali šmaren)

na romanju
18.15
19.00

za duhovne poklice
fatimska pobožnost
++ Ana in Rudi Istenič, 
obl.

Nedelja
9. 9. 2018

Iz 35,4-7; Ps 146,7-
10; Jak 2,1-5; Mr 

7,31-37

23. navadna 
nedelja 
Peter Klaver, red

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
v zahvalo za starše 
Bizant in Štrukelj
+ Janez Peklaj, obl.

Ponedeljek
10. 9. 2018

Ines, muč. 19.00 + Martina Duhovnik, 
30. dan
++ starši Fertin

Torek
11. 9. 2018

Bonaventura, red. 7.00 (kapela) + Silva Podjed

Sreda
12. 9. 2018

Marijino ime 19.00 + Ivanka Kirar

Četrtek
13. 9. 2018

Janez Zlatousti, šk.-uč. 19.00 za zdravje

Petek
14. 9. 2018

Povišanje svetega 
Križa

16.00 (DSO)
19.00

po namenu
+ Ivan Kršinar

Sobota
15. 9. 2018

Žalostna Mati Božja 19.00 + Lado Bogataj

Nedelja
16. 9. 2018

Iz 50,5-9; Ps 116,1-
2.3-4.5-6.8-9; Jak 

2,14-18; Mr 8,27-35

24. navadna 
nedelja
Kornelij, pp.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
+ duhovnik Ladislav 
Kovačič
+ Drago Talan



Vpis k verouku
Vpisovanje otrok v veroučno šolo bo 
potekalo za vse razrede v torek, 4. 9., in 
sredo, 5. 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 bo možnost izposoje učbenikov oz. 
nakupa rabljenih, več pa si lahko preberete 
spodaj. Tudi letos smo izdali vpisnico 
za vse veroučence, ki jo lahko izpolnite 
že doma (eno vpisnico za vse otroke iz 
družine). Vpisnice so dosegljive na internetni 
strani župnije in na mizici za tisk pod korom 
v cerkvi.  Vse, ki še niste vrnili veroučnih 
spričeval, pa naprošam, da jih vrnete ob 
vpisu. Vse, ki še niste izpolnili preteklih 
veroučnih obveznosti naprošam, da to storite 
pred začetkom novega veroučnega leta. 

Sklad veroučnih učbenikov
Mnogi imate doma spravljene stare veroučne 
učbenike, nekateri si jih že sedaj posojate 
med seboj. Podobno kot lani si želimo, da bi 
bili ob vpisu na voljo za izposojo tudi rabljeni 
učbeniki, zato naprošamo tiste, ki imate 
odvečne učbenike, da jih pred vpisom (ali pa 
med njim) prinesete v župnišče. 
Pri vpisu boste glede učbenikov (velja za 
otroke od vključno 4. razreda naprej, saj 
mlajši učbenikov nimajo) lahko izbirali med 3 
možnostmi: nakup nove knjige (8,5 €), nakup 
rabljene knjige (4 €), menjava rabljene za 
rabljeno (brezplačno). Ker ne vemo, ali bo na 
voljo dovolj rabljenih učbenikov za vse, ki bi 
jih želeli, vas naprošamo za razumevanje.

  
Veroučni urnik

Veroučni urnik bo znan v prihajajočem 
tednu (prvi teden v septembru). Izobešen 
bo na oznanilni tabli pred cerkvijo, v hodniku 
pastoralnega doma ter pred župniščem. 
Objavljen pa bo tudi na internetni strani 
župnije.

Sprejem novega bogoslovca 
in slovo od bogoslovca Janeza 

Medena
Iskreno se zahvaljujem v svojem imenu in 
imenu župnije bogoslovcu Janezu Medenu, 
ki je bil z nami preteklo pastoralno leto in  
hkrati lepo pozdravljam Anžeta Cunka, ki 
bo njegov naslednik. Želimo mu, da bi se v  
 

naši sredi počutil dobro in se tako duhovno 
kot tudi pastoralno obogatil. Obema želimo 
obilo blagoslova in Marijinega varstva na 
poti za Jezusovim klicem. Vse pa vas vabim 
h goreči molitvi za nove duhovne poklice in 
svetost poklicanih.

Predstavitev bogoslovca Anžeta
Moje ime je Anže Cunk in prihajam iz župnije 
svetega Lovrenca na Kokrici. Rodil sem se 13. 
10. 1989 materi Vilmi in očetu Jožetu. Imam še 
mlajšo sestro Nejo. Osnovno šolo in gimnazijo  
sem obiskoval v Kranju, šolanje pa nadaljeval na  
Pravni fakulteti v Ljubljani. Po enem letu 
fakultete sem spoznal, da ta študij ni zame 
in da Gospod želi, da grem po drugi poti. 
Vpisal sem se na Teološko fakulteto, toda 
nisem še vstopil v semenišče, kot bi se 
pričakovalo. V Bogoslovno semenišče sem 
vstopil šele po končani fakulteti, ko se je v 
meni zopet prebujal klic, naj hodim za Njim. 
V zadnjem letniku Teološke fakultete sem 
veliko premišljeval in molil, kakšna bo moja 
nadaljnja življenjska pot. Po temeljitem 
premisleku in znamenjih, ki mi jih je naklonil 
Gospod, sem se odločil, da pot nadaljujem z 
vstopom v semenišče. Sedaj sem v 5. letniku 
Bogoslovja in pišem doktorat na temo lepote 
v bogoslužju.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 3. 9., ob 20.00 bomo imeli 
sestanek tajništva ŽPS v pisarni župnišča. 
Lepo vabljeni člani.
 

Spovedovanje veroučencev
Tudi letos bo spovedovanje veroučencev, in 
sicer v tednu 3. 9.–7. 9. vsak dan pol ure 
pred večerno sveto mašo. Starši in botri, 
spodbudite otroke, naj v začetku veroučnega 
in šolskega leta pobožno opravijo sveto 
spoved. Skupno spovedovanje v okviru 
veroučnih ur pa bo pred praznikoma, 
božičem in veliko nočjo.

Skupina za starejše
V sredo, 5.  9., ob 19.30 bo v župnišču 
prvo srečanje skupine za starejše v novem 
pastoralnem letu. Srečanja bo vodila ga. 
Štefanija Mole, svetovalka v Družinskem 
centru Betanija. Srečanje traja uro in pol. 
Skupina je vedno odprta za nove člane. 

 
Prvi petek v septembru 

Petek, 7.  9., je prvi v septembru. Ta dan bom 
obiskoval bolne in onemogle po domovih. 
Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že redno 
obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to 
sporoči. Vabim vas k obhajanju prvega petka 
– sveta spoved, obisk svete maše, pri kateri 
poskušam čim bolj dejavno sodelovati, in 
prejem svetega obhajila. Na prvi petek več 
molimo in z dobrimi deli ter premagovanji 
zadoščujemo za vse, ki ne verujejo, ne 
molijo, ne ljubijo in ne upajo. Po večerni 
sveti maši bo molitvena ura za posvečene 
Jezusovemu srcu v cerkvi. Med molitveno 
uro bo priložnost za sv. spoved. Molitev bomo 
zaključili z blagoslovom. Tokrat Najsvetejše 
ne bo izpostavljeno do polnoči, ker bomo 
ponoči peš poromali na Brezje na molitveni 
dan za duhovne poklice.

Prva sobota v septembru
Vabim vas k obhajanju prve sobote v mesecu 
septembru, 8. 9. Fatimska pobožnost bo 
zaradi molitvenega dneva ob 18.15. Marija 
je v zadnjem prikazanju fatimski vidkinji 
Luciji naročila: »Vsem, ki se bodo na prvo 
soboto pet zaporednih mesecev spovedali in 
prejeli sveto obhajilo, molili en del rožnega 
venca in mi petnajst minut delali družbo  
s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca 
z namenom, da bi mi zadoščevali, bom 
pomagala ob smrtni uri z vsemi milostmi, 
ki so potrebne za njihovo zveličanje.« 
Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala 
ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi 
milostmi, če pet zaporednih prvih sobot 

izpolnimo pet pogojev:
1. opravimo dobro spoved v duhu 
zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu 
Srcu; spovemo se lahko že prej, npr. prejšnjo 
nedeljo, a ob prejemu svetega obhajila 
na prvo soboto moramo biti v posvečujoči 

milosti;
2. prejmemo zadostilno sveto obhajilo, 
ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih 

sobot;
3. zmolimo en del rožnega venca; 

4. petnajst minut delamo družbo Marijinemu 
Srcu s premišljevanjem ene ali več 

skrivnosti rožnega venca;
5. vse štiri omenjene pogoje opravimo z 
namenom zadoščevanja Marijinemu Srcu, 
saj grehi ne žalijo samo njenega Sina, 
ampak prizadenejo tudi Devico Marijo; tako 
pomagamo reševati današnje človeštvo za 

večnost.
 

Vse vas goreče vabim k obhajanju prve 
septembrske sobote na fatimski način. Zelo 
smo potrebni omenjenih milosti, saj ne vemo 
ne ure ne dneva, kdaj se bo končala pot 

zemeljskega življenja.

Praznik 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 in to obrazloži: »Jezusovo rojstvo 
je bilo sveto zaradi združenja božje narave s 
človeško naravo v eni osebi, obenem zaradi 
deviškega spočetja v moči Svetega Duha; 
Marijino zaradi njenega brezmadežnega 
spočetja, to se pravi zaradi tega, ker je 
bila kot mati prihodnjega Odrešenika že v 
prvem trenutku svojega bivanja obdarjena 
s posvečujočo milostjo in torej obvarovana 
izvirnega greha; Krstnikovo zaradi tega, 
ker je bil izvirnega greha očiščen še pred 
rojstvom.«
Na sam praznik bo sveta maša ob 19.00. 
Pred sveto mašo vas vabim k fatimski 
pobožnosti ob 18.15. To bo najlepše darilo 
Mariji za njen rojstni dan.

Molitveni dan za duhovne poklice 
na Brezjah

V soboto, 8. 9., bo na Brezjah molitveni dan 
za duhovne poklice pod geslom »Prižigaj 
luč vere!«. 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 v župnijski pisarni ali meni na 
osebni telefon 051/303-164. Cena prevoza je 
4 €. 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 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 potrebno imeti svetilko 
in primerna odsevna telesa. Prijave in 
informacije na tel. 031/299-911. 



Začetek novega veroučnega leta
Začetek veroučnega leta bo v ponedeljek, 10. 9. Vse v zvezi z novim veroučnim letom 
in katehetsko dejavnostjo v naši župniji je napisano v knjižici pastoralne dejavnosti v naši 
župniji, ki jo boste prejeli na katehetsko nedeljo po sveti maši ob izhodu iz cerkve.

Blagoslov veroučnih torb
V nedeljo, 9.  9., bomo pri sveti maši ob 9.30 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.

Karitas – telovadba v pastoralnem domu
Telovadba v pastoralnem domu bo ob torkih ob 19.00. Organizirana bo v dveh skupinah. 
Prvo skupino bo vodila fizioterapevtka - višji zdravstveni tehnik Martina Jurjevec. V to 
skupino vabimo predvsem osebe tretjega življenjskega obdobja za zmanjšanje težav 
zaradi osteoporoze in inkontinence. Druga skupina bo začenjala vadbo ob 21. uri pod 
vodstvom vaditeljice športne vzgoje Evfemije Štorga. V to skupino vabimo vse na 
nekoliko intenzivnejšo vadbo – kot je že bila v preteklosti v pastoralnem domu in potem 
v športni dvorani v Medvodah. 
Telovadba bo prvič v torek, 11. 9. Za vse nadaljnje informacije lahko pokličete na 
telefon 031 393 052. Vadnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni prispevki za nagrado 
voditeljicam in za potrebe župnijske Karitas. Vabljeni!
  

Župnijska pisarna
S septembrom bo župnijska pisarna odprta zopet po starem redu: v torek od 8.00 do 
10.00 in v četrtek od 16.00 do 17.30. Dobrodošli pa seveda kadar koli. Če me ni doma, 
pa me pokličite na mobilni telefon, na katerem sem vedno dosegljiv.  

Seja ŽPS
V ponedeljek, 10. 9., bo v učilnici pastoralnega doma prva seja župnijskega pastoralnega 
sveta v tem pastoralnem letu. Srečanje bomo začeli ob 19.00 s sveto mašo v cerkvi. 
Člani ŽPS lepo vabljeni. 

Srečanje Karitas
V sredo, 12. 9., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod cerkvijo sestanek 
sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni. 

Praznik povišanja sv. Križa
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 za njim. Nam je praznik opomin, da pobožno 
počastimo podobo svetega križa. Najslovesneje to opravimo na veliki petek, spominski 
dan Jezusove smrti. V vsaki krščanski hiši naj bi bil križ na vidnem mestu. Pod križem 
naj bi se družina zbirala k skupni molitvi. Ob križu naj bi se njeni člani učili resnične 
ljubezni, ki je darovanje za druge. Kadar gremo mimo znamenja križa, ki stoji ob poti, naj 
pogled nanj obudi v našem srcu misel hvaležnosti za dar odrešenja. Na kratko in prav 
preprosto počastimo sveti križ, kadar se pobožno pokrižamo. Verni ljudje vsak dan in 
vsako pomembno opravilo začenjajo z znamenjem križa. Navadno pri tem izgovarjamo 
besede: »V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.« Prav to ima v mislih človek, 
ko reče: “Sveti križ Božji!” ali pa tudi: “V Božjem imenu!” ko se loti kakšnega dela.



Praznik Žalostne Matere Božje
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. Simeon je vzel Dete v naročje in se Bogu 
zahvalil, da je mogel pred smrtjo videti Odrešenika. Potem ga je vrnil njegovi materi in ji 
dejal: »Ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu 
bodo nasprotovali, da se razodenejo misli mnogih src. Tvojo dušo pa bo presunil meč.« 
Papež Pij X. pa je določil, naj bo god Žalostne Matere božje 15. septembra, osem dni po 
prazniku njenega rojstva. 

Stična mladih
Dragi mladi, tudi letos ste lepo vabljeni, da se skupaj udeležimo festivala Stična 

mladih. Festival Stična mladih se bo odvijal v soboto, 15. 9., med 9. in 18. uro. Odhod 
avtobusa izpred župnišča v Preski  bo ob 7.45. Prispevek za vozovnico in Stično je 10 

€.

Če mi Ti rečeš, da sem ustvarjen za veliko poslanstvo …
Če mi daš čutiti, da lahko skupaj z Očetom premagamo vse ovire na poti …

Če mi obljubiš, da mi boš vsak dan šepetal na srce, kakor si Mariji, naj se ne bojim …
In če me boš kljub dvomom hranil s Svojo večerjo …

Potem se ne bojim stopiti na Tvojo pot in se ne oziram več nazaj.
Amen.

Bl. Alojzij Grozde – prosi za nas!

Zahvale
Iskreno bi se rad zahvalil vsem, ki darujete za obnovo fasade župnijske cerkve v redne 
nedeljske pušice. Z vašo darežljivostjo bomo dolgove poplačali do konca koledarskega 
leta. Bog vam povrni. Lepo bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri pripravi žegnanjske 
nedelje pri sv. Marjeti v Žlebah. Hvala vsem, ki ste darovali v ofer za obnovo fasade. 
Hvala vsem, ki svoj dar za obnovo fasade župnijske in podružne cerkve prinesete v 
župnišče.

Mesec avgust
K Bogu so odšli:

• Stanislav Cvek (87)
• Jožef Besednjak (83)
• Martina Duhovnik (89)

Božji otroci so postali:
• Lenart Dobnikar (Seničica)


