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Prava podoba Boga
»Družina na poti prenosa vere«

Gledam tvoj obraz, tvoje oči,
razpete roke, polne krvi.

Zrem resnično podobo Boga,
dal si se za rešitev sveta.

(Timotej Černigoj, Nova zapoved)

Ob pripravi na sodelovanje pri liturgiji na praznik Kristusa Kralja je prišla pod 
roke pesem Kristus Kralj, ki jo je prepevala primorska skupina sodobne 
krščanske glasbe Nova zapoved in pove tisto, kar je bistveno. Če se ozremo 
v resnično podobo Boga, potem zremo v Kristusa, ki se je za nas daroval na 
križu. Rane, ki jih je utrpel, ostanejo del njegovega poveličanega telesa, kar 
pomeni, da kljub večnosti, popolnosti in polnosti, ki jo vstali Kristus živi, ostajajo 
del njegovega poveličanega telesa. A kaj ima to veze s podobo, ki jo nosimo 
v sebi in si jo predstavljamo pod besedo kralj? Kralji v slovenski zavesti niso 
globoko zakoreninjeni. Še največ slišimo o kraljevi družini z Otoka, ampak z 
našo resničnostjo le-ta nima kaj dosti. Kako bomo potem lahko ozavestili praznik 
Kralja? Obrnimo se na vsem skupno točko: jezik. Slovar slovenskega knjižnega 
jezika nam v drugem paragrafu pod geslom »kralj« pove, da je to tisti, ki je zaradi 
določenih sposobnosti najpomembnejši v svojem okolju. Bolj prikladno ne bi 
moglo biti, ampak saj je prikladno ravno zaradi svoje uporabnosti. Kristus, ki je 
zame Kralj, je tisti, ki je najpomembnejši v mojem življenju, v mojem »okolju«. Kaj 
pa je najpomembnejše v mojem življenju? Prilastek kralj zamenjajmo, pa se bo 
pokazalo. Kristus prepirljivec, Kristus obrekovalec, Kristus zavistnež? Ali obratno 
Kristus usmiljeni, Kristus prijazni, Kristus potrpežljivi? 
Druga možnost je, da se vprašamo, kaj kraljuje v naših življenjih, v naših odnosih. 
Slovenski slovar o kraljevanju v 2. paragrafu pravi: biti, nahajati se z močno 
izraženimi značilnostmi. Ravno v teh dneh se bo v enih izmed vasi naše župnije 
odvila prireditev, ki je zelo močno izražena s svojimi značilnostmi. Da bodo 
vpleteni predstavljali zlo, naredili neposredno propagando temu, kar uničuje tudi 
njihova življenja, ne gre komentirati. Vsak se lahko sam odloči, kaj bo kraljevalo 
v njegovem življenju, torej kaj se bo nahajalo v njegovem življenju z močno 
izraženimi značilnostmi. Upajmo pa, da bosta spregovorila razum in vera, da se 
bo nepotrebna manifestacija zla opustila ter da bo v naših življenjih zakraljevalo, 
se pravi nahajalo z močno izraženimi značilnostmi, to, o čemer spregovori 
Timotej Černigoj v svoji pesmi: Gledam tvoj obraz, tvoje oči, razpete roke, polne 
krvi. Začnimo gledati z očmi vere! Začnimo drug v drugem opazovati nasprotje 
tega, kar nam ponuja omenjena prireditev. Nehajmo drug v drugem zreti zlo, pač 
pa se osredotočimo na dobro! Na darovanje, ljubezen, usmiljenje, sočutje. Tako 
bomo lahko skupaj s Černigojem rekli: Zrem resnično podobo Boga, dal si se za 
rešitev sveta. Zrem resnično podobo Boga, draga mati, oče, babica, dedek, brat, 
sestra, sosed, soseda, sodelavec, sodelavka … 

Jure Koželj, župnik 
Matevž Vidmar, teolog in katehet

Napovedni koledar:
3. 12. – tajništvo ŽPS
4. 12. – katehetski sestanek, maša na Golem 
Brdu
5. 12.  – miklavževanje, skupina za starejše
6. 12. – srečanje biblične skupine
7. 12. – »prvi petek« (češčenje do polnoči)
8. 12. – »Brezmadežna«, sprejem 
ministrantov
9. 12. – 2. adventna nedelja
10. 12. – seja ŽPS
11. 12. – 10. obletnica Rahelinega vrtca, 
adventni sejem
12. 12. – srečanje Karitas
13. 12. – kateheza odraslih
14. 12. – začetek božične »devetdnevnice«, 
adventni večer
16. 12. – 3. adventna nedelja

Krstna nedelja v novembru
Nedelja, 25. 11., bo krstna. Priprava na 
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 22. 11., 
ob 17.30 v učilnici župnišča. Potrebne 
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 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:
24. 11. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
1. 12. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)

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
19. 11. 2018

Matilda, red. 18.30
19.00

molitev za rajne
+ Ivanka Zgaga, obl.

Torek
20. 11. 2018

Edmund, kr. 6.30
7.00 (kapela)

molitev za rajne
++ Kovačič

Sreda
21. 11. 2018

Darovanje Device 
Marije
Maver, šk.

18.30
19.00

molitev za rajne
+ Stanislav Cvek

Četrtek
22. 11. 2018

Cecilija, dev-muč. 18.30
19.00

molitev za rajne 
++ organisti in pevci
+ Ivanka Zgaga, obl.

Petek
23. 11. 2018

Klemen I., pp-muč.
Dan Rudolfa 
Maistra, d.p.

16.00 (DSO)
18.30
19.00

+ Milica Dovžan
molitev za rajne  
+ Stanislav Cvek

Sobota
24. 11. 2018

Andrej Dung, muč. 18.30
19.00

molitev za rajne 
+ Ivanka Kavčič, obl.

Nedelja
25. 11. 2018

Dan 7,13-14; Ps 
93,1-2.5; Raz 1,5-8; Jn 

18,33-37

»KRISTUS 
KRALJ«
Katarina Sinajska, 
dev-muč.

7.00
9.30

18.30
19.00

+ Franc Zadnikar, obl.
+ Franc Mihovec, obl.
molitev za rajne
za žive in rajne farane

Ponedeljek
26. 11. 2018

Valerijan Oglejski, 
šk.

18.30
19.00

molitev za rajne
+ Dušica Bergant, obl.

Torek
27. 11. 2018

Virgil in Modest, šk. 6.30
7.00 (kapela)

molitev za rajne
v čast angelom 
varuhom

Sreda
28. 11. 2018

Katarina Laboure, 
red.

18.30
19.00

molitev za rajne 
+ Andrej Bezjak, obl.

Četrtek
29. 11. 2018

Saturnin, muč. 18.30
19.00

molitev za rajne 
++ Jernej in Angela 
Lenarčič

Petek
30. 11. 2018

Andrej, ap. 16.00 (DSO)
18.30
19.00

++ za rajne
molitev za rajne 
++ starši in brat Oblak

Sobota
1. 12. 2018

Eligij, šk. 18.30
19.00

molitev za rajne 
+ Marjan Švigelj, obl.

Nedelja
2. 12. 2018
Jer 33,14-16; Ps 

25,4-5.8-9.10.14; 1 
Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-

28.34-36

1. ADVENTNA 
NEDELJA
Natalija, muč.

7.00
9.30

18.30
19.00

za žive in rajne farane
++ Janez in Angela 
Kek
molitev za rajne
++ starši Močnik, obl.



Teden zaporov 
TEDEN ZAPOROV 18.–24. 
11. 2018: BLIŽAJMO SE Z 

ZAUPNOSTJO
Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, 
da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki 
nam bo v pravem trenutku pomagala. (Heb 
4,16)
Teden zaporov v svetu že več kot štirideset let, 
v Sloveniji pa štirinajsto leto zapored ponuja 
molitveno literaturo krščanskim skupnostim s 
povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamuje 
zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za 
žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, 
za delavce in prostovoljce v zaporih in za 
kazenskopravni sistem. 
Vabim vas, da vsak dan tedna zaporov molite 
po namenu posameznega dne in se hkrati 
vprašate, ali lahko kot posameznik ali skupnost 
storite eno stvar za katero od skupin, za katere 
molite.

Ponedeljek Za vse zaprte osebe

Torek Za žrtve kaznivih dejanj
Sreda Za svojce
Četrtek Za naše skupnosti
Petek Za vse, ki delajo v zaporih

Sobota Za vse, ki delajo v 
kazenskopravnem sistemu

Molitev tedna zaporov:
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. 
Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse 
obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo 
ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in 
prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje 
skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja 
drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. 
Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali 
pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili 
skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim 
Duhom, danes in vsak dan. Amen. 

  
Sestanek za starše 

prvoobhajancev
V ponedeljek, 19. 11., ob 20.00 bo v cerkvi 
sv. Janeza Krstnika srečanje za starše 
veroučencev 2. razreda. Lepo vabljeni.    

God zavetnice cerkvene glasbe 
sv. Cecilije

V četrtek, 22. 11., bomo obhajali god sv. 
Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in pevcev. 
Ta dan bodo pri sv. maši ob 19.00 prepevali vsi 
pevci pevskih zborov naše župnije. S pesmijo 
in molitvijo se bomo Bogu zahvalili, da ga  

 
smemo s pesmijo slaviti. Posebna zahvala pa 
velja vsem pevovodjem, organistom in pevcem 
v župniji. Naj Vam Bog ves trud po priprošnji sv. 
Cecilije obilno povrne s svojim blagoslovom. Po 
maši bomo s pevci imeli v pastoralnem domu 
tradicionalno »cecilijanko«.

Prvoobhajanski vikend
V petek, 23. 11., bomo z našimi prvoobhajanci 
odšli na duhovno okrepitev k Mariji Pomagaj 
na Brezje. Tam bomo do sobote, 24. 11. 
Spoznavali bomo, kako se je sv. Julija srečevala 
z Jezusom in tako postala njegova najtesnejša 
prijateljica. Predvsem pa bomo prosili Marijo 
Pomagaj, naj nas spremlja na poti do prvega 
svetega obhajila.

 
Letni koncert moškega 

pevskega zbora ob tedni Karitas
Moški pevski zbor župnije Preska vabi na 
letni koncert v soboto, 24. 11., ob 20.00 v 
dvorani Valentina Oblaka v pastoralnem domu 
sv. Jožefa. Program: Jakob Petelin Gallus, 
John Dowland ter dela slovenskih pesnikov 
in skladateljev. Koncert bo posvečen tednu 
Karitas 26. 11.–2. 12. Gostje bodo trio tub in 
glasbena šola Celje. Prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni družini v stiski. Lepo vabljeni.
 

Nedelja Kristusa, kralja 
vesoljstva – nedelja služenja 

 

Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 uvedel 
papež Pij XI. (1922–1939). Uvedbi praznika 
pogosto pripisujejo naslednji zgodovinski 
pomen: Cerkev je v obdobju totalitarizmov 
želela utrditi Kristusov kraljevski status in tako 
relativizirati prizadevanja režimov, ki so si lastili 
absolutno oblast nad človekom in stvarstvom. 
Pred drugim vatikanskim cerkvenim zborom 
(1962–1965) je obstajalo pričakovanje, da bo 
cerkveni zbor Kristusovo kraljestvo razglasil za 
dogmo Cerkve, vendar se to ni zgodilo.
Po prenovi cerkvenega koledarja leta 1960 je bil 
praznik Kristusa Kralja opredeljen kot praznik 
prvega reda. Papež Pavel VI. (1963–1978) je 
z motu proprijem Mysterii Paschalis leta 1969 
praznik preimenoval v praznik Našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva in določil nov 
datum na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu. S  

 
tem je poudaril eshatološki pomen te nedelje in 
jo razglasil za slovesni praznik
S Kristusom pa kraljujemo samo tako, da 
delamo to, kar dela on: »Nisem prišel, da bi 
mi stregli, ampak da bi stregel in dal življenje 
za mnoge!« (prim. Mr 10,45) Zato bomo tudi 
letos na to nedeljo imeli nedeljo služenja. Ob 
koncu maše se bomo sprehodili do oltarja in iz 
zlate skrinje vzeli zlat listek, ki nas bo povabil k 
služenju. Nalogo, napisano na listku, opravimo 
do naslednje nedelje služenja, ki bo pred prvo 
postno nedeljo. Takrat bomo zlate listke z vtisi 
vrnili v zlato skrinjo. Namen nedelje služenja 
je okrepiti zavest, kaj pomeni kraljevati s 
Kristusom. S pomočjo zlatih listkov naj se zlati 
življenje naše župnije.
Ta nedelja je tudi birmanska, kar pomeni, da 
birmanci s sodelovanjem oblikujejo sv. mašo. 
Podprimo jih z navzočnostjo in molitvijo. 

Blagoslov obnovljene Mrtanove 
kapelice pod cerkvijo

Tako lepa, tako mogočna, tako skrivnostna. O 
tej kapelici je znano samo to, da so jo postavili 
Mrtanovi iz Medvod. Čas in namen pa ostajata 
skrivnost. O namenu lahko le razmišljamo. 
Gotovo pa je morala biti zahvala ali prošnja 
velika, o čemer priča njena mogočnost. Tudi kraj 
je bil premišljeno izbran. Na križišču poti med 
Presko, Medvodami in Vašami, med cerkvijo 
in pokopališčem. Skrivnost je tudi, zakaj se ne 
imenuje Mrtanova, ampak je v vseh cerkvenih 
zapiskih, ko so bile po vojni pisane prošnje 
za dovoljenje za pot procesije, imenovana le 
»mimo kapelice pod cerkvijo«.
Kapelica je posvečena Mariji. Na mogočnem 
marmornem oltarju stoji velik kip Marije s krono 
na glavi in Jezuščkom v naročju iz belega 
marmorja. V originalu je imela kapelica vitražna 
okna, ki so jih takoj po vojni razbili. Kapelica 
je bila še večkrat deležna vandalizma in 
razbijanja.
V letošnjem letu je bila kapelica temeljito 
obnovljena. Stene, ki jih načenja vlaga, so bile 
sanirane, notranjost in zunanjost prebeljeni, 
kamniti bloki v temeljih, stopnice in stebra ob 
vhodu so bili opeskani, mogočna litoželezna 
vrata temeljito obnovljena in na novo zasteklena.
Kapelica se spet razkazuje v vsej svoji lepoti, 
Marija v njej nas še vedno tiho pričakuje, da se 
ustavimo ob njej. Sicer pa s svojo prisotnostjo 
kliče blagoslov na naš kraj in vse, ki hodijo ali 
se vozijo mimo nje.                                                                    

Bernardka Osovnikar

Blagoslov obnovljene kapelice bo na nedeljo 
Kristusa Kralja po jutranji sv. maši ob 7. uri. Po 
maši se bomo v procesiji sprehodili do kapelice, 
kjer bo sledil blagoslov. Lepo vabljeni.

Teden Karitas »MLADOST IZ 
KORENIN MODROSTI«

Letošnji Teden Karitas bo potekal od 
ponedeljka, 26. 11., do nedelje, 2. 12. Z geslom 
»MLADOST IZ KORENIN MODROSTI« 
nagovarja k povezanosti med mladimi in 
starejšimi. Mladi v družbi iščejo priložnosti, 
kjer se lahko izkažejo, dobijo svojo vlogo, se 
učijo in osebnostno rastejo. Starejši pa so 
povabljeni, da so odprti za ideje, ki jih prinašajo 
mladi, da jim zaupajo in jih sprejemajo v vsej 
njihovi enkratnosti. Papež Frančišek je ob 
sklepu Sinode o mladih rekel, da je treba mlade 
poslušati, slišati in sprejemati. Če želimo tako 
delati, je potrebno srečanje. In prostovoljstvo 
je priložnost za srečanje mladih s starejšimi in 
vseh skupaj z ljudmi v stiski. 

Dogodki v tednu Karitas:
Sreda, 28. 11.: ROMANJE PROSTOVOLJCEV 
IN SODELAVCEV KARITAS NA SLOMŠKOVO 
PONIKVO Pričetek romanja bo ob 11.00 z 
molitvijo, ob 12.00 sledi sv. maša, ki jo bo 
daroval predsednik Slovenske Karitas, nadškof 
msgr. Alojzij Cvikl.

Sreda, 28. 11.: DOBRODELNI KONCERT KLIC 
DOBROTE Ob 20.00 bo dobrodelni koncert 
z neposrednim prenosom na 1. programu TV 
Slovenija, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. 
V času koncerta ter ves mesec december 
bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim 
družinam v stiski. Vstopnice za večerni koncert 
so brezplačne s prošnjo za donacijo za pomoč 
družinam. Na voljo so na Slovenski Karitas 
(01 300 59 60 ali info@karitas.si) in na vseh 
škofijskih Karitas.

Nedelja, 2. 12.: ZAKLJUČEK TEDNA 
KARITAS, KLIC DOBROTE NA TV MEDVODE 
Teden Karitas se zaključi z Nedeljo Karitas, 2. 
12. 2018, ko po vseh župnijah potekajo različna 
praznovanja.
 

Zbiranje sredstev pomoči 
Za naš dom lahko naredimo marsikaj. Lahko to 
naredimo v medsebojnih človeških odnosih in 
s pomočjo potrebnim z materialnimi sredstvi. V 
materialnem smislu se še posebej trudimo tudi 
sodelavci  – prostovoljci naše župnijske Karitas. 
Sredstva pomoči zbiramo na različne načine. 
En način je, da se obračamo na vas, vse dobre 
duše okoli nas, da darujete materialna sredstva.
Darovalne vrečke. V nedeljo, 25. 11., na prvi 
»svetovni dan ubogih« bomo razdelili vrečke 
Karitas z željo, da jih vrnete s kakšnim darom v 
pomoč potrebnim. Kaj darovati? Hvaležni bomo 
za vsak dar:
- predvsem za higienske potrebščine za 



telo in dom;
- priboljški za Miklavža (sladkarija …)
Kar bo darovano, prosimo, oddajte v cerkvi na mesto pod korom.
Naj vam Bog dobroto povrne z večnimi darovi! 
 

Izredna seja ŽPS – posvečena pripravi Misijona v jeseni 2019
V ponedeljek, 26. 11., bo izredna seja Župnijskega pastoralnega sveta, ki bo posvečena 
pripravi misijona. Začeli jo bomo s sveto mašo, nato pa se nam bo na seji pridružil g. Jože 
Trpin, ki bo predstavil misijon v župniji Ljubljana – Podutik. 

Devetdnevnica pred praznikom Brezmadežne
V četrtek, 29. 11., bomo s sveto mašo ob 19.00 začeli liturgično pripravo na praznik 
Brezmadežne, ki bo 8. 12. Pri svetih mašah bomo skupaj prepevali pesmi, ki opevajo Marijino 
lepoto, ter prisluhnili 8. poglavju Dogmatične konstitucije o Cerkvi II. vatikanskega koncila z 
naslovom: Blažena Devica Marija, Božja Mati, v skrivnosti Kristusa in Cerkve.

Dopolnimo spoznanja
Smo pred novimi izzivi sožitja med ljudmi v moderni družbi. Kako se odzvati na te izzive, nam 
bo predstavil pater Branko Cestnik v predavanju: Migracije, evtanazija, cenzura, itd. Kako bo 
biti kristjan jutri? Predavanje bo v pastoralnem domu sv. Jožefa, v dvorani Valentina Oblaka, 
v petek, 30. 11., ob 20.00.
Vsi, ki so jim vprašanja in iskanje odgovorov blizu, vljudno vabljeni.

Adventni oratorijski dan
V soboto, 1. 12., od 9. do 13. ure bo v župniji potekal oratorijski dan, na katerem bomo med 
drugim izdelovali adventne venčke. Vsi osnovnošolski otroci lepo vabljeni. Tema letošnjega 
oratorijskega dneva bo potrpežljivost. Prijavnice bodo na voljo na spletni strani župnije, 
Facebook strani Oratorija Preska, pri verouku in v cerkvi.

Dekanijsko srečanje ŽPS-jev
Dekanijsko srečanje članov ŽPS bo v nedeljo, 2. 12., ob 15.00 v župniji Ježica. Gost bo 
dr. Slavko Kranjc, profesor liturgike in liturgičnih predmetov na Teološki fakulteti v Ljubljani. 
Spregovoril nam bo kot izvedenec s področja liturgije in bogoslužja. Člani lepo vabljeni.

Dogodki v mesecu decembru
Adventni mesec bo v naši župniji pester, saj se bo v cerkvi in pastoralnem domu zvrstilo kar 
nekaj dogodkov. Da si boste lažje organizirali čas, vas na nekatere opozarjamo že sedaj. 9. 
12. bo imel v dvorani Valentina Oblaka ob 20.00 koncert pevski zbor Ave. V torek, 11. 12., bo 
naš župnijski Rahelin vrtec – hiša otrok Montessori praznoval 10. obletnico. Slovesno sveto 
mašo ob 17.00 bo vodil škof dr. Anton Jamnik, pri maši pa bo prepeval vrtčevski zborček. Po 
maši bo v dvorani Valentina Oblaka sledila prireditev, ki bo združena z adventnim sejmom. 
V okviru adventnih večerov bo v petek, 14. 12., ob 20.00 imel svoj koncert naš slovenski 
vrhunski operni pevec, Luka Debevec Mayer. 16. 12. bo imel koncert Mešani pevski zbor 
Jakoba Aljaža, začetek ob 20.00.  


