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Dragoceno spoznanje naše majhnosti
V času prvomajskih praznikov smo poromali v 
Fatimo, kjer se je Marija 13. maja 1917 prvič 
prikazala trem pastirčkom. 
To je bil moj že tretji obisk Fatime v 23 letih. 
Bogu sem res hvaležna za tolikšno milost. Prvič 
je bilo to poročno potovanje leta 1995, ko sva 
Portugalsko prečesala od juga proti severu, 
z vmesnim nekajurnim postankom tudi v tem 
romarskem središču. Drugič sva se v romarsko 
središče vrnila na obletnico poroke, 20 let pozneje 
z romarji ene izmed ljubljanskih župnij. Tretjič 
sem na pot v Fatimo odšla sama, odločitev za to 
ni bila najbolj enostavna. Odločilno je bilo dejstvo, 
da je to župnijsko romanje. Pot sem izkoristila 
tudi kot priložnost romanja s samo seboj. Ne 
nazadnje je bilo pri tej odločitvi pomembno tudi 
to, da del romarskega blagoslova prinesem tistim, 
ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov tega 

ne morejo sami doživeti.
Premišljevanje o fatimskih prikazovanjih in njenih skrivnostih, goreča vera 
pastirčkov za mir, spreobrnitev in molitev za grešnike, molitev križevega pota, 
molitev rožnega venca, večerna procesija množice romarjev s svečami, skupna 
romarska maša,  osebne prošnje in osebne zahvale, odločitev  posameznikov 
poromati čez veliki trg po kolenih do kapelice prikazovanj. Vse to je Fatima in še 
mnogo mnogo več. Je veliko dragoceno spoznanje naše majhnosti, zaupanja, 
vere in hvaležnosti za vsa ta doživetja in občutja. Romanje ti vedno ponudi tudi 
prilike za dela ljubezni do bližnjega, potrudili smo se jih čimbolj izkoristiti. 
V teh dneh nas je tudi spremljala nam že znana molitev, ki jo je pastirčke naučil 
angel: »Moj Bog, verujem vate, molim te, upam vate in te ljubim nadvse. Prosim 
te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in te ne ljubijo.«

Darja Repanšek, romarka

Napovedni koledar:
4. 6. – Katehetski sestanek, tajništvo 
ŽPS
6. 6. – Karitas delitev hrane, Skupina 
za starejše
8. 6. – »Srce Jezusovo«, 1. zakonska 
skupina
9. 6. – »Srce Marijino«, Duhovna 
obnova za sodelavce Karitas
11. 6. – Seja ŽPS
13. 6. – Srečanje Karitas
14.6. – Priprava na krst
15. 6. – 2. zakonska skupina

Krstna nedelja
Nedelja, 27. 5., bo krstna. Priprava na 
zakrament sv. krsta bo v torek, 22 5., 
ob 20.00 v učilnici župnišča. Potrebne 
so predhodne prijave.

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 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. 

Čiščenje cerkve:
19. 5. – 1. skupina (vodja: Anica 
Zupančič)
26. 5.  – 2. skupina (vodja: Martina 
Turk)
2. 6. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za 
urejenost naše župnijske cerkve, naj 
sporoči na tel. 051/303 – 164.

NOVI TRR: SI56 0430 2000 3327 181

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter  četrtek, od 16.00 do 17.30; 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 
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Ponedeljek
21. 5. 2018

binkotšni 
ponedeljek
Marija, Mati 
Cerkve
Krištof, muč

18.00 (Petelinc)
19.00

++ za rajne
+ Marija Starman, r.d.

Torek
22. 5. 2018

Marjeta Kasijska, red;
Vladimir, muč

17.00 (Crngrob)
19.00

zaobljubljena
+ Ciril Prezelj

Sreda
23. 5. 2018

Socerb, muč;
Renata, spk.

19.00 + Marija Starman

Četrtek
24. 5. 2018

Marija pomočnica -
Marija Pomagaj

19.00 (Bonovec) + Ladislav Kovačič

Petek
25. 5. 2018

Gregor VII., pp; 19.00 ++ Albina in Rudi 
Trampuš; obl.

Sobota
26. 5. 2018

Filip Neri, duh;
Lambert, šk.

10.00 (DSO)
19.00

++ za rajne
+ Jože Jaklič, obl.

Nedelja
27. 5. 2018

5 Mz 4,32-34.39-
40; Ps 33,4-

5.6.9.18-19.20.22; 
Rim 8,14-17; Mt 

28,16-20

SVETA TROJICA
Alojzij Grozde, muč.

7.00
9.30 

11.00 (Golo Brdo)
15.00 ( Žlebe)

19.00

 za žive in rajne farane
+ Jurij Lesica
+ Zdravko Kopač
šmarnice
+ Angela Petrič, r.d.

Ponedeljek
28. 6. 2018

Anton Julijan, muč;
German, šk.

19.00 + Ivan Kršinar

Torek
29. 5. 2018

Maksim Emonski, šk;
Bona, dev.

19.00 + Franc Kuralt
za zdravje

Sreda
30. 5. 2018

Kancijan, muč;
Izak, men.

19.00 + Marija Starman

Četrtek
31. 5. 2018

Sv. REŠNJE TELO 
IN KRI
Marijino Obiskanje

9.00
19.00

za žive in rajne farane 
za zdravje

Petek
1. 6. 2018

Justin, muč;
Simeon, men.
Prvi petek

16.00 (DSO)
19.00

*češčenje do 
24.00

sv. maša - Pirniče
+ Janez Bergant, obl.

Sobota
2. 6. 2018

Marcelin in Peter, muč.
Prva sobota

7.15
8.00

19.00

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
+ Bojan Vilar

Nedelja
3. 6. 2018

5 Mz 5,12-15; Ps 
81,3-4.5-6.7-8.10-
11; 2 Kor 4,6-11; 
Mr 2,23-3,6 ali 

2,23-28

9. Navadna 
nedelja
Karel Lwanga, muč.

7.00
9.30

19.00

 za žive in rajne farane
+ Franci Petač, obl.
+ po namenu



Vabilo k šmarnicam
Družine lepo vabljene k letošnjim šmarnicam. 
Šmarnice so res lepa pobožnost v čast Materi 
Mariji in hkrati priložnost za prenos vere v družini. 
Pustimo Božji Materi, da nas oblikuje v svoje 
hčere in sinove ter brate in sestre njenega Sina. 

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 14. 5., ob 20.00 vabim člane 
tajništva ŽPS, da se zberemo na srečanju v 
župnišču. 

Kateheza odraslih
Kateheza za odrasle bo v četrtek, 17. 5., ob 
20.00 v učilnici pastoralnega doma. 

Binkošti
S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo 
praznovali v nedeljo, 20. 5., bomo sklenili 
velikonočni čas. Praznovanje bomo začeli z 
binkoštno vigilijo, v soboto, 19. 5., ob 19.00. K 
tej sv. maši posebej lepo vabljeni birmanci. Po 
sv. maši bo v sklopu birmanskih sobot sledilo 
srečanje birmancev v dvorani Valentina Oblaka. 
Birmanci lepo vabljeni. 

Srečanje starejših 
Na binkoštno nedeljo, 20. 5., bomo pri maši 
ob 9.30 posebno pozornost v naši župnijski 
skupnosti izkazali starejšim. Med mašo, ki jo bo 
vodil dolgoletni bolniški župnik Miro Šlibar, bo 
možnost za prejem bolniškega maziljenja. Po 
maši pa bo skupno kosilo v dvorani Valentina 
Oblaka. Gospodinje naprošam za pecivo, ki 
ga bomo postregli. Prinesite ga v soboto pred 
praznikom v avlo pastoralnega doma. 

Binkoštni ponedeljek - Marija Mati 
Cerkve

Na dan po binkoštnem prazniku Cerkev praznuje 
praznik Marije, Matere Cerkve. Marija je po 
Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli in 
ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila 
za dar Svetega Duha. Tako je postala mati prve 
krščanske skupnosti in pozneje mati Cerkve, ki se 
je oblikovala na binkoštni praznik. Papež Pavel 
VI. je ob sklepu 3. zasedanja II. vatikanskega 
cerkvenega zbora Marijo razglasil za Mater 
Cerkve in pozneje vzklik »Mati Cerkve« vstavil 
tudi v Marijine litanije. Na sam praznik bosta 
v župniji dve sveti maši: ob 19.00 v župnijski 
cerkvi in ob 18.00 na Petelincu.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 21. 5., ob 19.00 bo redna seja 
župnijskega pastoralnega sveta. Srečanje bomo 
začeli s šmarnicami in sveto mašo v cerkvi. 
Člani lepo vabljeni. Vse pa prosim, da delo ŽPS 
spremljate z molitvijo. 

Maša v Crngrobu
Na torek po binkoštni nedelji, letos 22. 5., naša 
župnija skupaj s sorško roma k Mariji v Crngrob. 
Sveta maša bo ob 17.00. Lepo vabljeni! Če 
bi kdo potreboval  prevoz, naj sporoči na tel. 
051/303-164.

Praznik Marije Pomočnice, maša pri 
kapelici v Bonovcu 

V četrtek, 24. 5., je praznik Marije Pomočnice 
kristjanov. Maša, združena s šmarnicami, bo pri 
kapelici Marije Pomagaj v Bonovcu ob 19.00. V 
primeru slabega vremena bo maša v cerkvi.
 
Šmarnice z dedki in babicami v 

Rahelinem vrtcu
V petek, 25. 5., ob 10.00 bodo v našem 
župnijskem vrtcu šmarnice za dedke in babice. 
Lepo vabljeni.

Nedelja Svete Trojice 
V nedeljo, 27. 5., bomo obhajali nedeljo Svete 
Trojice. Nedelja Svete Trojice je še posebej 
slovesna za našo podružnico Golo Brdo, kjer stoji 
cerkve Svete Trojice. Sveta maša bo ob 11.00. 
Pri maši bo darovanje za potrebe podružne 
cerkve. 

Zahvalno romanje prvoobhajancev 
in njihovih družin 

V nedeljo, 27. 5., ob 14.00 bo zahvalno romanje 
za prvoobhajance in njihove domače k sv. Marjeti 
v Žlebe. Z romanjem se bomo Bogu zahvalili za 
dar sv. obhajila in Marijo prosili, naj nas varuje, 
da bomo obhajilo vedno vredno prejemali.

Srečanje izrednih delivcev obhajila 
V torek, 29. 5., po maši bo v pisarni župnišča 
srečanje izrednih delivcev obhajila. Lepo vabljeni.

Sveto Rešnje Telo in Kri
Praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi nima 
stalnega datuma, saj je določen glede na praznik 
velike noči in ga obhajamo na četrtek po nedelji 
Sv. Trojice. Na ta dan se posebej spominjamo 
Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega 
Telesa in Krvi – evharistije, ki je vir in vrhunec 
krščanskega življenja. Na praznik so v navadi 
telove procesije, s katerimi verniki tudi navzven 
pokažemo svojo vero. Praznik je zapovedan, 
zato se ta dan udeležimo svete maše in če se 
le da tudi procesije. Kako dragoceni so trenutki, 
ko Jezus, navzoč pod podobo kruha, blagoslavlja 
naše kraje. 
Na sam praznik bosta dve sveti maši: ob 9.00, pri 
kateri bodo sodelovali otroci župnijskega vrtca, 
in zvečer ob 19.00. Po večerni sveti maši bo 
procesija Sv. Rešnjega Telesa. Red procesije: 
na čelu procesije gre križ, za križem velika 
bandera, možje in fantje, evharistični banderi  

 
(beli), veroučenci s svojimi banderčki, pevci, 
ministranti, nebo (duhovnik z Najsvetejšim), 
mali rdeči banderi, dekleta in žene. Poskušajmo 
se držati reda procesije, da bo lepa in urejena. 
Prvoobhajance in druge otroke prosim, naj 
prinesejo cvetje v košaricah, s katerim bodo 
posipali pot Jezusu pred oltarčki. V primeru 
slabega vremena bo procesija potekala po cerkvi.

Mesec junij – mesec češčenja 
Jezusovega Srca

Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu 
Srcu. Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se 
začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil 
na Jezusove prsi (prim. Jn 13, 15; 21, 20) in 
apostola Pavla, ki je svoje vernike imel rad v 
Ljubezni Jezusa Kristusa (prim. Flp 1, 8). 
Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na 
tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti 
odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin 
njegove Božje - človeške ljubezni. Častiti Srce 
Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s 
posebnega vidika njegove odrešenjske ljubezni. 
Pri vseh svetih mašah bomo letos brali vrtnice, 
ki so pobožnost v čast Jezusovemu Srcu. Vsak 
večer bomo pri sveti maši prisluhnili nagovorom 
ter ob koncu zmolili litanije Jezusovega Srca in 
posvetitev Jezusovemu Srcu.

Prvi petek  
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 21.00 se bo 
molitev pred Najsvetejšim nadaljevala v kapeli 
pastoralnega doma z molitveno uro za duhovne  
poklice. Ob 22.00 bo molitev očenašev po vaših 
namenih. Najsvetejše bo v češčenje izpostavljeno 
vse do polnoči. 

Prva sobota
Fatimsko pobožnost bomo začeli ob 7.15. 
Vabim vas, da obnovite pet pogojev, ki nam jih 
priporoča Marija: zakrament sprave, sv. obhajilo, 
molitev enega dela rožnega venca in petnajst 
minut premišljevanja ene ali več skrivnosti 
rožnega venca – vse to v zadoščenje Marijinemu 
brezmadežnemu srcu.

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili župnijskega 
romanja ter vsem, ki ste ga spremljali z molitvijo 
in blagoslovom. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
odstranjevanju odstopljenega ometa na zvoniku, 
hvala gospodinjam za kavice in pecivo. Iskreno 
bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri 
pripravi prvega svetega obhajila, čiščenju cerkve 
in okolice. Hvala vsem, ki darove za obnovo 
fasade župnijske in podružne cerkve sv. Marjete 
prinašate v župnišče. Bog povrni. Hvala vsem, 
ki pastoralno delo v župniji podpirate z molitvijo, 
blagoslovom in darovanjem trpljenja.

Oddane sv. maše
V razpredelnicah se zaradi preglednosti ne bi več 
pisalo pri drugem namenu, da je oddan. Ampak 
naj velja pravilo, da je vsak drugi namen oddan.

Ponedeljek
14. 5. 2018

Bonifacij, muč; 
Justina, muč.

19.00
binkoštna 9-d.

+  Marija Dežman, 7. dan
++ Frančiška in Miha Erjavec 

Torek
15. 5. 2018

Zofija (Sonja), muč; 19.00
binkoštna 9-d.

+ Valentin Marinko

Sreda
16. 5. 2018

Janez Nepomuk, duh-muč;
Marjeta, red.

19.00
binkoštna 9-d.

+ Angela Tominec, 7. dan
+ Antonija Bečan

Četrtek
17. 5. 2018

Jošt, puš;
Paskal, red.

19.00
binkoštna 9-d.

+ Franc Urbančič

Petek
18. 5. 2018

Janez I., pp-muč;
Erik, kr.

19.00
binkoštna 9-d.

+ Ivana Omejc, 30. dan
++ Erika Gajanovič in starši Rihar

Sobota
19. 5. 2018

Urban I., pp;
Peter, pp

10.00 (DSO)
19.00

binkoštna 9-d

++ za rajne
++ Ignac in Pavla Žnidaršič

Nedelja
20. 5. 2018

Apd 2,1-11; Ps 104,1.24.29-
30.31.34; Gal 5,16-25; Jn 

15,26-27;16,12-15
 

BINKOŠTI
Bernardin, duh.

7.00
9.30 

15.00 (Žlebe)
19.00

za žive in rajne farane
++ Anton in Marija Komatar
šmarnice
+ Franc Tominec, obl.

MAŠNI NAMENI


