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ODGOVORIMO S SVETOSTJO

Še vedno živimo v negotovem času. Ne vemo, kako bomo 
preživeli poletje, kam in če sploh kam bomo odšli na dopust. 
Jeseni epidemiologi že napovedujejo četrti val. Na eni strani 
močno vabilo k cepljenju, češ, ko se bo čim večje število ljudi 
»pocepilo«, pa se bomo lahko vrnili v stare tire življenja. Na drugi 
strani lahko spremljamo mnoga sporočila, ki nas odvračajo od 
cepljenja. Približuje se čas, ko se bodo nekateri morali že 
ponovno cepiti, ker po pol leta oziroma devetih mesecih menda 
nisi več zaščiten s prejetim cepivom. In v tem času negotovosti, 
velike stiske in žalosti ter strahu so se za določen čas zaprle celo 
cerkve. V podobni situaciji se je znašla prva Cerkev, o kateri 
poročajo Apostolska dela. V nekem trenutku je bil Jakob umorjen, 
Peter pa v ječi. Nekaterim je to celo ugajalo, ker so s tem hoteli 
utišati globje potrebe v sebi. Kakšna podobnost. Na nek način 
smo se tudi mi znašli v takšnem trenutku na veliki četrtek, ko so 
brez tehtnih razlogov popolnoma zaprli cerkve. Sam sem 
pričakoval, da bo tako tudi za prvomajske praznike, pa ni bilo 
tako. Reakcija prve Cerkve v času zmede in stiske je bila molitev 
in še bolj zvesto življenje po evangeliju. Takšni in drugačni 
napadi na Cerkev so še danes klic, čeprav v negativni obliki, 
sodobne družbe po avtentičnih krščanskih vrednotah, ki so 
splošno človeške, saj jih je Stvarnik zapisal v dno človeške narave. 
Res ni prav, da bi na vse to odgovorili z agresijo, čeprav nas je 
kdaj zaneslo tudi v to smer, ampak s krotkostjo kot Kristus in 
apostoli. Takšno stanje duha, kakršno je tako v politiki kot v Cerkvi 
med nami duhovniki in verniki, naj nas spodbudi k svetemu 
življenju, da bo Kristusovo obličje žarelo iz našega. Naj bo 
odgovor na pandemijo, vprašanje cepljenja in cepiv in drugih 
možnih izhodov iz različnih stisk in problemov vedno samo eno – 
svetost. Odgovorimo s svetostjo. Svetost je edina sila, ki zmore 
človeka zaščititi ne samo pred koronavirusi, ampak tudi virusi 
sovraštva, maščevalnosti, zlorab, zasvojenosti, izkoriščanja, 
neiskrenosti in nenazadnje najsmrtonosnejšim virusom – 
virusom napuha in obupa.

 Jure Koželj, župnik

Ponedeljek 14. 6. 2021  18.30 rožni venec
Valerij in Rufin, muč. 19.00 +starši Rems
Torek 15. 6. 2021  18.30 rožni venec
Vid, muč. 19.00 +Franc Jarc, obl.
Sreda 16. 6. 2021 (kapela) 6.00 rožni venec
Beno, šk. (kapela) 6.30 po namenu
Četrtek 17. 6. 2021  (Golo Brdo) 18.00 +Jože Zavašnik, 30.dan  
Albert, duh. 18.30 rožni venec
 19.00 v zahvalo
Petek 18. 6. 2021 (DSO) 10.00 ++rajni
Marko in Marcelijan, muč.  18.30 rožni venec
 19.00 +Vida Žerovnik, god in r. d.
  +Franc Bobnar, 30.dan
Sobota 19. 6. 2021 18.30 rožni venec
Romuald, op;  19.00 +Mirosloav Alič
Nedelja 20. 6. 2021 6.00 rožni venec
12. NAVADNA NEDELJA 6.30 za žive in  rajne farane
Svetogorska Mati Božja  8.00  rožni venec
 8.30 + Janez Sedej
 10.30 ++Alojz in Jožefa Narobe
  
 
 

Petek 25. 6. 2021 (DSO) 10.00 sv. maša
Viljem, op.  (Šiška) 10.00 diakonsko posvečenje
Dan državnosti (Bonovec) 20.20 +Marjan Hostnik
Sobota 26. 6. 2021 18.30 rožni venec
Ciril Aleksandriski, šk. - c.u.  19.00 ++Alojzija in Vladislav 
  Bergant
Nedelja 27. 6. 2021 6.00 rožni venec
13. NAVADNA NEDELJA 6.30 za žive in  rajne farane
Ema Krška, vd  8.30  NI SVETE MAŠE
Patrocinij 10.30 +Peter Peterlin, obl.
  + Martin Dobnikar, obl.
  
 
 

Povabilo k molitvi pred Najsvetejšim:
Vsak dan ste povabljeni k molitvi pred Najsvetejšim od 18.30 
pa do večerne sv. maše. 

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega usmil-
jenja 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 tor., sre. čet., pet., sob. in ned. pol ure 
pred sveto mašo. Možnost duhovnega pogovora v petek eno 
uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru. 

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

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@gmail.com • www.zupnija-preska.si 
TR župnije: SI56 0430 2000 3327 181

Ponedeljek 21. 6. 2021  18.30 rožni venec
Alojzij, red. 19.00 +Alojzija Bizant, god
Torek 22. 6. 2021  18.30 rožni venec
Tomaž More in Jazen Fi 19.00 +Janez Dolinar
Sreda 23. 6. 2021 (kapela) 6.00 rožni venec
Jožef Cafasso, duh. (kapela) 6.30 po namenu
Četrtek 24. 6. 2021   7.00 za žive in rajne farane  
ROJSTVO JANEZA 8.00 -18.30 celodnevno češčenje
KRSTNIKA -  18.30 litanije Srca Jezusovega
celodnevno češčenje  in blagoslov z Najsvetejšim
 19.00 + Marjan Mihelčič, obl.

 
 

Ponedeljek 28. 6. 2021  18.30 rožni venec
Irenej, šk., muč. 19.00 ++Debeljak, Kregar, 
  Šabec
Torek 29. 6. 2021 (stolnica) 9.00 mašniško posvečenje
Sv. Peter in Pavel 18.30 rožni venec
 19.00 ++Jože in 
  Antonija Bizant
Sreda 30. 6. 2021 (kapela) 6.00 rožni venec
Prvi rimski mučenci (kapela) 6.30 ++rajni
Četrtek 1. 7.. 2021  18.30 rožni venec  
Albert, duh. 19.00 +Rajko Pavič, 30. dan
  v zahvalo
Petek 2. 7. 2021 (DSO) 10.00 ++rajni
Bernardin, duh. 18.30 rožni venec
 19.00 po namenu
Sobota 3. 7. 2021 7.15 fatimska pobožnost
Tomaž, ap.  8.00 za duhovne poklice
 18.30 rožni venec
 19.00 ++ Anton in Marija
  Omejc in Jani Dolenc 
Nedelja 4. 7. 2021 6.00 rožni venec
14. NAVADNA NEDELJA 6.30 +župnik Janez Ham
Urh, šk. 8.00  rožni venec
Izseljenska 8.30 za bl. kat. vrtcev
 10.30 za žive in rajne farane
  
 
 



Seja ŽPS
V ponedeljek, 14. 6., ob 19.00 bo redna seja župnijskega pastoral-
nega sveta. Srečanje bomo začeli s sveto mašo v cerkvi. Člani lepo 
vabljeni. Vse pa prosim, da delo ŽPS spremljate z molitvijo.

Praznik farnega zavetnika sv. Janeza Krstnika – dan 
celodnevnega češčenja
V četrtek, 24. 6., bomo obhajali praznik rojstva sv. Janeza Krstnika. Ta 
dan bo za našo župnijo dan celodnevnega češčenja. Sledili bomo 
vabilu našega farnega zavetnika: »Glejte jagnje Božje, ki odjemlje 
grehe sveta«. Dan nas vabi, da bi se skozi cel dan zbirali pred 
Jezusom. To je dan naše župnije. Nam je zaupano češčenje Jezusa 
preko celega dneva. To je dan milosti ne le za našo župnijo, ampak 
celotno Slovenijo. Prikličimo si v 
zavest – v trenutkih pred 
spremenjenim Jezusom se 
človek spreminja in situacije, v 
katerih živi, tudi. Odpirajo se poti 
tam, kjer jih doslej ni bilo, 
izginjajo strahovi in tesnoba, 
človek dobi moči, o katerih ni 
nikoli mislil, da bi jih lahko imel. 
Vse, kar potrebujemo, je tam, 
pred Jezusom. Res povabljeni ta 
dan k Jezusu.

Razpored češčenja: 

7.00 – sveta maša
8.00–9.00 – rožni venec s premišljevanji
9.00–10.00 – tiho češčenje
10.00–12.30 – veroučenci (po razredih)
12.30–14.00 – tiho češčenje
14.00–15.00 – molitvena ura za duhovnike z odlomki 
             Svetega pisma, ki govorijo o evharistiji
15.00–16.00 – tiho češčenje (molitev za domovino)
16.00–17.00 – molitvena ura za družine naše župnije 
17.00 – 18.00 – slavljenje
18.00 – rožni venec
18.30 – slovesne pete litanije Srca Jezusovega
19.00 – slovesna sveta maša, ki jo bo vodil 
                naš sosed g. Blaž Jezeršek, župnik v župniji Pirniče

Diakonsko posvečenje našega bogoslovca Tadeja Pagona
Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM bo v petek, 
25. 6., ob 10.00 v župnijski cerkvi sv. Frančiška v Šiški v diakona 
posvetil Tadeja Pagona. Lepo bo, če bomo Tadeja podprli s svojo 
navzočnostjo, predvsem pa z molitvijo.

Praznik apostolov sv. Petra in Pavla
Na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. 6., bodo slovenski (nad)škofje 
posvečevali nove duhovnike. 
Veselimo se z vsemi letošnjimi  novomašniki: 

Koprska škofija 
Tilen Kocjančič, roj. 8. marca 1996, iz župnije Bertoki.
Mašniško posvečenje bo v koprski stolnici 29. junija 2021 ob 17. uri. 

Ljubljanska nadškofija 
Peter Čemažar, roj. 5. junija 1996, iz župnije Ljubljana Ježica in Boštjan 
Dolinšek, roj. 1. januarja 1996, iz župnije Stranje
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. junija 2021 ob 9. uri. 

Mariborska nadškofija 
Simon Lampreht, roj. 28. aprila 1992, iz župnije Svečina
Mašniško posvečenje bo v mariborski stolnici 27. junija 2021 ob 16. uri. 

Novomeška škofija 
Jakob Piletič, roj. 31. julija 1996, iz župnije Kostanjevica na Krki
Mašniško posvečenje bo v novomeški stolnici 29. junija 2021 ob 16. uri.  

Kapucini (OFMCap) 
br. Jurij Slamnik, roj. 6. januarja 1983, iz župnije Breznica
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. junija 2021 ob 9. uri. 

Minoriti (OFMConv) 
br. Klemen Slapšak, roj. 11. oktobra 1983, iz nadžupnije Laško

Vse novomašnike priporočam v molitev ter vas prosim, da skupaj molimo 
tudi za bogoslovce ter vse fante in dekleta, ki se odločajo za duhovni 
poklic. 

Izlet otrok ob koncu šolskega leta
Ob koncu veroučnega leta bo za veroučence organiziran izlet v Belo 
krajino. Kdor bi se izleta udeležil, naj mi sporoči. Na izlet povabljeni tudi 
starši ali pa dedki in babice.

Prvi petek, 2. 7.
Obiskoval bom bolne in onemogle. Kdor bi poleg tistih, ki jih že redno 
obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Kot je v navadi, se 
bomo na prvi petek z našimi prošnjami in zahvalami obrnili na Jezusovo 
usmiljeno Srce. Vabim vas, da opravite sveto spoved, prejmete zadostilno 
sveto obhajilo in okrepite molitev. 
Pobožnost bomo začeli s sveto mašo ob 19.00, maši pa bodo sledile 
litanije Srca Jezusovega.
Molitev bomo nadaljevali z molitveno uro za posvečene Jezusovemu 
srcu. Ob 20.30  bo molitev k Predragoceni Jezusovi Krvi. 
Najsvetejše bo v češčenje izpostavljeno vse do 23.00.
 

Zaključek veroučnega leta
Veroučno leto bomo zaključili 24. 6. Takoj po šoli se ustavite v cerkvi 
pri molitvi pred Najsvetejšim. Po molitvi bo katehet razdelil 
spričevala pred župniščem. Vsak razred se sam dogovori s 
katehetom, kdaj se dobite pri molitvi, seveda ob upoštevanju ure, 
ko zaključite v šoli. Vsi veroučenci iz drugih šol boste spričevala 
dobili isti dan po večerni sveti maši. Tudi ostale družine 
veroučencev vabim ta dan k sveti maši, ko praznuje naša župnija 
praznik farnega zavetnika. Možnost spremljanja svete maše bo tudi 
zunaj. Tako da res vsi dobrodošli. 

Slavnostni pohod v počastitev dneva državnosti,
maša za domovino
Za milost samostojne države se bomo posebej zahvalili v petek, 25. 
6., ob 20.30 s sveto mašo, ki bo v Bonovcu pri Hafnerjevi kapelici 
Marije Pomagaj. Slavnostni pohod se bo začel ob 19.00 pri 
»Triglavu« na začetku poti Aleja Slovenija. Med pohodom bo 
kulturno-duhovni program. Ob 19.50 bo pri kapelici Marije 
Pomagaj slavnostna akademija, ki bo orisala zgodovino kapelice in 
potek obnove.
 Mašo pri kapelici, združeno z blagoslovom obnovitvenih del, bo 
daroval škof Anton Jamnik. 
V primeru hudih nalivov bo slovesna sveta maša v župnijski cerkvi 
ob 20.00. Akademija in blagoslov kapelice pa bosta prestavljena na 
čas, ko bo vreme primerno.   

Pletenje venca za pred oltar
Lepa navada je, da se za pred oltar splete venec, ki se ga obesi na 
strop, da praznično visi nad oltarjem. Vsi, ki bi želeli sodelovati pri 
pletenju venca, mi to sporočite. 
Venec bomo pletli v torek, 22. 6., ob 19.30 pred župniščem. Lepo 
vabljeni. 

Čiščenje cerkve in okolice
Pred praznikom naše župnije bomo očistili cerkev in uredili okolico. 
Čiščenje cerkve bi bilo v soboto, 26. 6., ob 8.00. Može vabim k 
urejanju okolice cerkve. 

Patrocinij – farni dan – dan krstov
Letos bomo patrocinij obhajali v nedeljo, 27. 6., ob 10.30. Pri maši 
bomo posebno pozornost namenili vsem, ki so bili v zadnjih 
sedmih letih pridruženi našemu župnijskemu občestvu. Na koncu 
maše bo darovanje (ofer) za potrebe župnije. Po sveti maši vsi zares 
lepo vabljeni na kosilo in veselo druženje na dvorišče pred 
župniščem. Za to priložnost naprošam gospodinje za sladke dobrote 
za pogostitev. Pecivo lahko dostavite v soboto tekom dneva in v 
nedeljo zjutraj v avlo pastoralnega doma. 
Ta dan ne bo svete maše ob 8.30. 

Prva sobota, 3. 7. 
Prav tako ste vabljeni, da vztrajamo pri pobožnosti prvih sobot. Sveta 
maša na prvo soboto v mesecu juliju bo ob 8.00 v cerkvi. Fatimsko 
pobožnost bomo začeli ob 7.15. 

Mesec maj:
 
 K Bogu so odšli:  
  Neža Novak (95)
  Andrejka – Poldka Eržen (68)
  Jože Zavašnik (73)
  Jure Božič (89)
  Franc Bobnar (92)

 Božji otroci so postali:
  Neja Dovrtel (Svetje)
  Maruša Rosana Žebovec (Preska)
  Ana Julija Šimec (Svetje)

Napovedni koledar:

12. 7. –18. 7. – poletni tabor naših skavtov
17. 7. – romanje s kolesi na Brezje
18. 7. – maša na sv. Marjeti 
20. 7. – maša na sv. Marjeti
24. 7. – maša Petelinc
25. 7. – Krištofova nedelja

Čiščenje cerkve:

19. 6. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
26. 6. –  5., 6. in 1. skupina 

3. 7. –  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.

Krstna nedelja v juliju
Nedelja, 18. 7., bo krstna. Priprava na 

zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
15. 7., ob 20.00 v pisarni župnišča. 

Potrebne so predhodne prijave.


