
Ponedeljek 18. 10. 2021 18.30 rožnovenska pobožnost
Luka, ev.  19.00 + Franc Hvala
  po namenu (A)  
Torek 19. 10. 2021  18.30 rožnovenska pobožnost
Pavel od Križa, duh. 19.00 ++ Knific
  po namenu (A)
Sreda 20.  10. 2021 (kapela) 6.00 rožnovenska pobožnost
Irena (Mira), muč.  (kapela) 6.30  za zdravje  
  (cerkev)19.00 po namenu (A)
Četrtek 21. 10. 2021 18.30 rožnovenska pobožnost
Uršula, dev-muč. 19.00 ++ Anton Jaklič in sin 
  Anton
  po namenu (A)
Petek 22. 10. 2021 (DSO)10.00 po namenu
Janez Pavel II., pp. 18.30 rožnovenska pobožnost
 19.00 +Ciril Urbanč
  po namenu (A)
Sobota 23. 10. 2021 18.30 rožnovenska pobožnost
Janez Kapistran, duh. 19.00 + Angelaa Guzelj
  + Cecilija Hafner, obl.

Nedelja 24. 10. 2021 7.00 za žive in  rajne farane
30. navadna nedelja 9.30 +Štefka Osredkar
misijonska  po namenu (A)
Anton M. Klaret, šk. 18.30 rožnovenska pobožnost
 19.00 + Danica Avguštin

 
  
 
 

Leto: XXXII                       številka: 6                  10. oktober 2021

Premišljevalno-kontemplativna molitev rožnega venca

Papež Janez Pavel II. je s svojim apostolskim pismom »Rožni venec 
Device Marije« in z letom rožnega venca na novo spodbudil vse 
kristjane tretjega tisočletja, da smo znova odkrivali to preprosto, a zelo 
globoko molitev. Z njo se podajamo v Marijino šolo molitve, ki nas uvaja 
v premišljevanje lepote Kristusovega obličja in v izkustvo globine 
njegove ljubezni. Prav v premišljevanju skrivnosti rožnega venca 
moremo zajemati obilje Božje milosti. Te sprejemamo tako rekoč iz rok 
Odrešenikove Matere, ki nas vodi k Sinu in po njem k Očetu. 
Rožni venec je izrazito premišljevalno-kontemplativna molitev. 
Povabljeni smo, da vstopimo v šolo Marijinega spominjanja, premišlje-
vanja. Marija je vse »ohranila in premišljevala v svojem srcu« (Lk 2,19; 
prim. 2,51). Spomini na Jezusa in na njegove besede so jo spremljali v 
vseh okoliščinah njenega življenja, ko je v svojih mislih podoživljala 
razne trenutke njegovega življenja. Ti spomini so na neki način 
sestavljali njen »rožni venec«. Sedaj pa kot poveličana Mati Cerkve 
nenehno predlaga svojim otrokom, da bi premišljevali »skrivnosti« 
njenega Sina in iz njih prejemali vso njihovo odrešilno moč. Marijino 
premišljevanje je torej v prvi vrsti spominjanje v svetopisemskem 
pomenu. V njem se namreč ponovno ponavzočujejo dela, ki jih je Bog 
uresničil v zgodovini odrešenja. Ko se torej v veri in ljubezni »spominja-
mo« raznih dogodkov iz Jezusovega življenja, se odpiramo milosti, ki 
nam jo je Kristus pridobil v skrivnosti svojega življenja, svoje smrti in 
svojega vstajenja. Ob tem se tudi upodabljamo po Kristusu. Celotno 
svoje ravnanje bolj in bolj uravnavamo po Kristusovi »logiki«: »Isto 
mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu« (Flp 2,5). V nas vedno 
bolj živi sam Jezus Kristus (Gal 2,20). 
Priznati moramo, da lahko rožni venec hitro postane zgolj mehanično 
ponavljanje, če vanj zavestno ne vključimo premišljevanja. Na to 
nevarnost je opozoril že papež Pavel VI.: »Brez premišljevanja je rožni 
venec telo brez duše in obstoji nevarnost, da bi postala taka molitev 
rožnega venca samo mehanično ponavljanje obrazcev ... Rožni venec po 
svojem bistvu terja, da se odvija v mirnem ritmu molitve in poglobljen-
ega duhovnega zrenja (kontemplacije). Tako se molivec laže mudi v 
premišljevanju skrivnosti Kristusovega življenja in jih gleda z očmi in 
srcem nje, ki je bila Gospodu najbližja, in odpira se nedoumljivo 
bogastvo skrivnosti« (Cultus Marialis, 47).

p. Ivan Platovnjak in p. Jože Roblek

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.

Jutranja adoracija
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli sv. Družine od 5.30 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. 

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 11. 10. 2021  18.30 rožnovenska pobožnost
Filip, diak. 19.00 ++ Andrej in Ana Bizant
  po namenu (A)
Torek 12. 10. 2021  18.30 rožnovenska pobožnost
Maksimilijan Celjski, muč. 19.00 +Marjan Hostnik
  +Franc Osredkar, obl.
Sreda 13.  10. 2021 (kapela) 6.00 rožnovenska pobožnost
Edvard, kr.  (kapela) 6.30  za zdravje  
  (cerkev)19.00 po namenu (A) 
Četrtek 14. 10. 2021 18.30 rožnovenska pobožnost 
Kalist I., pp-muč. 19.00 +Leon Kocjančič, obl.
  po namenu (A)
Petek 15. 10. 2021 (DSO)10.00 po namenu (J)
Terezija Avilska, red-c. uč.  18.30 rožnovenska pobožnost
 19.00 +Jožica Cvajnar, obl.
  + Mimi Bečan, 7. dan   
Sobota 16. 10. 2021 18.30 rožnovenska pobožnost
Marjeta, red. 19.00 za zdravje in  srečo v 
  družini v čast Mariji 
  Pomagaj
  + Janez Žagar, r. d.

Nedelja 17. 10. 2021 7.00 za žive in  rajne farane
29. navadna nedelja  9.30 ++ Zore
Igancij Antiohijski,  18.30 rožnovenska pobožnost
šk-muč. 19.00 + Jože Bukovec, r. d.
  + Ladislav Kovačič, obl.

 
  
 
 

11. oktober 2021  - 17. oktober 2021 18. oktober 2021 - 24. oktober 2021



Srečanje Karitas
Oktobrsko srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 13. 10., po 
večerni sveti maši v prostorih Karitas pod cerkvijo. 

Birmanska sobota
Z birmanci bomo v soboto, 16. 10., odšli na Osolnik. Zbor je ob 9.00 
na parkirišču ob sorški cerkvi. Povratek je predviden ob 13.30 na 
parkirišču v Ločnici, kjer je odcep za Osolnik. 

Birmanska nedelja
Nedelja, 17. 10., je birmanska. Pri maši ob 9.30 sodelujejo naši 
birmanci. Birmance izročam v vaše molitve. 

Katehetski sestanek
V ponedeljek, 18. 10., ob 20.00 bo srečanje katehetov veroučne 
šole v pisarni župnišča. Kateheti lepo vabljeni. 

Šola adoracije
V torek, 12. 10. in 19. 10., nadaljujemo s šolo tihega češčenja 
Najsvetejšega. Šola je prenašana tudi preko Facebook strani Župnija 
Preska.

Za očenaše
Ob prazniku vseh svetnikov je navada, da darujete za očenaše. Dar 
prinesete v župnijsko pisarno ali ga skupaj z namenom oddate v 
nabiralnik pri župnišču ali v za to pripravljeno škatlo pod korom. Iz 
vaših darov v ta namen se bodo darovale svete maše.

Srečanje izrednih delilcev obhajila
V četrtek, 21. 10., bo ob 20.00 v pisarni župnišča srečanje izrednih 
delilcev obhajila.

Dekanijsko srečanje ministrantov
V soboto, 23. 10., bo ob 15.00 v naši župniji potekalo dekanijsko 
srečanje ministrantov. Najprej se bomo zbrali v cerkvi k molitvi ter 
prisluhnili pričevanju. Nato bo sledil turnir v nogometu, košarki in 
odbojki.

Praznovanje zakonskih jubilantov
V soboto, 23. 10., bo potekalo praznovanje zakonskih jubilantov. Vsi, 
ki praznujete okroglo obletnico skupnega življenja v zakramentu 
svetega zakona, prisrčno vabljeni. Te dni boste na dom dobili tudi 
osebna vabila. Vabilu se odzovete tako, da izpolnite spletno 
prijavnico ali vabilu priložen listek prinesete v župnišče (lahko tudi v 
nabiralnik) ali pa zakristijo. Če morda kakšen par, ki tudi praznuje 
okroglo obletnico poroke, ne bo dobil vabila, lepo vabljen, da se 
nam pridruži. Slike s praznovanja si boste lahko ogledali na spletni 
strani župnije in v foto ateljeju Bobnar v BC Medvode, kjer jih lahko 
poljubno naročite.

Darovanje na misijonsko nedeljo
Nabirka misijonske nedelje (tokrat nedelja, 24. 10.) je namenjena 
za misijone. V imenu vseh misijonarjev in v svojem imenu se vam 
iskreno zahvaljujem. Bog vam povrni za vaš dar.

Komemoracija v Kucji dolini
V nedeljo, 24. 10., ob 15.00 bo žalna slovesnost na grobišču v Kucji 
dolini. Pri slovesnosti poje OPZ naše župnije. Lepo vabljeni, da 
sklenemo roke in molimo za vse, ki pobiti ležijo na tem delu naše 
domovine. 

Spovedovanje pred praznikom vseh svetih
V tednu pred praznikom vseh svetih se bom potrudil, da bo vsak 
večer pol ure pred večerno sveto mašo možnost za spoved. Ker je 
opravljena spoved vezana na odpustek (razlaga v nadaljevanju), vas 
vabim, da se duhovno pripravimo na praznik tudi s spovedjo. K 
prejemu zakramenta vabim tudi učence veroučne šole. Skupno 
spovedovanje pred prazniki pa bo v nedeljo, 24. 10., od 17. ure 
dalje. Na voljo bo tudi tuj spovednik.

Obhajanje bolnikov pred praznikom vseh svetih
V petek, 29. 10., bom po domovih obiskoval bolne in onemogle 
pred praznikom vseh svetih. Kdor bi poleg tistih, ki jih že redno 
obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči na tel. 051 
303 164. Zaradi obiska pred praznikom vseh svetih obisk bolnikov 
na prvi petek v novembru odpade. 

Sveti Jožef pri nas doma
Lepo povabljeni, da v svoj dom sprejmete kapelico sv. Jožefa za tri 
dni in ob njej molite tridnevnico k zavetniku Cerkve in družin. On je 
zavetnik in varuh naših domov. On je izvir globokega notranjega 
miru. Je človek miru. Ne reče nič in tudi Sveto pismo malo govori o  
njem. A vloga sv. Jožefa je izjemno pomembna. V skrivnost svetega 
Jožefa pa lahko vstopimo samo preko izkustva. Izkustva, da se je 
premaknilo nekaj, kar se na leta ni, izkustva notranje sreče, miru in 
zadovoljstva, izkustva odpuščanja in Božjega Usmiljenja v akciji. 

 

Zahvale
Hvala vsem, ki molite za župnijo in Cerkev. Hvala, ker hodite po 
misijonski poti in našo župnijo posvečujete z usmiljenjem in 
odpuščanjem. Hvala, ker prihajate k sv. mašam in ste razlog 
duhovnega veselja meni in Aleku. Hvala, ker ste živi kamni naše 
župnije. 

Mesec september:

K Bogu so odšli:  
 Franc Hvala (89)
 Jožefa Krmelj (86)

Božji otroci so postali:
 Luka Blažič (Medvode)
 Ažbe Porenta (Preska)

Napovedni koledar:

25.–29. 10. – jesenske počitnice
1. 11. – VSI SVETI
2. 11. – verni rajni
3. 11. – skupina za starejše  
4. 11. – biblična skupina 
5. 11. – prvi petek
6. 11. – prva sobota, srečanje ministrantov
7. 11. – zahvalna nedelja
8. 11. – tajništvo ŽPS
9. 11. – šola adoracije / sestanek za starše prvoobhajancev
10. 11. – Karitas srečanje
12. 11. – zakonska skupina 1
13. 11. – birmanska sobota

Krstna nedelja
Krstna nedelja v oktobru bo 17. 10. Priprava 
na krst bo v četrtek, 14. 10., ob 20.00 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:

16. 10. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
23. 10. – 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.
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Sveti Jožef roma po nekoliko 
spremenjenem urniku.

V prvi polovici tedna je na domu 3 dni, 
od ponedeljka do četrtka. V drugem delu 
tedna pa je na domu 4 dni, od četrtkado 
ponedeljka. Izmenjava kapelice je pri 
večerni sveti maši.

V razpored se vpišete zadaj v cerkvi, pri 
mizi za verski tisk.


