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Družina na poti prenosa vere
»Moliti s srcem«

»Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi v tem tednu zares živeli besede: Ljubim 
Boga! Dragi otroci, z ljubeznijo boste vse dosegli, tudi tisto, kar se vam zdi 
nemogoče. Bog želi od te župnije, da bi mu popolnoma pripadala. Tudi jaz to 
želim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.« (28. 2. 1985)
Ljubezen je milost in Božji dar, ki se lahko razvija le, če posameznik sprejme 
sodelovanje s to milostjo. Ljubezen je seme, zaupano človeku, posejano v 
njegovo srce. Seme lahko raste, če je sodelovanje. To sodelovanje bi lahko 
imenovali tudi vaja, in sicer kar določena vaja v vsaki življenjski okoliščini. Imeti 
dobre vaje in se pravilno uriti pomeni rasti, dozorevati, krepiti se. Namen je jasen: 
Ljubezen do Boga. Pot je enostavna in določena: vzeti si je treba en teden časa 
in se uriti ter živeti po besedah: »Ljubim Boga!«.
O vaji ni treba mnogo govoriti. Če se pri vaji več govori kot vadi, gotovo ni uspešna. 
Morda se tako pogosto dogaja z Božjo ljubeznijo. O ljubezni preveč govorimo, 
a se premalo v njej vadimo. Dobro poznamo pravila, pa jih ne uporabljamo! 
Poskušajmo to sedaj. Prva vaja je molitev:
- »O Bog, hvala ti za ljubezen, s katero me ljubiš!«
(Po vsakem vzkliku ostanem nekaj časa v tišini in besede ponavljam v srcu. To 
ponavljam vsak dan, dokler moje srce ne začne »samo od sebe« usmerjati te 
molitve! Samo od sebe! To pomeni, četudi razum zataji in na odločitev pozabimo, 
začne srce samo oblikovati te vzdihe! DA, vaja naj postane del notranje globine 
našega bitja ter potreba našega srca.)
- »O Bog, danes Te želim ljubiti v svojem življenju, v svojih uspehih in 
neuspehih, v srečanjih z ljudmi in naravo!
- O Bog, ljubim Te v članih svoje družine, skupnosti … (navajam imena)
- O Bog, ljubim Te v tistih, s katerimi sem v sporu, sovraštvu … (navajam 
imena)
- O Bog, nenehno Te želim ljubiti. Pomnoži mi ljubezen …
- O Bog, če nate pozabim, prebudi Ti v meni gorečo željo, naj Te ljubim 
…
- O Bog, kadar moje moči usihajo, naj moje srce spregovori in odgovori 
z ljubeznijo…
- O Bog, kadar moja ljubezen zataji, Te želim ljubiti z ljubeznijo Marije, 
Tvoje ponižne Dekle!
- O Marija, Mati ljubezni, prosi Zame! Vsak dan, vsak teden, vse življenje.
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: »Pridite, blagoslovljeni mojega 
Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti 
lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste 
me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi 
sem bil in ste prišli k meni. Resnično povem vam: karkoli ste storili enemu od teh 
najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,34-36.40b)

(po knjigi patra Slavka Barbariča: V šoli ljubezni)

Napovedni koledar:
8. 10. – Seja ŽPS, začetek “tedna za 
življenje”
10. 10. – Srečanje Karitas, Karitas 
delitev hrane
11. 10. – Kateheza odraslih 
12. 10. – Srečanje zakonske skupine 
(Z1)
14. 10. – Žegnanje Preska
15. 10 – Predavanje za starše 
veroučencev
18. 10. – Priprava na krst
19. 10. – Srečanje zakonske skupine 
(Z2)
20. 10 – Praznovanje zakonskih 
jubilantov
21. 10. – »Misijonska nedelja«, krstna 
ned., komemoracija v Kucji dolini
22. 10. – Srečanje izrednih delilcev 
obhajila

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 kapelo sv. 
Družine.

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 pon., 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:
22. 9.– 6. skupina (vodja: Marta 
Štrukelj)
29. 9.– 1. skupina (vodja: Anica 
Zupančič)
6. 10. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)

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. 

Zahvala in prošnja
V preteklih 2 letih sta z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo 
pri družinski katehezi za najmlajše skrbeli ga. Vera Golob in 
ga. Stanka Kozel. Za to delo se jima najlepše zahvaljujem. 
S tem sta namreč omogočili, da so bili starši lahko v čim 
večji polnosti pri katehezi. Bog Vama povrni.

Na vse vas, ki ste že v pokoju in imate veselje z varstvom 
najmlajših, pa se obračam s prošnjo za pomoč pri družinski 
katehezi v letošnjem veroučnem letu. Če bi bili pripravljeni 
pomagati, mi sporočite.

Čiščenje brežine pod cerkvijo
Prihajajočo jesen bomo zopet očistili brežino pod cerkvijo. 
Potrebno bo obrezati grmičke, brežino skrajno desno 
(gledano proti cerkvi) pa temeljito očistiti. Kdor bi bil 
pripravljen pomagati, naj mi to sporoči. Kdaj bomo to delali, 
se bomo dogovorili naknadno. Hvala vam za morebitno 
pomoč.

Zahvale
Iskreno bi se rad zahvalil vsem, ki ste se udeležili 
molitvenega dneva za duhovne poklice na Brezjah. Iz naše 
župnije se nas je namreč zbralo presenetljivo veliko (18 
nas je poromalo peš, 33 z avtobusom, nekaj pa se vas je 
udeležilo v lastni režiji). Bog vam povrni!
Hvala vsem mladim, ki ste s svojo udeležbo sooblikovali 
letošnjo Stično mladih. 
Hvala vsem, ki po svojih močeh darujete za kritje stroškov 
fasade župnijske cerkve. Ostalo je še nekaj dolga. Več o 
številkah investicije pa vam bom spregovoril v prihodnjih 
oznanilih. Hvala vsem, ki darove namenite za obnovo 
podružne cerkve sv. Marjete v Žlebah. Bog vam povrni.
Hvala tudi vsem ki vsakodnevno storite karkoli dobrega za 
našo župnijo, in hvala vsem tistim, ki svoje molitve, misli in 
dejanja usmerjate v naše skupno dobro.



Srečanje čistilcev cerkve
V ponedeljek, 17. 9., ob 19.30 bo v učilnici 
pastoralnega doma srečanje vseh, ki čistite 
cerkev. Na srečanje vabljeni tudi morebitni 
novi člani.

Sestanek zborovodij
V sredo, 19. 9., ob 19.30 bo v pisarni 
župnišča sestanek zborovodij naše 
župnije.

 
 

Dekanijsko srečanje ministrantov
V soboto, 22. 9., od 14. ure dalje bo v 
naši župniji potekalo dekanijsko srečanje 
ministrantov.  Ministranti se bodo najprej 
zbrali v župnijski cerkvi, kjer bomo imeli 
molitev. Ob 14.30 bo kviz, ki bo potekal v 
dvorani Valentina Oblaka v pastoralnem 
domu. Hkrati bo potekal nogometni turnir 
na igrišču za šolo. Srečanje bomo zaključili 
z malico na župnijskem dvorišču ob 16.00.

Obletnica smrti svetega župnika 
mučenca Valentina Oblaka

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 
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. Župnika se bomo spomnili pri vseh 
mašah v nedeljo, 23. 9.

Predstavitev peš romanja v 
Santiago de Compostela

Vabljeni na predstavitev peš romanja po 
Jakobovi poti v Španiji. Predstavila bova  
najino doživetje in pot, ki sva jo prehodila 
(»Camino Norte« in »Camino Primitivo«).  

 
Potopis bo v soboto, 22. 9., ob 20.00 v 
dvorani Valentina Oblaka v Pastoralnem 
domu. 

Marjeta Bizant in Marko Novak
 

Prvo srečanje mladinske skupine
V soboto, 22. 9., ob 20.00 v mladinski sobi 
bo s svojimi rednimi srečevanji začela 
mladinska skupina. Mladi lepo vabljeni.
 

Slomškova nedelja 
Slomškovo nedeljo bomo letos obhajali v 
nedeljo, 23. 9. Osrednja misel, ki nas bo 
nagovarjala ob letošnjem Slomškovem 
slavju in pripravi, so Slomškove besede: 
»Sveta vera bodi vam luč«. 

Nedelja 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, 23. septembra, 
v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v 
Trebnjem. V ospredju praznovanja bo lik 
častitljivega božjega služabnika škofa 
Friderika Ireneja Baraga, čigar 150. 
obletnico smrti zaznamujemo. Ob 15. uri 
bo v cerkvi ogled dokumentarnega filma 
o Baragovem življenju in delu, nato pa 
molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki 
mu bo predsedoval novomeški škof msgr. 
Andrej Glavan. Po maši bo v cerkvi kratka 
predstavitev beatifikacijskih postopkov.
 
Srečanje za bralce Božje besede

V ponedeljek, 24. 9., ob 20.00 bo v Marijini 
učilnici pastoralnega doma srečanje za 
bralce Božje Besede. Na srečanju se 
bomo dogovorili glede terminov branja 
Božje Besede v tem pastoralnem  letu. 
Vabljeni vsi dosedanji in tudi novi bralci.

Dogodek v dvorani Valentina 
Oblaka 

Letošnje leto je Cankarjevo leto in 
evropsko leto kulturne dediščine. V petek, 
28. 9., ob 20.00 bo v dvorani Valentina 
Oblaka v Pastoralnem domu literarni  
večer, posvečen Ivanu Cankarju. Večer bo 
vodil Janez Dolinar. Prijazno vabljeni!

 
Duhovna obnova za člane ŽPS

V soboto, 29. 9., bomo imeli člani župnijskega 
pastoralnega sveta duhovno obnovo na 
temo letošnjega pastoralnega leta in sicer 
»Od spočetja do vstopa k verouku«. Zbrali 
se bomo ob 8.00 v kapeli sv. Družine, 
kjer bomo obnovo začeli z molitvijo. Ob  
8.30 bo priložnost za okrepčilo s kavo in 
čajem. Od 9.00 do 9.45 bo predstavitev 
izbrane teme. Od 10.00 do 10.45  
bo sledilo delo po skupinah. Čas med 
11. in 12. uro pa bo namenjen pogovoru. 
Duhovno obnovo bomo sklenili s kosilom 
ob 12.00. Člane prosim, da svojo prisotnost 
potrdijo tajniku ŽPS-ja g. Iztoku Žebovcu.

Žegnanje Golo Brdo
V nedeljo, 30. 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.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 1. 10., ob  20.00 bomo imeli 
sestanek tajništva ŽPS v pisarni župnišča. 
Lepo vabljeni vsi člani.

Katehetski sestanek
V torek, 2. 10., ob 8.30 bo v katehetskem 
kabinetu v pastoralnem domu sestanek 
katehetov veroučne šole. Kateheti lepo 
vabljeni.

Skupina za starejše
V sredo, 3. 10., ob 19.30 bo v župnišču 
srečanje skupine za starejše. Srečanja 
vodi ga. Štefanija Mole, svetovalka v 
Družinskem centru Betanija. Srečanje traja 
uro in pol. Dobrodošli stari in novi člani.

Biblična skupina
V četrtek, 4. 10., ob 20.00 bo v župnišču 
srečanje biblične skupine. Vabljeni ljubitelji 
poglabljanja v Besedo Življenja.   

Prvi petek (češčenje do polnoči)
Obhajanje devetih prvih petkov v mesecu 
je Apostolski sedež izrecno potrdil in 
pogosto priporočal, kar je poudarjeno  

 
tudi v Direktoriju za ljudske pobožnosti 
in bogoslužje (Cerkveni dokumenti, št. 
102, člen 171). Tam je zapisano, da ima 
ta pobožnost »začetke v ‘veliki obljubi’, ki 
jo je Jezus dal sv. Marjeti Mariji Alakok: 
»Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih 
petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam 
milost končnega spreobrnjenja. Ne 
bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih 
zakramentov. Moje božje Srce jim bo v  
zadnjem trenutku varno pribežališče.« 
Vabim vas, da se odločite in že ta mesec 
začnete opravljati pobožnost prvih petkov. 
Odločite se cele družine. Tudi to je ena od 
konkretnih poti za prenos vere v družini.

Petek, 5. 10., je prvi v oktobru. 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 torej 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. 

Program češčenja:
- Po večerni sveti maši bo molitvena 
ura za posvečene Jezusovemu srcu v 
cerkvi. Med molitveno uro bo priložnost za 
sv. spoved.
- Ob 21.00 bo v kapeli molitvena 
ura za Cerkev, papeža, škofe, duhovnike, 
redovnike in        redovnice ter nove 
duhovne poklice.
- Ob 21.45 molitev očenašev po 
vaših namenih
- Ob 22.15 tiho češčenje 
Najsvetejšega
- Ob 24.00 blagoslov z Najsvetejšim

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 6. 10., je prva v oktobru in je 
posvečena češčenju brezmadežnega srca 
Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev 
rožnega venca na fatimski način v kapeli 
sv. Družine, sledila bo sv. maša. Lepo 
vabljeni.



Srečanje ministrantov
V soboto, 6. 10., ob 8.00 bo prvo srečanje za ministrante. Dobimo se v kapeli pri sv. 
maši. Po vajah bo sledil šport. S seboj imejte primerno športno opremo in obutev. 
Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni.

Diakonsko posvečenje
Diakonsko posvečenje bogoslovcev ljubljanske nadškofije bo v soboto, 6. 10., 
ob 15.00 v župnijski cerkvi sv. Vida v Šentvidu nad Ljubljano. Posvečena bosta 
bogoslovca Tadej Ložar, ki je pri nas opravljal pastoralno prakso, in  Gregor Bregar. 
Lepo vabljeni.

Škofova sv. maša za zakonce, ki si želijo otrok 
V soboto, 6.10., ob 19.00 bo sveta maša, posebej namenjena parom, ki se soočajo 
z neplodnostjo. Mašo bo daroval upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran. Po maši 
bo nad vsakim parom molil in ga blagoslovil. Lepo vabljeni.

Rožnovenska nedelja
Prva nedelja v oktobru (letos je to nedelja 7. 10.) je rožnovenska nedelja, posebej 
posvečena molitvi rožnega venca. K tej tako ljubi molitvi Božje Matere Marije je 
zelo goreče vabila in še vabi Fatimska Gospa. V prvem prikazanju 13. maja 1917 je 
naročila: »Molite vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec vojne.« 
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.

MAŠNI NAMENI

Ponedeljek
17. 9. 2018

Lambert, muč. 19.00 + Peter Bonča, obl.

Torek
18. 9. 2018

Ariadna, muč. 7.00 (kapela) za osvoboditev in ozdravitev

Sreda
19. 9. 2018

Januarij, šk.-muč. 19.00 + Marija Hafner

Četrtek
20. 9. 2018

Andrej Kim, muč. 19.00 v zahvalo 
++ Anton Šimec, obl. in 
Viktorija Pisk, obl.

Petek
21. 9. 2018

Matej, ap.-ev. 19.00 ++ Anton Šimec, obl. in 
Viktorija Pisk, obl

Sobota
22. 9. 2018

Mavricij, muč. 10.00 (DSO)
19.00

+ Martina Duhovnik
++ Marija in Franc Jurman

Nedelja
23. 9. 2018

Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-4.5.6-8; 
Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37

25. navadna nedelja
-»Slomškova«-
Pij iz Petrelcine, duh.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
+ Erika Gajanovič, obl.
+ Jože Mihelič



Ponedeljek
1. 10. 2018

 Anton Martin Slomšek, šk. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Ladislav Bizant, obl.

Torek
2. 10. 2018

Sergij, men. 6.30
7.00 (kapela)

rožnovenska pobožnost
+ Angela Tominc

Sreda
3. 10. 2018

Kozma in Damijan, muč. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Vinko Bečan

Četrtek
4. 10. 2018

Vincencij, ust. lazaristov 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Franc Jarc, god

Petek
5. 10. 2018
prvi petek

Venčeslav, muč. 16.00 (DSO)
18.30
19.00

češčenje do 
polnoči

+ Frančiška Blažič
rožnovenska pobožnost
v čast angelom varuhom

Sobota
6. 10. 2018
prva sobota

Mihael, Gabrijel, Rafael – nadangeli 7.15 (kapela)
8.00 (kapela)

18.30
19.00

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
rožnovenska pobožnost
za nerodovitne pare
+ Rudi Verhovšek

Nedelja
7. 10. 2018

1 Mz 2,18-24; Ps 128,1-2.3.4-
5.6; Heb 2,9-11; Mr 10,2-16 

ali 10,2-12 

26. navadna nedelja
Hieronim, duh-uč.

7.00
9.30

18.30
19.00

za žive in rajne farane
+ Štefka Osredkar
rožnovenska pobožnost
+  Marjan Krmelj

Ponedeljek
24. 9. 2018

 Anton Martin Slomšek, šk. 19.00 v zahvalo in priprošnjo

Torek
25. 9. 2018

Sergij, men. 7.00 (kapela) za ozdravitev družinskega 
debla

Sreda
26. 9. 2018

Kozma in Damijan, muč. 19.00 + Marija Cvajnar

Četrtek
27. 9. 2018

Vincencij, ust. lazaristov 19.00 + Ivan Kršinar

Petek
28. 9. 2018

Venčeslav, muč. 16.00 (DSO)
19.00

+ Mirko Bartolj
+ Stanislav Cvek

Sobota
29. 9. 2018

Mihael, Gabrijel, Rafael – nadangeli 19.00 + Jože Zupančič, obl.

Nedelja
30. 9. 2018

4 Mz 11,25-29; Ps 19,8.10.12-
13.14; Jak 5,1-6; Mr 9,38-

43.45.47-48

26. navadna nedelja
Hieronim, duh-uč.

7.00
9.30

10.00 Golo 
Brdo

19.00

za žive in rajne farane 
+ Anton Mrak
+ Zdravko Kopač, obl.
+ Vida Bonča, r.d.


