
Ponedeljek 1. 11. 2021 7.00 + Marjan Mihelčič
VSI SVETI, d. p. d.  9.30 ++ rajni (J)
  po namenu (A)
 14.00 za žive in rajne farane
 17.00 mol. rož. vencev v cerkvi
 19.00 mol. mladih na pokopal.  
Torek 2. 11. 2021 7.00 ++ rajni
SPOMIN   (kapela pokopališče) 9.00 ++ Rekef in Marinko
VERNIH RAJNIH 18.00 molitev za rajne 
Viktorin Ptujski, šk. muč. 18.30 ++rajni
Sreda 3.  11. 2021  6.00 molitev za rajne
Silvija, mati;  6.30  za blagoslov pri delu  
  18.30 +Marjana Hostnik
Četrtek 4. 11. 2021 18.00 molitev za rajne
Karel Boromejski, šk; 18.30 za blagoslov katoliških
  vrtcev
Petek 5. 11. 2021 (DSO)10.00 po namenu (P)
PRVI PETEK 18.00 molitev za rajne
Zaharija in Elizabeta, 18.30 ++ družina Starman in
Starši Janeza Krstnika  Dolinar
Sobota 6. 11. 2021 7.15 fatimska pobožnost
PRVA SOBOTA 8.00 za duhovne poklice
Lenart  (Narte), op; 18.00 molitev za rajne
 18.30 ++ starši Ana in Janez
  Duhovnik

Nedelja 7. 11. 2021 7.00 za žive in  rajne farane
32. nedelja med letom 9.30 +Mimi Bečan
Zahvalna; Ernest, op.  ++Valentin in Ana 
  Čarman
 18.00 molitev za rajne
 18.30 po namenu

 
  
 
 

Leto: XXXII                       številka: 7                  24. oktobra 2021

Kako odpustiti?
Avtor knjige Kako odpustiti? Jean Monbourquette, nam v prvem 
delu knjige podaja teoretična spoznanja o naravi odpuščanja, da bi 
nas obvarovala pred padcem v zanko napačnih odpuščanj  in nam 
pomagala razumeti dejanje odpuščanja. V drugem delu knjige pa 
podaja pedagogiko odpuščanja po poti dvanajstih korakov. Na 
župnikovo pobudo bomo v prihodnjih Oznanilih tudi v preški župniji 
sledili tem korakom in Bog daj, da nas bo pot odpuščanja privedla do 
notranjega miru in osvoboditve.  Da bi bolj odkrili pomembnost 
odpuščanja v medčloveških odnosih, avtor knjige pred nas postavi 
izziv, da si zamislimo, kaj bi bil svet brez odpuščanja. Obsojeni bi bili 
na štiri izbire: nadaljevati v sebi in drugih pretrpelo krivico; živeti v 
zameri; ostati priklenjeni na preteklost; maščevati se. Ko je človek 
prizadet v svoji fizični, moralni ali duhovni itengriteti, je del njegove-
ga bitja udarjen ali oskrunjen in postane nagnjen k temu, da bi 
posnemal svojega napadalca, kakor, da bi bil okužen z nalezljivim 
virusom. Pri odpuščanju zato ni dovolj, da ustavimo korak samo pri 
nemaščevanju, ampak moramo iti h koreninam zgrešenih agresivnih 
teženj in jih iztrebiti iz sebe ter zaustaviti njihove zgrešene učinke, 
dokler še ni prepozno. Mnogo ljudi trpi, ker živijo v trajni zameri. 
Medtem ko je jeza v sebi zdravo čustvo, ki preneha, ko jo izrazimo, se 
zamera in sovražnost stalno namestita kot obrambna drža, ki vedno 
bedi nad vsakim napadom, resničnim ali namišljenim. Zamera, 
prikrita jeza, ki se gnoji na slabo zaceljeni rani, škodljivo vpliva  na 
naše zdravje in je vir mnogih psihosomatskih bolezni kot je artritis, 
arterioskleroza, sladkorna, bolezni srca in ožilja … Strokovnjaki zato 
priporočajo prakso odpuščanja v vsakdanjem življenju. Oseba, ki ne 
želi ali ne zmore odpustiti, težko živi sedanji trenutek. Življenje ostaja 
usidrano v preteklosti, sedanji trenutek pa se spreminja v nekoristna 
premlevanja, ki ne osrečujejo. Maščevanje je brez dvoma najbolj 
instiktivna in spontana reakcija na žalitev. Zadovoljstvo, ki ga prinaša 
maščevanje, je zelo kratkotrajno in ne more nadomestiti škode, ki jo 
povzroči v medčloveških odnosih. Maščevanje širi kroge nasilja, ki jih 
je težko prekiniti. Zato je odločitev nemaščevanja pomemben in 
odločilen korak, da sploh stopimo na pot odpuščanja. Odpustiti ne 
pomeni pozabiti. Za korak odpuščanja sta potrebna dober spomin in 
jasna zavest žalitve; sicer »kirurgija srca«, ki zahteva odpuščanje, ne 
bi bila več mogoča. Odpuščanje pa pomaga spominu, da ozdravi.

Po knjigi Kako odpustiti? povzela Jana Podjavoršek

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 25. 10. 2021  18.30 rožnovenska pobožnost
Darinka, muč. 19.00 +Ciril Urbanč
  po namenu (A)
Torek 26. 10. 2021  18.30 rožnovenska pobožnost
Demetrij, muč. 19.00 +Franc Bernik, obl.
  po namenu (A)
Sreda 27. 10. 2021 (kapela) 6.00 rožnovenska pobožnost
Sabina Avilska, muč. (kapela) 6.30  v zahvalo za zdravje  
  (cerkev)19.00 za zdravje 
Četrtek 28. 10. 2021 18.30 rožnovenska pobožnost 
SIMON in JUDA TADEJ, ap. 19.00 +Slavko Krančan
  za zdravje
Petek 29. 10. 2021 (DSO)10.00 po namenu (J)
Mihael Rua, red; 18.30 rožnovenska pobožnost
 19.00 +Danica Kopač
  po namenu (A)   
Sobota 30. 10. 2021 18.30 rožnovenska pobožnost
Marcel, muč. 19.00 + Jožefa Krmelj, 30. dan
  po namenu (A)   

Nedelja 31. 10. 2021 7.00 za žive in rajne farane
31. nedelja med letom  9.30 ++Plešec in Dobnikar
Dan reformacije, d. p. d.  ++Anton in Marija
  Komatar
 18.00 rožnovenska pobožnost
 18.30 ++ duhovniki
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Karitas delitev hrane
V sredo, 27. 10., od 16.00 do 17.45 bodo sodelavci Karitas v 
njihovih prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in 
hrano.

Obisk 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 redno obiskujem 
še želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči na tel. 051 303 164.

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. 
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.

Večerne svete maše
S premikom ure na zimski čas, s sobote 30.  na nedeljo 31. 10. se 
bodo tudi večerne svete maše premaknile za pol ure.  Tako bodo od 
nedelje 31. 10. večerne svete maše ob 18.30, rožni venec pa ob 
18.00. 

Praznik vseh svetih – jesenska velika noč
Praznik vseh svetnikov je naš skupni praznik, praznik velike 
krščanske družine. Danes se, kot poje Cerkev v hvalospevu tega 
slovesnega praznika, "radujemo poveličanja vseh svetih članov 
Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri potujemo 
obljubljeni sreči naproti".
Maše na praznik vseh svetih bodo ob 7.00, 9.30 in 14.00, slednji 
bo sledila molitev na pokopališču. Večerne maše zaradi molitve 
rožnega venca ne bo. Ob 17.00 bomo v cerkvi molili rožne vence 
(razloženo spodaj). Večerno molitev ob kapelici na pokopališču, ki 
bo ob 19.00, kamor ste tudi vabljeni, pa pripravljajo mladi.

Molitev rožnih vencev na praznik vseh svetih
Molitveno bdenje je lep prehod med praznikom vseh svetih in 
praznikom vernih rajnih. K vsakemu izmed štirih delov rožnega venca 
nas bodo po stari navadi povabili zvonovi tako v župnijski kot 
v podružničnih cerkvah. Z našo molitvijo za rajne bomo izkazali 
solidarnost, da skupaj hrepenimo po polnosti večnega življenja, četudi 

Župnijski misijon
Približuje se čas, ko bomo zaključili skupno misijonsko hojo po poti 
sprave in odpuščanja. Osrednje misijonsko – zaključno dogajanje 
bo 26. 11. – 5.12. 
Pri svetih mašah nas bo nagovarjal  br. Štefan Kožuh. Njegovi 
nagovori bodo posvečeni sveti Evharistiji. Sveta Evharistija je ena 
sama skrivnost Božjega Usmiljenja do nas. Pri njej se hranimo 
dobesedno z Usmiljenjem samim, ki je oseba Jezusa Kristusa. 
Globino te skrivnosti nam bo na njemu lasten način približal 
voditelj našega misijona br. Štefan Kožuh. Res vas lepo prosim, da si 
za oba omenjena vikenda rezervirate čas ter se udeležite svetih maš, 
ko bo med nami voditelj misijona. Od ponedeljka do četrtka pa bo v 
cerkvi vsak večer kratka maša in po maši vodena molitev za 
ozdravljenje notranjih ran. 
Naj bo prihajajoči zaključek misijona blagoslovljen z vašo molitvijo, 
žrtvijo in tudi telesno navzočnostjo. To pa ne pomeni, da se misijon-
ska pot zaključuje. Kdor jo še ni prehodil, kdor še ni dosegel sprave 
in odpuščanja v medsebojnih odnosih, je povabljen, da po tej poti 
hodi še naprej v obljubljeno deželo miru in sprave.

Mesec november  - mesec molitve za rajne
V novembru bomo pri vseh svetih mašah molili za naše rajne, ki ste 
jih izročili v molitve. 
Skupaj bomo molili molitev za 4 rodove. 
Povabljeni, da opravite to molitev. Razlago molitve najdete na listih 
na mizici za tisk. 

Jesenske počitnice
Vsem osnovnošolcem in dijakom želim prijetne počitnice. Marsikdo 
izmed vas je že občutil težo šolskega leta, zato vam svetujem, da 
izkoristite prosti čas za počitek. Ne za lenarjenje, ampak za stvari, ki 
človeka bogatijo: druženje z družino, s prijatelji ali pa s kakšno 
dobro knjigo. Tudi narava nam v teh dneh razkriva svoje čare s svojo 
barvitostjo. Če je bil uvod v novo šolsko leto bolj klavrn, pa so 
počitnice ugoden čas, da nadoknadite zamujeno! 

Nabiranje mahu za jaslice
Letos bomo nabirali mah za jaslice z ministranti. Odhod v 
ponedeljek, 25. 10. ob 9.00 izpred župnišča. 

Srečanje izrednih delilcev obhajila
V ponedeljek, 25. 10., bo ob 20.00 v pisarni župnišča srečanje 
izrednih delilcev obhajila.

Šola adoracije
Lepo vabljeni v šolo tihega češčenja Najsvetejšega v cerkev. Šola bo 
v torek 26. 10. in 2. 11. Gre predvsem za to, kako odpreti srce 
Gospodu. Kako iti izpred Gospoda napolnjen z Njim, ki je Življenje 
in Vstajenje.

mi še na tem svetu, rajni pa v vicah. Za rajne bomo v župnijski cerkvi 
molili 1. 11. ob 17.00 in 2. 11. ob 5.30. Tisti, ki ne morete ali pa 
imate drugačne navade, vas povabim, da se nam v molitvi pridružite 
doma.

Spomin vernih rajnih
Molitveni dan bomo začeli zjutraj ob 5.30 v cerkvi, kjer bomo molili 
rožne vence. Prva sv. maša v cerkvi bo ob 7.00. Po maši bomo šli v 
sprevodu na pokopališče, tam molili in blagoslovili grobove. Ob 9.00 
bo maša v kapeli na pokopališču. Vabljeni tudi k večerni maši ob 18.30. 

Odpustek na dan 1. in 2. novembra
Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in spokorna dela v korist 
rajnim. Glede odpustkov isti Katekizem uči: »Odpustek je odpuščanje 
časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. 
Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob 
pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo razdeljuje in 
naklanja zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov. Odpustek je delen ali 
popoln v tem smislu, da nas delno ali popolnoma reši časnih kazni, ki 
jih dolgujemo za grehe. Odpustke moremo naklanjati ali živim ali 
rajnim.« V prvih osmih dneh novembra Cerkev za obisk pokopališča in 
molitev za rajne naklanja popolni odpustek. Prav tako dobi odpustek v 
vseh cerkvah in javnih kapelah na dan 1. in 2. novembra, ali prejšnjo ali 
naslednjo nedeljo, kdor moli vsaj očenaš in vero in je bil pri spovedi in 
obhajilu ter moli po namenu svetega očeta.

Slomškovo bralno priznanje za odrasle
V torek, 2. 11. ob 10.00 v pisarni župnišča bo srečanje Slomškovega 
bralnega priznanja za odrasle. Lepo vabljeni. 

Skupina za starejše
V sredo, 3. 11., ob 19.30 bo v župnišču srečanje skupine za starejše. 
Srečanja vodi ga. Štefanija Mole, svetovalka v Družinskem centru 
Betanija. Srečanje traja uro in pol. Dobrodošli stari in novi člani. 

Biblična skupina
V četrtek, 4. 11., ob 19.30 bo v pastoralnem domu srečanje biblične 
skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Prvi petek
Petek, 5. 11. je prvi v mesecu. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in 
onemoglih, ker sem to storil pred prazniki. Bodo pa molitve po maši kot 
po navadi ob prvih petkih.

Prva sobota
Sobota, 6. 11., je prva v novembru in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev 
rožnega venca na fatimski način v cerkvi, sledila bo sv. maša. Lepo 
vabljeni.

Srečanje ministrantov
V soboto, 6. 11. bo srečanje ministrantov. Srečanje bomo začeli s 
sveto mašo ob 8.00. Prosim za zanesljivo udeležbo. Po vajah bo 
sledil šport. S seboj imejte primerno športno opremo in obutev. 
Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni.

Zahvalna nedelja
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na 
nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos bo to 7. novembra. Najvišja 
oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu 
zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Na zahvalno nedeljo bo 
pri vseh mašah darovanje za potrebe župnije.

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili in lepo pripravili žegnanjsko 
nedeljo v župnijski cerkvi. Hvala zborom za lepo petje. Hvala 
zborovodjem Evgeniju Paulusu, Tamari Jezeršek, Doroteji Bizant, 
Juliji Bečan in organistki Evi Bečan. Hvala vsem, ki ste svetišče 
očistili in hvala Minki in Ireni, da sta ga okrasili. Hvala za vence in 
mlaje. Hvala vsem, ki ste z darovi podprli našo župnijo. Hvala vsem 
za vašo navzočnost, ki je močno znamenje, da čutite z župnijo in se 
v njej čutite doma. Hvala vsem, ki ste napekli pecivo in pripravili 
pogostitev, da smo praznik lahko še bolj doživeli. Še enkrat iskrena 
zahvala vsem, ki karkoli dobrega naredite za našo župnijsko 
skupnost. 

Napovedni koledar

8. 11. – tajništvo ŽPS
9. 11. – šola adoracije / sestanek za starše prvoobhajancev
10. 11. – Karitas srečanje
12. 11. – zakonska 1
13. 11. – birmanska sobota
15. 11. – seja ŽPS / teden zaporov
16. 11. - šola adoracije / sestanek za starše birmancev
18. 11. – priprava na krst
19. 11. – zakonska 2
19. 11. – 20.11. – prvoobhajanski vikend

Krstna nedelja
Krstna nedelja v novembru bo 21. 11. Priprava na krst bo v četrtek, 
18. 11., ob 19.30 v župnišču. Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve
30. 10. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozelj)
6. 11. – 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.
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