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Nekaj počitniških spodbud ob zgledu sv. Jožefa

Verjamem, da v vsakem, ki malo pozna življenje sv. Jožefa, vzbudi 
pozornost njegov molk. V Svetem pismu ne izreče niti ene besedice. 
Tako nas sv. Jožef vabi, da bi si v teh počitniških dneh vzeli čas za 
tišino. Morda v tišini župnijske cerkve, v naravi ali doma v tišini svoje 
sobice. Tišina je zelo zgovorna. Spregovori o nas in tem, kar se dogaja 
v nas. Tišina nam razodene vzgibe srca. Me srce vabi v Božje smeri ali 
je morda oklenjeno v spone sveta in zaradi tega želi na napačne 
poti? Moje srce hrepeni po Bogu, evharistiji, sveti maši? Če ne, kaj je 
narobe z njim – saj je bilo ustvarjeno po Božji podobi, ustvarjeno je 
bilo da bi ljubilo Boga in bližnjega.
Papež Frančišek v apostolskem pismu z naslovom Patris corde sv. 
Jožefa imenuje za očeta v poslušnosti. Bil je tisti, ki je bil poslušen 
Bogu in njegovemu vodenju. »S poslušnostjo je premagoval svojo 
dramo in rešil Marijo!« (Patris corde) Vabi nas, da vsak pri sebi 
iskreno premisli, komu je poslušen. Komu verjame? Ali rešujemo 
osebne drame z Bogom? Iščemo rešitve v Bogu, Njegovi Besedi? 
Berem Njegovo Besedo, se z njo vsak dan hranim in ji pustim, da 
oblikuje moje življenje? Morda je ravno čas počitnic priložnost, da 
poleg drugih knjig vzamem v roke knjigo vseh knjig Sveto pismo, 
naredim znamenje križa, s srcem zmolim k Svetemu Duhu in se 
prepustim Besedi, ki je Oseba, da me prime za roko, da se dotakne 
mojega srca in me vodi po poti Boga.
Evangelist sv. Luka posebej poudarja, da sta Jezusova starša spolnje-
vala vse predpise postave. (prim. Lk 2,21-24) Tako nas vabi, da bi tudi 
mi spolnjevali cerkvene predpise v veri, da je Cerkev mati, ki skrbi za 
svoje otroke, da bi bili uresničeni in izpolnjeni, predvsem pa varni 
pred zlom. Zato daje določena navodila, predpise, zapovedi, ker naše 
srce velikokrat hoče po svoje, posebno takrat, ko ga vodijo »okuženi« 
občutki. Najbolj zanesljivo je, da se oklenemo nauka Cerkve. Ta nas 
uči: »Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bodi pobožno pri sv. 
maši!« Tako vas roteče vabim, da ne bi opuščali nedeljske sv. maše. 
Tudi če ste na morju ali drugje na dopustu. Naj bo sveta maša del 
vašega počitniškega programa. Ob tem naj dodam, da bo vaši duši 
dobro dela tudi poletna sveta spoved. Sam jo svetujem pred 
praznikom Marijinega vnebovzetja.
Papež v svojem čudovitem pismu pravi: »…kar se je Jožef naučil po 
postavi, je podredil ljubezni. … Jožef se predstavi kot lik spoštljivega 
in nežnega moža.     (se nadaljuje na notranji strani oznanil)

Ponedeljek 2. 8. 2021  19.00 +Jožefa Komatar
Evzebij, šk.;  
Torek 3. 8. 2021  19.00 +Franc Bezlaj, obl.
Lidija, sp. žena; 
Sreda 4.  8. 2021  19.00 za blagoslov 
Janez Vianej, duh.;  katoliških vrtcev
Četrtek 5. 8. 2021  19.00 +Rajko Jezeršek, r. d. 
Marija Snežna;  
Petek 6. 8. 2021  (DSO) 10.00 sveta maša
JEZUSOVA SPREM. NA GORI 19.00 po namenu
9 - dnevnica; 
prvi petek 20.00 -23.00 češčenje Najsvetejšega 
Sobota 7. 8. 2021 7.15 fatimska pobožnost
Kajetan, duh.; 8.00 za duhovne poklice
9 - dnevnica; prva sobota 19.00  +Marjan Hostnik
Nedelja 8. 8. 2021 6.30 +Marija zavašnik, obl.
19. NAVADNA NEDELJA 8.30 za žive in  rajne farane
Dominik, ust. dom., 9 - dnev.  ++Miha in Doroteja Špringer

 
 
  
 
 

Ponedeljek 9. 8. 2021  19.00 +strši in brat Štrekelj
Terezija-Edith Stein, red, muč.; 9-dn.  
Torek 10. 8. 2021  19.00 za zdravje
Lovrenc, diak., muč.; 9-dn. 
Sreda 11.  8. 2021 (kapela) 6.30 +po namenu
Klara, dev., 9-dn. 
Četrtek 12. 8. 2021  19.00 +Franc Urbančič, obl. 
Ivana Šantalska, red.; 9-dn.  
Petek 13. 8. 2021  (DSO) 10.00 po namenu (A. Z.)
Hipolit in Poncija, muč.;  19.00 v zahvalo 
9-dnevnica  
Sobota 14. 8. 2021 19.00 +Milka Toni
Maksimiljan Kolbe, duh., muč.; 9-dn.   

Nedelja 15. 8. 2021 6.30 za žive in  rajne farane
MARIJINO VNEBOZETJE - 8.30 + Stanka Kavčič

veliki šmaren  10.00 +Gabrijela Vidmar

Krstna nedelja
Krstna nedelja v avgustu bo 22. 8. Priprava na krst bo v četrtek, 
19. 8. Dobrodošle predhodne prijave.
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. 

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 16. 8. 2021  19.00 +Ana Bezjak, 30. dan
Rok, spok.  
Torek 17. 8. 2021  19.00 +Milena Hriberšek, obl.
Hijacint, red. 
Sreda 18.  8. 2021 (kapela) 6.30 v zahvalo
Helena, ces. 
Četrtek 19. 8. 2021  19.00 +Ludvik Baloh, god  
Janez Eudes, duh.  
Petek 20. 8. 2021 (DSO) 10.00 po namenu (A. Z.)
Bernard, op.; 19.00 +Anton alič, obč.
Sobota 21. 8. 2021 19.00 +Vladislav Bergant, obl.
Pij X, pp.   

Nedelja 22. 8. 2021 6.30 za žive in  rajne farane
21. NEDELJA MED LETOM 8.30 ++ starši Zdešar
Devica Marija Kraljica 
 
 
  
 
 

Ponedeljek 23. 8. 2021  19.00 +Roza Frahm, god 
Roza iz Lime, dev.  
Torek 24. 8. 2021  19.00 za zdravje
Jernej, ap. 
Sreda 25.  8. 2021 (kapela) 6.30 v zahvalo in priprošnjo
Ludvik, kr.  za zdravje (J. K.)
Četrtek 26. 8. 2021  19.00 +Frančiška Plešec, obl. 
Tarzicij, muč.  
Petek 27. 8. 2021  (DSO) 10.00 po namenu ( A. Z.)
Monika, mati sv. Avgušina 19.00 + Helena Kuralt
Sobota 28. 8. 2021 19.00 +Bogomir Starman
Avguštin, šk.   

Nedelja 29. 8. 2021 6.30 za žive in rajne farane
22. NEDELJA MED LETOM 8.30 + Mirjam Kršinar

mučeništvo Janeza Krstnika   ++ starši Šušteršič

  (Žlebe)10.00 + Rajko Jezeršek

 
 
  
 
 

Napovedni koledar:

2.–3. 9. – vpis v veroučno šolo
3. 9. – prvi petek 
4. 9. – prva sobota, romanje starejših
6. 9. – tajništvo ŽPS
8. 9. – rojstvo Device Marije 
11. 9. – molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah, 
               peš romanje na Brezje
12. 9. – katehetska nedelja, blagoslov šolskih torb
13. 9. – ŽPS
15. 9. – srečanje Karitas 
16. 9. – priprava na krst
18. 9. – Stična mladih
19. 9. – krstna nedelja 
26. 9. – nedelja svetniških kandidatov, 
               spomin umora župnika Valentin Oblaka

Čiščenje cerkve

7. 8. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
14. 8. –  2. skupina (vodja: Martina Turk)
21. 8. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)

28. 8. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)

Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost 
naše župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303 – 164.



V njegovem dvomu, kako naj se odloči, mu je Bog pomagal izbrati 
tako, da je razsvetlil njegovo presojo.« Tu se obračam na vas, možje in 
očetje. Vaše poslanstvo je, da ste nadvse nežni in spoštljivi do svojih 
žena in otrok. Posebno takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji za nervozo, 
napetosti oz. da se vname prepir. Jožef nima vseh podatkov o Mariji, 
stvari ne razume, a svoja razmišljanja pušča ob strani in naredi 
prostor za to, kar se dogaja. Ne glede kako zelo skrivnostno se lahko 
zdi njegovim očem, to sprejme in prevzame odgovornost in se 
pomiri s svojo zgodovino. Papež pravi, če se ne pomirimo s svojo 
zgodovino, bomo vedno ostali talci svojih pričakovanj in posledično 
razočaranj. Duhovno življenje sv. Jožefa ni pojasnjevanje, ampak 
sprejemanje. 
Skozi sv. Jožefa sije nebeška svetloba. Imenujejo ga tudi »senca 
Očeta«. Bil je v Odnosu z Očetom. Tako nas vabi v ta odnos. Vabi nas, 
naj okrepimo molitev, morda jo je treba poživiti ali pa se zanjo na 
novo odločiti. Naj se naše življenje umiri v molitvi ob jutranjem 
zvonjenju ob 7.00, ob opoldanskem in večernem. Tudi če sem sredi 
dela, tudi v službi. Če ne slišim zvonov, si naredim opomnik na 
mobilnem telefonu. Zakaj pomembno je, da se trikrat v dnevu 
spomnim dogodka, zaradi katerega smo rešeni in odrešeni. Verujem 
v to? Če ja, potem mi molitev ne bo odveč, če ne trdno, potem bo 
molitev utrdila vero. Vabim vas, da ponovno zaživi skupna molitev 
pred in po kosilu. 
In še zadnja spodbuda. Sveta nazareška družina je zelo spoštovala 
tempelj, svetišče. Tudi vas vabim, da bi našo cerkev, posvečeni 
prostor, spoštovali tudi na način, da k sv. maši prihajamo točno, da ne 
zamujamo, raje pridemo nekaj minut prej. V teh poletnih dneh je 
tudi naša cerkev vroča. Pa vendar vas povabim, da k maši prihajate 
primerno oblečeni: da ste ženske pokrite čez ramena, da so krila 
preko kolen. Kratke hlače so neprimerno oblačilo za obisk cerkve 
oziroma bogoslužja. Tudi pri izbiri obutve bodite malo izbirčni. 
Japonke niso obutev za v cerkev, ampak za obisk plaže. Verjamem, da 
boste vabilo vzeli dobrohotno. Na primerno obleko za obisk sv. maše 
so nas opozorili tudi škofje v tedniku Družina.
Morda še to. Verjamem, da je bila sveta nazareška družina pozorna 
do ubogih in pomoči potrebnih. Vabim vas k tej pozornosti. Mnogi 
starejši so v tem času sami, tudi zaradi dopustov in počitnic. Obišči-
mo jih in povprašajmo jih, če kaj potrebujejo – in tudi če bo njihov 
odgovor da ne, jim kar naredimo ali pa prinesimo tisto, kar smo 
opazili, da nimajo oziroma jim manjka. Bog nam za izkazano dobroto 
ne bo ostal dolžan.    

Jure Koželj, župnik

Zahvale
Skavtskim voditeljem se zahvaljujem za odlično izpeljana poletna 
tabora čete in volčičev. Hvala staršem naših skavtov, da ste otroke 
poslali na poletna tabora. Hvala vsem, ki na različne načine sodelu-
jete in spremljate obnovo cerkve svete Marjete.

Res sem izredno hvaležen za množične delovne akcije. Skrita 
navzočnost sv. Jožefa delavca deluje. Bogu in vsem sodelujočim 
hvala. Naj tako ostane. Hvala Mirku in Mihu za lepo pripravljeno 
praznovanje Marjetne nedelje. Hvala vam za dar, ki ste ga namenili 
v ofer. Hvala ge. Moniki Mohar za pripravo in odlično izpeljavo 
župnijskega romanja v kraje s. Snežne Večko. Hvala sestri za 
pripravljenost in ideje ter organizacijo srečanja z njenimi domačini. 
Bog povrni.

Karitas – delitev hrane
V sredo, 28. 7., bodo po običajnem urniku v prostorih Karitas delili 
hrano in ostale higienske potrebščine. 

Maša na Šmarni gori
V soboto, 31. 7., ob 7.30 bo na Šmarni gori zaobljubljena sveta 
maša. Lepo vabljeni, da skupaj poromamo na Marijino goro in 
prosimo milosti za našo župnijo.

Romanje na Mladifest v Medžugorje
Vse kaže, da bomo letos zopet lahko poromali na srečanje mladih v 
Medžugorje. Še vedno se lahko prijavite. Na romanje bi odšli v 
nedeljo, 1. 8., po sveti maši ob 6.30. Vračali pa bi se v petek, 6. 8. 
Romanje zelo priporočam v molitev. 

Prvi petek v avgustu
Petek, 6. 8., je prvi. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in onemoglih. 
To bom storil v petek, 13. 8., pred praznikom Marijinega vnebovzet-
ja. Če bi kdo poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk 
duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas, da v bližini prvega petka 
ali pa na sam dan opravite sveto spoved. Na dan prvega petka lepo 
vabljeni k sveti maši in češčenju Najsvetejšega. Najsvetejše je 
izpostavljeno do 23.00 ravno zato, da bi se češčenja udeležili tudi 
tisti, ki prej zaradi obveznosti ali drugega dela ne morete. Zgodi se, 
da pred Najsvetejšim vztraja nekaj ženic. Srednje generacije in 
mladih ni. To me res žalosti in skrbi.

Praznik Jezusove spremenitve na gori
Praznik Jezusove spremenitve na gori Tabor korenini v Božjem 
razodetju, zapisanem v Svetem pismu. Trije evangelisti (Matej, Luka 
in Marko) poročajo, kako se je Jezus pred očmi Petra, Jakoba in 
Janeza spremenil oziroma jim pokazal Božje veličastvo, ki je bilo 
navzoče v Njegovi osebi. Praznik ima izjemno vsebino. Naj se vas 
dotakne. Ta dan je prvi petek in bo možnost za druženje s spremen-
jenim Jezusom v Najsvetejšem zakramentu, ki bo izpostavljeno v 
češčenje. 

Devetdnevnica pred praznikom Marijinega vnebovzetja
Na največji Marijin praznik se bomo pripravljali z devetdnevnico, ki 
jo bomo začeli v petek, 6. 8.

Prva sobota in fatimska pobožnost 
Sobota, 7. 8., je prva v mesecu. Ta dan bo ob 7.15 fatimska 
pobožnost in ob 8.00 maša za duhovne poklice. Lepo vabljeni, da 
skupaj obnovimo izročitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu. 

Romanje s kolesi na Brezje
Ker je romanje v juliju odpadlo, bomo s kolesi poromali k Mariji 
pomagaj na Brezje v torek, 10. 8. Odhod izpred kapelice pod 
cerkvijo bo ob 5.30 zjutraj. Prijave oz. informacije ga. Minka 
Mihovec na tel. 031/299-911. Lepo vabljeni , da skupaj poromamo k 
Mariji Pomagaj pred njenim največjim praznikom.

Praznik Marijinega vnebovzetja
Na praznik Marijinega vnebovzetja bodo v naši župniji tri svete 
maše. Ob 6.30, ob 8.30 in zvečer ob 20.00. Po večerni sveti maši bo 
procesija z Marijinim kipom v obliki srca po cerkvi. Med procesijo 
bomo prisluhnili Marijinim sporočilom iz Medžugorja in Kureščka. 
Lepo vabljeni, da kar se da lepo praznujemo Marijin praznik. 

Katehetski sestanek
Katehetski sestanek pred začetkom novega šolskega leta bo v torek, 
17. 8., dopoldne ob 10.00 v župnišču.

Romanje na svete Višarje
V soboto, 21. 8., bomo s kolesi poromali na Svete Višarje. Odhod 
izpred župnišča v Preski ob 6.00. Do Mojstrane se bomo zapeljali z 
avtomobili, od tam pa bomo nadaljevali romanje s kolesi do 
spodnje postaje žičnice na Sv. Višarje. Obvezne prijave oz. informaci-
je pri ge. Minki Mihovec na tel. 031/299-911.

Oratorij
Zadnji teden v avgustu bo potekal poletni oratorij. Na poti bliže 
Jezusu nas bo spremljal mladi svetnik bl. Carlo Acutis. Otroci 
vabljeni, da se čim prej prijavite na oratorij. 

Počitnice z Jezusom, 28. 8.–31. 8.
Tudi letos bomo odšli na počitnice z Jezusom. Tam bomo kot že 
nekaj let spoznavali enega od svetnikov, molili, prepevali, bili skupaj 
pri maši in češčenju Najsvetejšega, gledali film, risanke, se igrali, se 
kopali, tunkali in se imeli lepo. Otroci lepo vabljeni. Povabljeni tudi 
starši, če si lahko kdo vzame čas, da skupaj poskrbimo za največjo 
varnost otrok. Cena je 20 € na osebo. Prijavite se tako, da izpolnite 
prijavnico, ki jo najdete na mizici z oznanili pod korom ali na spletni 
strani naše župnije, ter jo oddate župniku. 
Prijave se zbirajo do 15. 8.

Novo veroučno leto
Vpisovanje otrok v veroučno šolo za vse razrede bo potekalo 2. in 
3. septembra med 16.00 in 18.30. Starši za vpis otroka k verouku v  

1. razred s seboj prinesite družinsko knjižico ali krstni list. Ob vpisu boste 
imeli možnost odločitve za običajni verouk ali družinsko katehezo, hkrati pa 
boste lahko kupili veroučne učbenike. Tudi letos bomo izdali vpisnico za vse 
veroučence, ki jo lahko izpolnite že doma in jo osebno izročite ob vpisu. 
Vpisnico boste dobili ob knjižici veroučne šole, ki bo izšla sredi avgusta, 
dostopna pa bo tudi na župnijski spletni strani. Na ta način bo vpisovanje 
potekalo bolj tekoče. Lani je že lepo zaživela izmenjava oz. možnost nakupa 
rabljenih veroučnih učbenikov po nižji ceni, zato želimo to možnost ponuditi 
tudi letos. Pri vpisu boste glede učbenikov (velja za otroke od vključno 4. 
razreda naprej, saj mlajši učbenikov nimajo) lahko izbirali med 3 možnostmi: 
nakup nove knjige (8,5 €), nakup rabljene knjige (4 €), menjava rabljene za 
rabljeno (brezplačno). Ker ne vemo, ali bo na voljo dovolj rabljenih učbenikov 
za vse, ki bi jih želeli, vas naprošamo za razumevanje. Vse, ki še niste vrnili 
spričeval, pa naprošam, da jih vrnete ob vpisu. 
Urnik verouka bo objavljen konec avgusta oz. začetek septembra. Začetek 
rednega verouka bo v ponedeljek, 6. septembra. Vse v zvezi z novim 
veroučnim letom in katehetsko dejavnostjo v naši župniji bo napisano v 
katehetski knjižici, ki jo pripravljamo in bo izšla, kot že rečeno, sredi avgusta. 
Za blagoslov novega veroučnega in šolskega leta bomo prosili pri sv. maši na 
katehetsko nedeljo, 12. 9. Takrat bomo blagoslovili tudi šolske torbe.

Povabilo k sveti spovedi
Tudi letos bo spovedovanje veroučencev, in sicer v tednu od 6. 9. do 10. 9. 
vsak dan pol ure pred večerno sveto mašo. Starši in botri, spodbudite 
otroke, naj v začetku veroučnega in šolskega leta pobožno opravijo sveto 
spoved. Skupno spovedovanje v okviru veroučnih ur pa bo pred praznikoma, 
božičem in veliko nočjo. 

Pastoralni koledar naše župnije
Pripravlja se koledar vseh pastoralnih dogodkov, ki bodo potekali v prihaja-
jočem pastoralnem letu. Koledar bo izšel v sredini avgusta. 

Župnijska pisarna
S septembrom bo župnijska pisarna odprta zopet po starem redu: v torek od 
8.00 do 10.00 in v četrtek od 16.00 do 17.30. Dobrodošli pa seveda kadar 
koli. Če me ni doma, me pokličite na mobilni telefon (051/303-164), na 
katerem sem vedno dosegljiv. 

Romanje v Marijino svetišče
V soboto pred malim šmarnom, 4. 9., bo tradicionalno romanje za starejše, ki 
ga organizira naša župnijska Karitas Preska. Romali bomo v eno od Marijinih 
svetišč. Več o romanju – o poti in o cilju – pa v naslednjih oznanilih! Vabljeni!

Mesec julij

Božji otroci so postali:
-
K Bogu so odšli: 
Ana Bezjak (85)


