
Ponedeljek 29. 4. 2019 19.00 +Jože Guzelj, obl.
Katarina -Sienska, dev. - c. uč.   
Torek 30. 4. 2019  7.00 za blagoslov starih
Pij V., Jožef Cottolengo, red.  staršev  
Sreda 1. 5. 2019 19.00 ++ Jožefa in Karel
Jožef delavec, PRAZNIK DELA  Kočar
Četrtek 2. 5. 2019 (Tehovec) 9.00 +Anton Mrak
Atanazij, PRAZNIK DELA 19.00 ++Vinko in Marija Bečan
Petek 3. 5. 2019 (DSO) 16.00 sv. maša - Smlednik
Filip in Jakob, ap.  (cerkev)19.00 + Matej Pivec, 7. dan
Teodozij, men.Prvi petek  češčenje do 23h
Sobota 4. 5. 2019 (kapela) 7.15 fatimska pobožnost
Florijan in Silvan, muč.  (kapela) 8.00 za duhovne poklice
Prva sobota (cerkev)19.00 + Miro Černilogar, obl.
Nedelja 5. 5. 2019 7.00 +Filip Jarc, obl.
3. VELIKONOČNA NEDELJA  9.30 + Peter Peterlin
Angel, muč; (Petelinc)11.00 + Rozalija Štrukelj
Gotard, šk. (sv. Marjeta)15.00 šmarnice
 19.00 za žive in rajne farane
Ponedeljek 6. 5. 2019 19.00 + Janez Jenko, 30. dan
Dominik Savio, mladenič  + Angelca Tominc
Torek 7. 5. 2019  19.00 +Stanislava 
Gizela, op.; Stanislav, šk.  Bukovšek, god in rd.
Sreda 8. 5. 2019  19.00 +Janez Žerovnik
Bonifacij, pp.    
Četrtek 9. 5. 2019 19.00 +Stanka Omejec, 30. dan
Ludovika, Izaija (3. dnevnica 1.sv. obh.) ++ Slavka Leben, rd.
Petek 10. 5. 2019 (DSO) 16.00 za bolnike
Job, sp. mož   19.00 za zdravo pamet
 (3. dnevnica 1.sv. obh.) + Franc Petač, obl.  

Sobota 11. 5. 2019 19.00 ++ Tomažinovi
Estela; Odo, op. (3. dnevnica 1.sv. obh.) 
Nedelja 12. 5. 2019 7.00 za žive in rajne farane
4. VELIKON. NEDELJA (1. sv. obh.) 9.30 ++ Eva Frederichs 
nedelja dobrega pastirja  in Amelija King
Leopold, red. (sv. Marjeta)15.00 šmarnice 
Pankracij, muč. 19.00 ++Slavica in Stanko Novak
 
  

Leto: XXX                       številka: 6                       28. april 2019

Ljubezen je resničnost, ki je stalno v gibanju. Jezus potegne vzporednico s 
soncem, ki sije nad vsakim človekom, dobrim in hudobnim, pravičnim in 
krivičnim. Tako kot sonce prinaša svetlobo in toploto, tako bi po Božji zamisli 
moral postati človek sonce drugim. Tako kot Bog odpušča človeku – s čimer 
osvetli notranjost s toplino miru- tako je tudi človek poklican k odpuščanju in 
prinašanju Božje luči drugim ljudem. Ker je »Božja ljubezen izlita v naša srca po 
Svetem Duhu, ki nam je bil dan.« (Rim 5,5) nam jo ni potrebno prislužiti,  
temveč jo moramo samo ohraniti in prav v tem lahko nastane težava.
Neodpuščanje je podobno mlakuži. Tako kot je voda v mlaki stoječa in motna, 
tako je v trenutkih neodpuščanja skaljena naša notranjost. Z neodpuščanjem 
zapiramo srce Božji ljubezni in prekinemo njen pretok. Bog želi, da se njegova 
ljubezen pretaka in ne, da se v nas zaustavi. Odpuščanje je kot srčni utrip, ki 
ponovno omogoča pretok Božje ljubezni skozi nas do drugih ljudi.
Mi pa, medtem pogosto obstanemo pred raznimi preprekami. Ali ni resnica, da 
neredko verjamemo malenkostim, ki skozi naše misli postanejo veliki razlogi za 
neodpuščanje? Ali se bruno v očesi drugega spremeni v ogromen kamen, ki se 
privali na naše srce in ga zapre za pretok božje ljubezni? Ali pa se naš občutljivi 
ego neredko zaradi ene besede užali do te mere, da zapre srce za teden, mesec v 
nekaterih primerih pa tudi za več let?
Najlepši primer pretočnosti Božje ljubezni, ki je ne more zaustaviti noben razlog, 
je Marija. Od Jezusovega rojstva do njegove smrti se je soočala s številnimi 
preizkušnjami in trpljenjem. Vse je ohranila in premišljevala v svojem srcu. Vsem 
je odpuščala in vse je izročala v Božje roke. Njeno srce je bilo svobodno od 
kakršnih koli preprek. Skozi njega se je vedno pretakala Božja ljubezen in 
odpuščanje.
Jezus nas vabi, da taki postanemo tudi mi. Reka Božje milosti teče tudi skozi našo 
Cerkev, posebno skozi zakrament sprave in evharistije. Vedno nam je omogočeno, 
da stopimo v to reko ne le, da bomo samo očiščeni temveč, da potem tudi sami 
postanemo struga za Božjo usmiljeno ljubezen. Z odpuščanjem lahko premagamo 
vse prepreke in postanemo Božji sodelavci, skozi katere teče reka ljubezni in 
usmiljenja. Od nas je odvisno, kje bomo iskali razloge in navdih za delovanje. Ali je 
to Bog in njegovo odpuščanje ali pa so to nekateri naši razlogi….?

Po fra Marinko Šakota povzel Miha Lešnjak

Ponedeljek 13. 5. 2019 19.00 + Ivan Kršinar
Fatimska Mati Božja  
Torek 14. 5. 2019   19.00 za zdravje
Bonifacij in Justina, muč.  
Sreda 15. 5. 2019 19.00 +Terezija Caserman, rd.
Zofija (Sonja), muč.  
Četrtek 16. 5. 2019 19.00 +Andrej Žerovnik
Janez Nepomuk, Marjeta, red.  
Petek 17. 5. 2019 (DSO) 16.00 +Anton Okršlar
Jošt, puš.; 19.00 + Ciril Jesenovec, 30. dan
Paskal, red.  + Ludvik Podobnik
Sobota 18. 5. 2019 19.00 +Stane Sušnik, obl.
Janez I., pp-muč; Erik, kr.  + Erika Gajanovič, god
Nedelja 19. 5. 2019 7.00 + Gorazd Fertin
5. VELIKONOČNA NEDELJA  9.30 za žive in rajne farane
Urban I., pp; (sv. Marjeta)15.00 šmarnice  
Peter, pp 19.00 ++ Ignac in Pavla
  Žnidaršič, obl. 
  

Napovedni koledar:
20. 5. – srečanje izrednih delivcev obhajila
22. 5. – Karitas delitev hrane
23. 5. – šmarnice za dedke in babice v vrtcu
24. 5. – sv. maša v Bonovcu
25. 5. – romanje na Krk in Goli otok 
26. 5. – romanje prvoobh. družin
27. 5. – prošnji dan (Žlebe)
28. 5. – prošnji dan (Golo Brdo)
29. 5. – prošnji dan (Preska)
30. 5. – Vnebohod
31. 5. – začetek Binkoštne 9 – dnev.; pred. »dopolnimo spoznanja«
3. 6. – Tajništvo ŽPS
4. 6. – Katehetski sestanek
5. 6. – skupina za starejše
7. 6. – prvi petek
8. 6. – zaključek verouka
9. 6. – Binkošti, srečanje starejših

Krstna nedelja v maju:
Nedelja, 26. 5., bo krstna. Priprava na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 

23. 5., ob 20.00 v učilnici župnišča. Potrebne so predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
4. 5. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)

11. 5. –  starši prvoobhajancev
18.5. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)

Mesec april:
· K Bogu so odšli:    · Božji otroci so postali:
Janez Jenko (84), Medvode  Kaan Bučar Krajnc, Medvode
Stanka Omejc (90), Žlebe
Ciril Jesenovec (93), Črnuče
Matej Pivec (62), Medvode

Iz besed sv. Pavla slutimo, da je odpuščanje nekaj več kot zgolj 
človeško dejanje: »Bodite drug do drugega dobrosrčni in 
usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam 
Bog milostno odpustil v Kristusu.« (Ef 4,32). Bog je torej tisti, 
ki prvi odpušča. Naše odpuščanje je zgolj nadaljevanje Božjega 
usmiljenja. Kadar mi odpustimo človeku, tedaj pravzaprav 
Božje usmiljenje, ki je v nas odpusti drugemu. 
Z našim odpuščanjem ljudem se razodeva Božja ljubezen.

Odpuščanje – sodelovanje z božjim usmiljenjem

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



Prvomajske počitnice
Veroučenci bodo imeli v tednu od 29.4. - 3.5. prvomajske počitnice, 
tako da ne bo rednega verouka. 

Začetek šmarnic
Otroci ste lepo povabljeni k letošnjim šmarnicam. V preprostih 
dialogih Serafinček, majhen angel, uči ljudi moliti. Ljudi uči 
doumeti, kako pomembna je vsakdanja molitev, ki gradi vez z 
Bogom, ki je naš Oče. Uči nas, kaj pomeni molitev Oče naš, Zdrava 
Marija, razloži nam 20 skrivnosti rožnega venca in še in še…
Vsak dan je opremljen tudi s preprosto nalogo – postavi Marijin 
oltar, povabi starše k večerni molitvi …
Šmarnice se bodo brale med tednom pri večernih svetih mašah, 
zato bo v maju tudi ob torkih maša zvečer v cerkvi. Vsako nedeljo pa 
bodo ob 15.00 šmarnice pri sv. Marjeti v Žlebah. Vabljeni, da se jih 
udeležite cele družine.
 
Prvi dan šmarnic bodo otroci dobili plaketo, na katero bodo vsak 
dan lepili nalepkice. Ob koncu šmarnic bo vaše domove krasila 
čudovita podoba. Vabljeni k zbiranju šmarničnih listkov.
K obisku šmarnic vabim tudi ostale župljane, saj predstavljajo lepo 
pobožnost do Marije, za nas pa so lahko tudi nekakšna duhovna 
obnova v mesecu maju. 

Maša na Tehovcu
Zaobljubljena maša na čast sv. Florjanu bo na Tehovcu v četrtek, 2. 
5., ob 9.00. Lepo ste povabljeni k tej sveti maši. 

Animatorski vikend
Z našimi oratorijskimi animatorji bomo od 3.5. - 5.5. pripravljali 
poletni oratorij v Adergasu. Animatorje izročam v molitev.

Prvi petek
Petek, 3. 5., je prvi v maju. Obiskoval bom bolne in onemogle. Kdor 
bi poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad 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 žalitve 
Jezusovega Srca. Po večerni sveti maši bo molitvena ura za 
posvečene Jezusovemu srcu, ob 21.00 bo molitvena ura za 
duhovnike v kapeli, molitveni uri bo sledila molitev očenašev po 
vaših namenih. Tej pa bo sledilo tiho češčenje Najsvetejšega do 
23.00.

Prva sobota
Sobota, 4. 5., je prva v maju. Prva sobota je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ob 7.15 bo v kapeli fatimska 
pobožnost, ob 8.00 pa maša za duhovne poklice.

Srečanje ministrantov
V soboto, 4. 5., ob 8.00 bo srečanje ministrantov. Srečanje bomo 
začeli s sveto mašo za nove duhovne poklice. 
 
Srečanje za izredne delivce obhajila 
V soboto, 4. maja 2019, bo v župnijskem domu v Stični srečanje za 
izredne delivce obhajila ljubljanske nadškofije. Srečanje bo potekalo 
od 9.00 do 12.00. Predavanju, ki ga bo imel p. dr. Nikolaj Aracki 
Ocist, bo sledil pogovor po skupinah o aktualnih vprašanjih, ki so 
povezani s to lepo liturgično službo.
Zaradi lažje organizacije prosim, da se vnaprej prijavite na elektron-
ski naslov: luka.demsar@rkc.si.

Nedelja izročitve belega oblačila našim prvoobhajancem
V nedeljo, 5. 5. ob 9.30, bodo naši prvoobhajanci prejeli bela 
oblačila, v katerih bodo prihodnjo nedeljo, na praznik prvega sv. 
obhajila prvikrat prejeli Jezusa. Belo oblačilo je znamenje krstnega 
dostojanstva, je Jezusovo oblačilo. Kakor pri nogometu in košarki 
nosimo drese, da se prepoznamo, tako kristjani nosimo belo 
oblačilo, Jezusovo oblačilo, ki naj bi bilo vidno v našem življenju, saj 
se po njem prepoznamo, da smo Jezusovi.

Potek izročitve belega oblačila:
Z bodočimi prvoobhajanci bomo v sprevodu prišli skozi glavna vrata. 
Prvoobhajanci se zberejo pred začetkom sv. maše pod korom. V roki 
imajo ugasnjene krstne sveče. Vsedejo se v prve klopi. Po pridigi 
sledi najprej prižig velikonočne sveče. Nato sledi prižig krstnih sveč 
ob velikonočni. Vsak prvoobhajanec bo pristopil k duhovniku s svojo 
krstno svečo, duhovnik jo bo prižgal ob velikonočni, ter mu jo izročil: 
»Miha, sprejmi Kristusovo luč.« Nato se s prižgano svečo postavi 
pred klopi. Ko vsi dobijo sveče, sledi izpoved vere. Po izpovedi vsak 
prvoobhajanec odloži svečo na podstavek pred oltar. Prvoobhajanci 
se vrnejo v klopi. Nato sledi izročitev belega oblačila. Vsak prvoobha-
janec bo stopil pred duhovnika. Duhovnik ga bo poklical po imenu 
in mu izročil belo oblačilo: »Miha, prejmi belo oblačilo«. Otroci se z 
belim oblačilom vrnejo v klop. Potem se maša nadaljuje s 
prošnjami. 

Žegnanje Petelinc 
Na 3. velikonočno nedeljo, 5. 5., bo žegnanje na Petelincu. Sveta 
maša bo ob 11.00. Lepo vabljeni!

Teden molitve za duhovne poklice
Teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovit-
nost bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali od nedelje, 5. 5. do 
nedelje 12.5. Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 12. 5., ko bomo 
obhajali nedeljo Dobrega pastirja. Ves teden bomo pri sv. mašah 
molili za duhovne poklice, prisluhnili posebej pripravljenim 
nagovorom in prošnjam.

Molitev za duhovnike sv. Terezije Deteta Jezusa

Jezus, večni, Veliki duhovnik,
ohrani svoje duhovnike

v zavetju svojega presvetega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.

Ohrani neomadeževane
njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo

tvojega presvetega Telesa.

Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.

Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem

tvojega slavnega duhovništva.

Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!

Daj jim skupaj z oblastjo
spreminjati kruh in vino

tudi moč spreminjati srca.

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja.

Amen.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 6. 5., ob 20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v 
pisarni župnišča. Lepo vabljeni člani.

Katehetski sestanek
Katehetski sestanek v maju bo v torek, 7. 5., ob 20.00 v župnišču.

Srečanje Karitas
V sredo, 8. 5., bo po večerni maši, v prostorih Karitas pod cerkvijo 
srečanje njenih sodelavcev. Sodelavci Karitas lepo vabljeni. 

Tridnevnica pred prvim sv. obhajilom
Duhovno pripravo na prvo sv. obhajilo bomo začeli tri dni pred 
praznikom. Starše in prvoobhajance vabim, da prejmejo zakrament 
svete spovedi, da bi mogli še bolj doživeti Jezusov prihod v naše srce. V 
soboto bo na voljo tuji spovednik od 18.30 pa do konca maše. Na voljo 
za spoved bom vsak dan pol ure pred sveto mašo. Vsak dan tridnevnice 
bodo imeli po sveti maši kratko vajo tako starši kot prvoobhajanci.

Biblična skupina
V četrtek 9. 5., bo po maši in molitvah, v župnišču redno mesečno srečanje 
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Praznik prvega sv. obhajila
V nedeljo, 12. 5., ob 9.30 bo v naši župniji slovesnost prvega svetega 
obhajila. Na praznik sv. obhajila se prvoobhajanci in njihovi starši zberejo 
pred pastoralnim domom najkasneje ob 9.10. Tam bodo dobili naprsni 
šopek. V primeru dežja se zberemo v cerkvi pod korom. Po končani 
slovesnosti in slikanju prosimo starše, da obleke vrnete v pastoralni dom (oz. 
pod kor). Zahvalno romanje za dar zakramenta Sv. Rešnjega Telesa bomo 
imeli v nedeljo, 26. 5. Ob 14.00 bomo izpred župnišča skupaj s prvoobha-
janci in njihovimi družinami poromali k sv. Marjeti v Žlebe, k šmarnicam.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 13. 5.,  bo v pastoralnem domu redna seja pastoralnega 
sveta naše župnije. Sejo bomo začeli s sveto mašo ob 19.00 v cerkvi. 

Kateheza odraslih
V četrtek, 16. 5., po maši in molitvah bo v Marijini učilnici redno 
mesečno srečanje kateheze za odrasle. Lepo vabljeni.

Srečanje za mežnarje ljubljanske nadškofije v Preski
V soboto, 18. maja, bo v Preski ob 9.00 srečanje za mežnarje. Začeli 
bomo s predavanjem o mežnarski službi, ki ga bo imel g. Roman Starc, 
stolni župnik. Po predavanju bo sledil pogovor. Srečanje bomo zaključili 
s kosilom v našem pastoralnem domu ob 12.00.

Romanje na Goli otok in Krk
V soboto, 25.5., bo romanje na Krk in Goli otok. Prijave se že zbirajo. Več 
o romanju si preberite na priloženem lističu. 

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se vsak na svoj način trudili, da bi bili dnevi, ko 
smo se spominjali največjih skrivnosti naše vere, lepo obhajani in zato 
verjamem da globoko doživeti v naših srcih. Hvala vsem bogoslužnim 
sodelavcem: diakonu Iztoku, bogoslovcu Anžetu, ministrantom, pevcem, 
zborovodju Evgeniju, organistkama Emi in Evi, pritrkovalcem, bralcem, 
vsem, ki ste v bogoslužju sodelovali z darovanjem kruha in vina in uvodi, 
vsem, ki ste se dali na razpolago za obred umivanja nog. Hvala g. ključarju 
Andreju Kogoju za organizacijo vstajenjske procesije in ostalim ključarjem. 
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri postavljanju Božjega groba. Hvala g. 
Marjanu Bukovšku za uglasitev ogrel. Hvala skupinam, ki ste čistile cerkev, 
hvala ge. Minki in ge. Ireni za krašenje cerkve. Lepa hvala Ireni in Zoranu 
Kršinarju za lepo oprane in zlikane prte za naše oltarje. Hvala novoimeno-
vanim mežnarjem g. Slavku Plešcu, g.Dragu Kopaču in  g. Romanu Mihovcu, 
ki ste urejali okolico cerkve, hvala g. Ivanu in ge. Urški Jenko za urejanje 
okolice župnišča in cerkve. Hvala g. Štefanu in ge. Poldki Zavašnik za 
tedensko čiščenje doma. Hvala ge. Miri Dobnikar za skrb za cerkveno perilo 
in skrbno opravljanje mežnarjenja v zakristiji. Zahvala za dar za oljčne vejice. 
Dar bo šel za obnovo istrskih cerkva. Hvala za nabirko ob Božjem grobu za 
cerkev Božjega groba v Jeruzalemu, lepa hvala za velikonočni ofer in sploh 
za vse, kar ob praznikih storite ali namenite v blagor župnijskega občestva.


