
Ponedeljek 25. 2. 2019 19.00 +Marija Kastelec
Valburga, op.  + Vida Drešar, 30. dan 
Torek 26. 2.. 2019  7.00 po namenu
Aleksander, šk.    
Sreda 27. 2. 2019 19.00 +Janez Žerovnik
Gabrijel od Žal. M. B., red. 
Četrtek 28. 2. 2019 19.00 +Peter Bečan, r. d.
Ožbolt, šk.; Roman, opat  
Petek 1. 3. 2019 (DSO) 16.00 sv. maša - Smlednik
Albin, šk., Prvi petek (cerkev)19.00 + Vinko Kopač, obl. 

Sobota 2. 3. 2019 (kapela)7.15 fatimska pobožnost
Neža Praška, dev.  (kapela)8.00 za duhovne poklice
Prva sobota (cerkev)19.00 + Alojzija Petač, obl.
Nedelja 3. 3. 2019 7.00 +Janez Jeras, obl.
8. NAVADNA NEDELJA   + Jože Kavčič, obl.
Kunigunda, ces. 9.30 za žive in rajne farane
 19.00 + Tomaž Mlakar, obl.
  po namenu
Ponedeljek 4. 3. 2019 19.00 + Anton Mrak
Kazimir, kr.  
Torek 5. 3. 2019  7.00 ++ po rodu od očeta
Hadrijan, muč.  Karla
Sreda 6. 3. 2019 (cerkev) 19.00 ++ Vinko in Marija
++ PEPELNICA  Bečan
Julijan, šk.  
Četrtek 7. 3. 2019 19.00 + Terezija Caserman
Perpetua in Felicita, muč.  
Petek 8. 3. 2019 (DSO) 16.00  + Tomaž Mlakar
Štefan, op.  (cerkev) 18.30 križev pot
 (cerkev) 19.00 ++ Antonija in Jože Bečan  

Sobota 9. 3. 2019 19.00 ++ Podakar in Nemec
Frančiška Rimska, red.  
Nedelja 10. 3. 2019 7.00 za žive in rajne farane
1. POSTNA NEDELJA 9.30 ++ Marija Benedik 
40 mučencev  in Tomaž
 (Golo Brdo)15.00 križev pot - birmanci 
 19.00 ++ starši Močnik
 
  

Leto: XXX                       številka: 3                       24. februar 2019

Vidi v slovo
Sveti Hieronim je zapisal: »Ne žalujmo, da smo izgubili tako ženo, marveč Boga 
hvalimo, da smo jo imeli.« In v tem trenutku bi rad v svojem imenu in v imenu 
celotne župnije Preska izrekel zahvalo Bogu. Bog, hvala ti za našo Vido in njenih 
sedeminosemdeset let. Gospod, hvala ti za Vidino življenje, ki ga je v polnosti 
posvetila služenju duhovnikom in Cerkvi kot gospodinja svojemu bratu duhovniku 
Ladislavu Kovačiču. Odpoved sebi in biti na razpolago Tebi, Gospod, je bila narejena 
svobodno, zavestno, brezpogojno in dokončno. Kot je sama dejala, je tovrstno 
služenje Tebi in Cerkvi čutila kot svojo poklicanost. Gospod hvala ti, da si se po njej 
pred šestnajstimi leti učlovečil v tudi naši župniji, v njej si se dal pribiti na križ izgube 
njej tako ljubega brata duhovnika Ladislava, na križ krive obtožbe in blatenja 
preškega župnika Francija Klopčiča, na križ pomanjkanja novih duhovnih poklicev, 
na križ bolečine zaradi odpada od vere in Cerkve. Zato mi je bil Vidin prehod v novo 
življenje tako drugačen. Ob njenem prehodu sem doživel nekaj zelo prazničnega, 
zgoditi se je moralo nekaj zelo velikega. Vse v mojem srcu je bilo podobno veliki 
noči. Globoko čutim, da je živela in umrla za Cerkev in duhovnike, in zato zate, Jezus. 
In verjamem, da se je v sobotni noči spet srečala s svojim bratom duhovnikom 
Ladislavom. Njen odhod je praznik duha, zmaga nad uničenjem. To je res velikonočni 
praznik! Ko sem jo videl ležati v njenem domu, na njeni postelji, ja bila oblečena 
kakor poleti ob nedeljah za k sveti maši. Ko sem ji enkrat dejal, da je lepo oblečena, 
je dejala: »Za Jezusa se je treba lepo oblečt«. Res je, Vida, ne samo na zunaj, 
predvsem navznoter ste bili lepo oblečeni, Vaša duša je bila vsa čista in bela. Bili ste 
prava nevesta, ki hiti svojemu ženinu naproti. Kolikokrat ste mi rekli: »Rada imam 
Jezusa in Marijo!«, zaupali ste mi sklep, ki ste ga naredili pred leti na duhovnih vajah 
na Brezjah: »Ne prižgi televizije in radia, dokler ne zmoliš vseh delov rožnega 
venca,«; večkrat ste ponovili: »Ko bo čas, bo Jezus preložil križ, do takrat pa potrpi,« v 
petkovem jutru, ko vas je prišel Jezus po zakramentih za umirajoče pripravit na 
sobotno srečanje, ste dejali: »Ne klicat rešilca, ampak angele in svetnike!«. Vida, 
hvala vam za te čudovite misli, ki bi bile lahko zapisane v knjigi svetnikov, zagotovo 
pa bodo v naših srcih. V mojem srcu bo ostala vaša gostoljubnost, s katero ste udejan-
jili naročilo pisma Hebrejcem: »Ne pozabite na gostoljubnost. Ker so bili nekateri 
gostoljubni, so namreč pogostili angele, ne da bi se zavedali.« Vedno me je ob obisku, 
četudi sem prišel ponjo samo za to, da sem ji prihranil nekaj metrov do cerkve, 
pričakala s kavico in kakšnim priboljškom. Vida, hvala vam tudi, da ste bili moj 
nekakšen duhovni voditelj. Ne z besedami, pač pa z zgledom: da ste me tolikokrat 
prehiteli in me čakali, da odprem našo cerkev, da ste skrbeli za sobotne maše za 
duhovne poklice, da ste vztrajno, vsak dan, prav zares vsak dan, molili rožni venec in 
velikokrat brali Božjo besedo.
Sam zase in v imenu župnije lahko rečem, da smo priče vaše ljubezni do Jezusa in 
Marije ter duhovnikov. V sobotni noči, ko me je nečak Marjan poklical, da se Vida od 
nas poslavlja, sem si v žalosti, a hkrati kot piše papež Benedikt, rešeni v upanju, rekel: 
Imamo novo svetnico! Zato, draga Vida, prosim, v nebesih prosite za nas!

Jure Koželj, žpk.

Ponedeljek 11. 3. 2019 19.00 + Gorazd Fertin
Benedikt, šk.  
Torek 12. 3. 2019 *gregorjevo  7.00 ++ po rodu od očeta
Justina, red.: Doroteja, muč.  Karla
Sreda 13. 3. 2019 19.00 +Vida Kovačič, 30. dan
Kristina , dev-muč.; Sabin, m.  + Frančiška Plešec, r. d.
Četrtek 14. 3. 2019 19.00 ++ Marjan in 
Matilda, kr.; Lazar Milanski, šk.  Valentina Ločniškar
Petek 15. 3. 2019 (DSO) 16.00 +Anton Okršlar
Artemij, red. (cerkev)18.30 križev pot (1.,2. in 3. r)
Klemen, red. (cerkev)19.00 v zahvalo in priprošnjo
Sobota 16. 3. 2019 19.00 ++ Marija in Ivan
Hilarij Oglejski, šk.; Herbert, šk.  Bergant
Nedelja 17. 3. 2019 7.00 za žive in rajne farane
2. postna nedelja,  9.30 + + Marija, obl. in
papeška  Franci Mihovec, r. d. 
Patrik (Patricij), šk.; (Golo Brdo)15.00 Križev pot - ŽPS
Jedrt (Jerica), dev. 19.00 + Boštjan Ahačič 
  

Napovedni koledar:
18. 3. – teden družine, dan staršev
21. 3. – priprava na krst
22. 3.–23. 3. – duhovni vikend za 3.–6. r.
23. 3. – srečanje animatorjev
24. 3. – krstna nedelja
29. 3. – križev pot 4., 5. in 6. r
29. 3.–31.3. – postna duhovna obnova,
                           pogovori z Jezusom na križu; p. Silvo Šinkovec
30. 3. – dan za starše in prvoobhajance
31. 3. – birmanska nedelja, križev pot GB mladi
1. 4. – tajništvo ŽPS
2. 4. – katehetski sestanek
3. 4. – skupina za starejše
4. 4. – biblična skupina
5. 4. – 1. petek
6. 4. – 1. spoved prvoobhajancev, srečanje orator. animatorjev
7. 4. – tiha nedelja, dekanijski križev pot na sv. Marjeti

Krstna nedelja v marcu:
Nedelja, 24. 3., bo krstna. Priprava na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 

21. 3., ob 20.00 v učilnici župnišča. Potrebne so predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
2. 3. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)

9. 3. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
16. 3. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)

Mesec februar:

K Bogu so odšli:    Božji otroci so postali:
Vida Kovačič (87), Preska  Krstov ni bilo

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@rkc.si • www.zupnija-preska.si 
TR župnije: SI56 0403 2000 3327 181

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

Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sveto 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 ponedeljka do sobote je v kapeli sv. Družine 
od 5.15 do 7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor 
Možnost svete spovedi je v ponedeljek, četrtek, petek, soboto 
in nedeljo pol ure pred sveto mašo. Možnost duhovnega 
pogovora je v petek eno uro pred sv. mašo 
ali po dogovoru.

Župnijski zavod sv. Janeza Krstnika, Rahelin vrtec
Preška cesta 33, 1215 Medvode  
tel.: 040 / 724 - 744



Veroučne počitnice
V tednu 25. 2.–1. 3. bodo imeli veroučenci veroučne počitnice.

Devet prvih petkov
Jezus je rekel sv. Marjeti Mariji: »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.« To pomeni, da če vernik devet zaporednih 
mesecev na prve petke pobožno prejema sveto obhajilo, mu bo 
Jezus zagotovil posebne milosti v uri njihove smrti in mu 
omogočil, da se bo pokesal svojih grehov ter prejel poslednje 
zakramente (če bo to potrebno).

Petek, 1. 3., je prvi v marcu. 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, pobožnost 
križevega pota, 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. Ob 21.00 
bo molitvena ura za duhovnike v kapeli, ob 21.45 bo molitev za 
družine, nato bo sledilo tiho češčenje Najsvetejšega do 23h. 

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 2. 3., je prva v marcu 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, 2. 3., ob 8.00 bo srečanje za ministrante. Dobimo se v 
kapeli pri sv. maši. Tema srečanja bo ministriranje v svetem 
velikonočnem tridnevju. Prosim za zanesljivo udeležbo. Minis-
trante, ki se srečanja ne bi mogli udeležiti, prosim, da mi to 
sporočijo. Po vajah bo sledil šport. S seboj imejte primerno 
športno opremo in obutev. Dosedanji in novi ministranti lepo 
vabljeni.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 4. 3., ob 20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v 
župnišču. Lepo vabljeni člani.

Katehetski sestanek
V torek, 5. 3., ob 20.00 bomo imeli kateheti redno mesečno 
srečanje v župnišču. Lepo vabljeni.

Pepelnica
Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in s pepelnično sredo 
se začenja post. Na pepelnično sredo je strogi post. Do nedavnega je 
veljala pepelnica za sopraznik in sveti dan. 
Liturgična barva mašnih oblačil bo vijolična, ki je barva spokornosti 
in skesanosti. Pri sv. maši bo obred pepelenja. Mašnik bo s pepelom 
“lanskih” oljk pokrižal čela vernikom in izrekel znane biblijske 
besede: “Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš.” Prav je, 
da na pepelnico sklenemo, v čem bo naš post. Da mi bo post koristil, 
se moram najprej vprašati, v kakšnem položaju nesvobode se 
nahajam ter kaj lahko naredim, da mi bo Bog naklonil to svobodo za 
dobro. Po drugi strani pa nas postni čas vabi, da okrepim samega 
sebe. Živimo nek način življenja, ki nas dela mehkužne. To jemlje 
človeku življenjsko kondicijo. Post kot spokorna vaja nam lahko pri 
tem pomaga. Ko se postim, krepim svojo voljo, in ko doživim krize in 
skušnjave, ko drug drugemu pomagamo premostiti te krize in 
skušnjave, postajamo okrepljeni in bolj odporni. 40 dni je ravno 
doba, ko se dejansko z Božjo milostjo lahko spremenimo in 
postanemo bolj trdni za dobro in bolj odporni na vse slabo. 

Postna postava
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi 
post je na pepelnično sredo (letos 6. 3.) in na veliki petek (letos 
19. 4.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do 
začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega 
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim 
dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih 
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni 
ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, 
pogreb …), post in zdržek odpadeta.      

Pobožnost križevega pota na postne petke in nedelje 
Premišljevanje skrivnosti odrešilnega Kristusovega trpljenja  je še 
posebej lepa oblika molitve. Vabim vas k pobožnosti križevega pota, 
da skupaj s svojo navzočnostjo pokažemo Gospodu hvaležnost za 
njegovo odrešilno trpljenje. Križev pot bomo molili vsak postni petek 
pol ure pred večerno mašo. Križev pot in sveta maša bosta v cerkvi! 
Prav tako bo križev pot potekal vsako postno nedeljo ob 15.00 na 
Golem Brdu. Na 5. postno nedeljo bomo skupaj z ostalimi župnijami 
naše dekanije ob 15.00 molili križev pot po poti k sv. Marjeti.

Križev pot na postne nedelje pripravljajo:
·1. postno nedeljo (10. 3. – Golo Brdo) birmanci,  
· 2. postno nedeljo (17. 3. – Golo Brdo) ŽPS, 
· 3. postno nedeljo (24. 3. – kapela DSO) sodelavci Karitas, 
· 4. postno nedeljo (31. 3. – Golo Brdo) mladi, 
· cvetno nedeljo (14. 4. – v cerkvi v Preski) zakonske skupine.

Skupina za starejše
V sredo, 6. 3., po večerni sveti maši bo v župnišču srečanje za 
starejše. Lepo vabljeni

Biblična skupina
V četrtek, 7. 3., ob 20.00 bo v župnišču srečanje biblične skupine. 
Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.
 
Križev pot z veroučenci:      · 15. 3. – 1. , 2. in 3. razred
         · 29. 3. – 4., 5. in 6. razred

Križev pot na petek pred cvetno nedeljo
Na petek, 12. 4., pol ure pred sv. mašo pripravijo molitev križevega 
pota naši skavti. 

Postna akcija za otroke – postani Simon iz Cirene
Ves postni čas bo pred oltarjem Jezus, ki nosi les križa. Z obiskom 
svete maše in križevega pota na postne delavnike in nedelje ter s 
pridnim sodelovanjem bomo Jezusu zmanjševali težo križa. Z 
vsakim obiskom bomo s križa vzeli en košček lesa. 
Potrudimo se, da bo križ čim lažji. 
 
Birmanska sobota
Birmanska sobota v marcu bo 9. 3. Srečanje bomo začeli v dvorani 
Valentina Oblaka ob 14.00. 

Postni večer
V soboto, 9. 3., ob 20.00 bo v dvorani Valentina Oblaka postni večer. 
Med nami bosta zakonca alpinista Marija in Andrej Štremfelj. Naslov 
večera bo Preko gora do Boga. Lepo vabljeni.
 
Prva postna nedelja – nedelja služenja
Na prvo postno nedeljo bomo imeli nedeljo služenja. Zlate 
kartončke, ki ste jih na nedeljo Kristusa Kralja vzeli iz skrinjice, boste 
na prvo postno nedeljo vrnili v skrinjico pod korom, po koncu maše 
pa boste povabljeni pred oltar, da vzamete novega. Naj bo ta 
kartonček dodatna spodbuda za postna premagovanja. 

Karitas delitev hrane
V sredo, 13. 3., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih 
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Srečanje Karitas
Srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 13. 3., po večerni sveti maši 
v prostorih Karitas pod cerkvijo. Vabljeni!

Kateheza odraslih
Vabljeni v četrtek, 14. 3., ob 20.00 v Marijino učilnico, kjer bo 
potekala kateheza odraslih. Srečanje bo posvečeno bogoslužju. 

Postno romanje
Bliža se letošnje postno romanje, ki bo v soboto, 16. 3. Odšli bomo 
na avstrijsko Koroško po poti postnih prtov. Z nami bo vodič Tadej 
Jakopič, ki ga že dobro poznamo, predvsem kot odličnega pozna-
vatelja cerkvene zgodovine. Več o romanju si lahko preberete na 
letakih, ki so priloženi oznanilom.
 
Vpis otrok v župnijski vrtec
Rahelin vrtec – hiša otrok Montessori vabi k vpisu otrok v vrtec za 
šolsko leto 2019/2020. Vpis bo potekal do 31. 3. Izpolnjeno 
prijavnico, ki jo najdete na spletni strani vrtca www.rahela.si, lahko 
do tega datuma pošljete po pošti na naslov: Rahelin vrtec – hiša 
otrok Montessori, Preška cesta 33, 1215 Medvode ali pa jo osebno 
dostavite v vrtec. Za vse informacije smo na voljo ves čas odprtja 
vrtca osebno, sicer pa na tel. št.: 040 724 744 in na info@rahela.si.

Dan odprtih vrat 
Dan odprtih vrat župnijskega Rahelinega vrtca – hiše otrok Montes-
sori bo v petek, 15. 3. Vrata vrtca bodo odprta od 9. do 15. ure, ves 
čas bo nekdo od zaposlenih na voljo, da vam razkaže vrtec in da se 
seznanite z delom, ki poteka v njem. Vabljeni vsi, ki se zanimate za 
vpis otroka v vrtec, kot tudi tisti, ki bi se zgolj želeli seznaniti z našim 
delom! 

Poročilo občnega zbora župnijske Karitas Preska 
V sredo, 13. 2., smo imeli člani ŽK občni zbor. Na njem smo se 
seznanili z delom v letu 2018 in načrti za letošnje leto. 

Redni in občasni sodelavci (77 članov) smo v preteklem letu opravili  
5623 prostovoljnih ur. Pomagali smo s hrano in higienskimi 
potrebščinami, s plačilom položnic, pravnim svetovanjem, 
druženjem ... Z vašimi darovi (4.700,00 €) in pomočjo občine 
(5.153,52 €) smo pomagali  622 osebam (39 družin, 7 
posameznikov, 247 starejših, bolnih in drugače oviranih in 180 
otrok). 
V dve akcijah HOFER smo zbrali 312 kg hrane in 80 kg higienskih 
potrebščin. V tednu Karitas pa ste nam v vrnjenih vrečkah darovali 
177 kg hrane in 255 kg higienskih potrebščin. Tako smo v preteklem 
letu skupaj s pomočjo ŠK Ljubljana in s hrano iz intervencijskih zalog 
EU razdelili 12.734 kg, ki jih ocenjujemo na 23.300,00 €. 
V imenu sodelavcev in tistih, ki prejemajo pomoč, se vsem, ki ste 
nam pomagali, iskreno zahvaljujemo. Sodelavci ŽK

Duhovni vikend za 3.–6. razred
Za veroučence 3.–6. razreda pripravljamo dvo-dnevni duhovni 
vikend (22. in 23. marca) pri sv. Mohorju nad Moravčami. Tam bomo 
spoznavali svetnike, njihovo življenje z Jezusom, gledali film, molili 
ter se igrali. Prijavnice bodo na voljo pri verouku, v cerkvi na mizici 
za tisk ter na spletu. 


