
Ponedeljek 3. 12. 2018 19.00 +Rudolf Verhovšek
Frančišek Ksaver, red  +Franc Igličar
9 - dnev. pred Brezm.  
Torek 4. 12. 2018 (kapela) 7.00  po namenu
Barbara, muč. (Golo brdo) 17.00   ++ starši in Viktorija 
9 - dnev. pred Brezm.   Premože
Sreda 5. 12. 2018 19.00 + Janez Žerovnik
Saba (Savo), op.  
9 - dnev. pred Brezm.
Četrtek 6. 12. 2018 19.00 + Marija Rot, 30. dan
Nikolaj (Miklavž), šk.  + Klemen Svoljšak
9 - dnev. pred Brezm.
Petek 7. 12. 2018 (DSO) 16.00  ++ Anica in Franci Jarc
Ambrož, šk-uč.  
9 - dnev. pred Brezm. 19.00 + Marija Cvek
prvi petek
Sobota 8. 12. 2018 7.15 fatimska pobožnost
“Brezmadežno spočetje 8.00 za duhovne poklice 
device Marije” 19.00 + Dana Sušnik, obl.
prva sobota
Nedelja 9. 12. 2018 7.00 za žive in rajne farane
2. adventna nedelja 9.30 ++ Stanko Rihtaršič, 
Bernard, red.  obletnica in Ivana
 19.00 ++ Kodrič
Ponedeljek 10. 12. 2018 19.00 ++ starši in Viktorija
Judita, sp. žena  Premože
Torek 11. 12. 2018 (kapela) 7.00 + Peter Bonča
Damaz I., pp. (cerkev) 17.00  v zahvalo za 10
10. obl, Rahel. vrtca  let Rahelinega vrtca
Sreda 12. 12. 2018 19.00 + Vida Žerovnik, obl.
D. Marija iz Guadalupe  
Četrtek 13. 12. 2018 19.00 + Ana Starman
Lucija, dev-muč.  + Žiga Rekar
Petek 14. 12. 2018 19.00 + Lado Bogataj
Janez od Križa, duh-uč.  
božična 9 - dnev.
Sobota 15. 12. 2018 19.00 + Ivica Lebar
Marija de Rosa, red.  + Jože Dernič, obl.
božična 9 - dnev.
Nedelja 16. 12. 2018 7.00 + Anton Okršlar, obl.
3. adventna nedelja 9.30 za žive in rajne farane
Albina, muč.
božična 9 - dnev. 19.00 + Stane Premrl

Leto: XXIX                       številka: 18                          2.december 2018

Adventne spodbude za okrepitev in prenos vere v družini
»Družina na poti prenosa vere«

Tistega nekega dne
Po nevihti je in dan je poln svežih vonjav. Prodoren žameten vonj 
magnolije z vrta sili skozi priprto okno. Šop svežih ivanjščic in vejica  
vijolične razcvele majnice v modri vazi ob oknu polnita prostor, ki je v 
popoldanski svetlobi tih in skrivnosten. Dragoceni akvareli z Beethovnom, 
Chopinom, Mozartom in Rokami violinista so nevpadljivi, nevajeno oko 
jih spregleda ob gori knjig in notnih zvezkov po omarah, policah in 
klavirju. A pogled vendarle obstane na velikem rožnem vencu iz 
cedrovine, ki kot bogat plašč obdaja Marijino podobo na steni.
Nerazložljiva ravnodušnost in brezizraznost v očeh stare gospe, kot bi 
življenje samo sanjala, me danes zmotita. Bled upadel obraz, rumene 
beločnice, polne vratne vene, težje dihanje. Zasevki v jetrih počasi hromijo 
njeno telo, pomislim. Začuti prisotnost, globoke temne oči postanejo za 
hip sončne in nagajivo dekliške.
»Moj svet so bili glasba, koncerti, teater, kako je bilo lepo.« Obraz zrcali 
boleče hrepenenje. »In mladi smo bili. Ko sem bila še otrok, so nam mama 
rekli, naj bomo pošteni in iskreni. Sedaj sem stara.« Besede z vso težo 
padejo med naju. Bolezen je nekaj zadušljivega, sovražnega, neprijet-
nega, ki sili iz neznanih zakotij in vsiljivo daljša moreča razmišljanja.
Hrup sesalca zamre. »Mama, tepih sem posesala. Perilo je zlikano, 
pospravljeno, še purana  pripravim in ga dam v pečico,« se oglasi Irena iz 
dnevne sobe. Nežen srebrn sopran, v katerem je zaznati skrb in delček 
nemira. Potem sobane v pianissimu zapolni glasba šestdesetih let.
Spomnim se gospe izpred dvajsetih let. Sijoča ženska, voljnorjave polti, 
pravilnih potez, smejoča se in vedno živeča v oblakih, izvrstna pianistka. 
Njeni prsti so bili kot pena, gibki in neulovljivi. »Usoda naplavi priložnosti 
na našo pot in še preden se jih polastimo, jih odplavi proč. Doživeli smo 
vojno, pomanjkanje. Živeli smo v Rebru, v majhni hišici pod Gradom, ata 
so bili organist. S sestro sva peli pri uršulinkah, vedno je bilo veselo,« 
polglasno mrmra, nato utihne in zapre oči.
»Babi, kdaj bova spet igrala.« Svetlolas petletni deček priteče v sobo, 
dvigne pokrov klavirja in igrivo pritiska po tipkah. Gospa ga ne sliši. Deček 
se nekajkrat zavrti na stolu, udari še nekaj piskajočih akordov, z iskrivo-
modrimi očmi poboža babi in odbrzi nazaj v dnevni prostor.
Odhajamo. Dvorišče je hladno, samotno, drevesa mečejo čudne, živalskim 
obrisom podobne sence. Gledam v mračno gmoto Šmarne gore, v 
bližnjem zvoniku odbije uro. Vlak, ki nevajenemu zaradi bližine proge 
pozibava tla, se v enakomerno udarjajočem ritmu, podobnemu 
neprestanemu plazenju, oddaljuje. Kot življenje.
Franci Bečan

Napovedni koledar:

24. 12. 2018 »sveti večer«, začetek božično novoletnih počitnic.
25. 12. 2018 BOŽIČ
26. 12. 2018 dan samostojnosti in enotnosti, maša na sv. Jakobu
27. 12. 2018 izlet za otroke, ki so obiskovali devetdnevnico
28. 12. 2018 srečanje zakonske skupine (Z3)
30. 12. 2018 nedelja svete Družine – blagoslov otrok in družin
1. 1. 2019 novo leto; Marija, Božja mati
2.1. 2019 skupina za starejše
3.1. 2019 biblična skupina
4.1. 2019 prvi petek - češčenje do polnoči
5.1. 2019 srečanje ministrantov
6.1. 2019 Gospodovo razglašenje
7.1. 2019 tajništvo ŽPS

Krstna nedelja v decembru:
Nedelja, 23. 12. (4. adventna), bo krstna. Priprava na zakrament sv. 
krsta bo v četrtek, 20. 12., ob 17.30 v učilnici župnišča. Potrebne so 
predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:

7. 12. (petek!) – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
15. 12. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
22.12. – 3., 4. in 5. skupina 

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

Zahvale
Hvala vsem, ki ste pomagali pri izpeljavi »duhovnih vaj« za naše 
prvoobhajance: Mihelini Žebovec in Ireni Jamnik, kuharicama Tanji 
Bezlaj in Adriani Kozamernik Jukić ter spremljevalki Tei Kopač. Hvala 
moškemu pevskemu zboru za pripravo in izvedbo letnega koncerta 
ob tednu Karitas. Hvala oratorijskim animatorjem in pridruženim 
sodelavkam pri pripravi in izvedbi adventnega oratorijskega dneva. 
Hvala ključarju Mirku Bizantu in ekipi mož, ki so pripravili sekance za 
prihajajočo zimo. Hvala vsem, ki v ofer in v župnijski  pisarni darujete 
za nedavno obnovljeno fasado župnijske cerkve in prihajajočo 
obnovo fasade podružne cerkve sv. Marjete. Najlepša hvala Petri Jarc 
za oblikovanje nove podobe župnijskih oznanil in oblikovanje 
logotipa župnijskega zavoda ter Rahelinega vrtca. Hvala vsem, ki 
karkoli dobrega naredite za župnijo. Hvala vam za vse spodbudne 
besede, molitve in blagoslove. Bog vam povrni!

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@rkc.si • www.zupnija-preska.si 
TR župnije: SI56 0403 2000 3327 181

Povabilo k večernicam
Vsak četrtek po večerni sveti maši vabljeni k molitvi večernic 
pred Najsvetejšim.

Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sveto 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 ponedeljka do sobote je v kapeli sv. Družine 
od 5.15 do 7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor 
Možnost svete spovedi je v ponedeljek, četrtek, petek, soboto 
in nedeljo pol ure pred sveto mašo. Možnost duhovnega 
pogovora je v petek eno uro pred sv. mašo 
ali po dogovoru.

Župnijski zavod sv. Janeza Krstnika, Rahelin vrtec
Preška cesta 33, 1215 Medvode  
tel.: 040 / 724 - 744

V mesecu novembru so:
• k Bogu so odšli:  • Božji otroci so postali:
   Franc Igličar (86)      Tomaž Jurij Šimec (Svetje)
   Marija Rot (80)



Tajništvo ŽPS
Člane tajništva ŽPS vljudno vabim na sestanek, ki bo v ponedeljek, 
3. 12., ob 20.00 v župnišču.

Maša na Golem Brdu
V torek, 4. 12., ob godu svete Barbare, bo ob 17.00 sveta maša na 
Golem Brdu. 

Katehetski sestanek
V torek, 4. 12., ob 20.00 bo v župnišču sestanek katehetov naše 
župnije. 

Miklavževanje 
Sveti Miklavž se želi tudi letos srečati z otroki naše župnije. Obiskal 
nas bo v sredo, 5. 12., ob 17.30 v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika. 
Zaželeno je, da otoke na srečanje s sv. Miklavžem prijavite. To lahko 
storite po mailu ali pa na telefon 051 / 303 - 164.  

Skupina za starejše
Svoje redno srečanje bo imela v sredo, 5. 12., ob 20.00 skupina za 
starejše, in sicer v učilnici župnišča. Lepo vabljeni!

Biblična skupina
V četrtek, 6. 12., ob 20.00 bo v župnišču srečanje biblične skupine. 
Vabljeni vsi ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Prvi petek 
Petek, 7. 12., je prvi v decembru. Ta dan bom obiskoval bolne in 
onemogle po domovih. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že redno 
obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas torej 
k obhajanju prvega petka – sveta spoved, obisk svete maše, pri 
kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati, in prejem svetega 
obhajila. Na prvi petek več molimo in z dobrimi deli ter prema-
govanji zadoščujemo za vse, ki ne verujejo, ne molijo, ne ljubijo in 
ne upajo. Po večerni sveti maši bo molitvena ura za posvečene 
Jezusovemu srcu v cerkvi. Med molitveno uro bo priložnost za sv. 
spoved. Ob 21.00 bo molitvena ura za duhovnike v kapeli, 22.00 bo 
molitev očenašev po vaših namenih, nato bo sledilo tiho češčenje 
Najsvetejšega do polnoči. Vabljeni!

Srečanje ministrantov
V soboto, 8. 12., ob 9.00 bo redno mesečno srečanje ministrantov. 
Na srečanju bomo imeli poleg vaj za božične praznike tudi vaje za 
sprejem novih ministrantov. Ministranti vabljeni na srečanje in 
zvečer k sv. maši in sprejemu novih ministrantov. Praznik 
Brezmadežne je praznik ministrantov in njihovega služenja 
Gospodovemu oltarju. Posebej bomo letos praznovali ministrantske 
jubileje – ministrante, ki ministrirajo 5 in več let. Vsi skupaj pa se 
bomo izročili Brezmadežni.

Praznik Brezmadežnega spočetja 
Device Marije in sprejem novih 
ministrantov 
Vsebino tega slovesnega praznika 
razlaga mašni hvalospev, v katerem 
Cerkev poje Bogu zahvalo s temi 
besedami:  »Devico Marijo si obvaroval 
vsakega madeža izvirnega greha in 
obdaril s polnostjo svoje milosti. Tako si 
pripravil vredno mater svojemu Sinu ter 
v njej naznačil začetek Cerkve, njegove 
svete in brezmadežne neveste.« 

Papež Pij IX. je  8. decembra 1854 razglasil versko resnico o Marijinem 
brezmadežnem spočetju. To besedilo se glasi: »Da je bila blažena Devica 
Marija v prvem trenutku svojega spočetja obvarovana vsakega madeža 
izvirnega greha, in sicer po edinstveni milosti in predpravici, ki jo je 
podelil vsemogočni Bog z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, 
odrešenika človeškega rodu – to je od Boga razodet nauk in ga morajo 
zato vsi verniki trdno in stanovitno verovati.«
Na praznik (8. 12. 2018) bosta dve sveti maši: zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 
19.00. Pri večerni sveti maši bo sprejem novih ministrantov, ki so v 
preteklem letu začeli ministrirati. Ministranti bodo pri maši izrazili 
Gospodu pripravljenost z besedami: »Tukaj sem!«, zvestobo z besedo: 
»Hočem«, spoštovanje do liturgičnih posod – keliha in patene – tako da se 
jih bodo dotaknili ter prisluhnili duhovnikovi molitvi. Vse vabim, da z 
molitvijo in spodbudno besedo podpirate naše stare in nove ministrante.

Koncert zbora Ave
Komorni zbor Ave vabi na koncert v počastitev angleških skladateljev od 
renesanse do danes. Koncert bo v nedeljo, 9. 12., ob 20.00 v Pastoralnem 
domu sv. Jožefa, v dvorani Valentina Oblaka. Lepo vabljeni.
 
Seja ŽPS
V ponedeljek, 10. 12., bo ob 20.00 redna seja ŽPS. Začnemo jo s 
sveto mašo ob 19.00 v cerkvi. Člani lepo vabljeni. 

10. obletnica delovanja Rahelinega vrtca in adventni sejem 
Naš župnijski vrtec praznuje 10. obletnico svojega delovanja. V torek, 
11. 12.,  ob 17.00 se bomo s sv. mašo Bogu zahvalili za ta okrogli 
jubilej. Več o praznovanju si preberite na vabilu, ki je priloženo 
oznanilom. Na praznovanje ste vsi župljani res lepo vabljeni.

Srečanje Karitas
V sredo, 12. 12., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod 
cerkvijo sestanek sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni!

Kateheza odraslih
Pri katehezi odraslih, ki bo v četrtek, 13. 12., ob 20.00 v Marijini učilnici, 
bomo nadaljevali s poglabljanjem v lepoto, ki seva iz bogoslužja.

 

Adventni večer
V petek, 14. 12., ob 20.00 bo v cerkvi sv. Janeza Krstnika v sklopu 
adventnih večerov potekal Recital sakralne arije in pesmi. Koncert bo 
imel nam že zelo znani pevec Luka Debevec Mayer. Lepo vabljeni.
 
Božična devetdnevnica
Božično devetdnevnico, ki je priprava na praznik Jezusovega rojstva, 
bomo začeli v petek, 14. 12., pri večerni sveti maši. Vsak večer do 
božiča bomo skušali okrepiti našo povezavo z Jezusom. Lepo vas 
vabim, družine in vse ostale, da bi se skupaj pripravili na ta pomem-
ben praznik. Z otroki se bomo pred mašo zbrali pod korom in bomo 
nato v procesiji med petjem odpeva »Kralja, ki prihaja, pridite 
molimo,« pristopili k oltarju. 

Spovedovanje veroučencev 
V tednu pred svetim večerom in božičem bo poleg 9-dnevnice 
potekalo tudi spovedovanje veroučencev naše župnije. Spove-
dovanje bo potekalo pri rednem verouku. Sicer pa družine naših 
veroučencev lepo povabljene k božični devetdnevnici.

Betlehemska lučka
Na tretjo adventno nedeljo, 16. 12., ob 9.30 bodo naši skavti med 
nas prinesli betlehemsko lučko. 

Koncert zbora Jakob Aljaž
V nedeljo, 16.12., ob 20.00 bo v dvorani Valentina Oblaka v 
pastoralnem domu sv. Jožefa koncert mešanega pevskega zbora 
Jakob Aljaž. Lepo vabljeni. 

Maša za župnijsko Karitas
V torek, 18. 12., je dan, ko je pred desetletji v naši župniji zaživela 
župnijska Karitas. Pri večerni maši bomo Bogu izrekli evharistijo za 
vso opravljeno delo.               

Obvezne ministrantske vaje
V ponedeljek, 17. 12., in sredo, 19. 12., bomo imeli po devetd-
nevnici ministranti obvezne vaje pred prazniki (30 min). Prosim za 
čim večjo udeležbo.

Čiščenje cerkve in postavljanje smrekic v cerkvi in njeni okolici
V sredo, 19. 12., vabim skupino mož, da tudi letos postavijo oder za 
jaslice ter smrekice v cerkvi in njeni okolici. V soboto, 22. 12., pa 
vabim 3, 4. in 5. skupino, da s skupnimi močmi očistimo naše 
svetišče in ga pripravimo za obhajanje božičnih praznikov. Hvala in 
Bog vam povrni vaše darovanje.

Delitev hrane – Karitas
Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov s prehransko 
pomočjo v sredo, 19. 12., med 16.00 in 17.45.

Ponedeljek 17. 12. 2018 19.00 ++ starši in brat Oblak
Lazar iz Betanije, sp. mož  
božična 9 - dnev.
Torek 18. 12. 2018 19.00  + Peter Bonča
Gacijan, šk.  
božična 9 - dnev. 
Sreda 19. 12. 2018 19.00 + Vilko Herič, obl.
Urban III., pp.  
božična 9 - dnev.
Četrtek 20. 12. 2018 19.00 +Valerija Bergant
Evgen, muč.  + Ivanka Škof, obl.
božična 9 - dnev.
Petek 21. 12. 2018 (DSO) 16.00   ++ Olga in
Peter Kanizij, duh-uč.  soseda Slavica
božična 9 - dnev. 19.00 + Franc Jarc
Sobota 22. 12. 2018 19.00 ++ Marija in Ivan 
Frančiška Cabrini, red  Bergant
božična 9 - dnev.
Nedelja 23. 12. 2018 7.00 za žive in rajne farane
4. adventna nedelja 9.30 + Jakob Tavželj, r. d.
Janez Kancij, duh. 19.00 ++ Feliks in Marija 
božična 9 - dnev.  Trampuš

Obhajanje bolnikov pred prazniki
V 3. adventnem tednu bom obiskoval bolne in onemogle pred 
prazniki: ponedeljek, 17. 12. – Seničica, Golo Brdo, Žlebe
 torek, 18. 12. – Medvode, Preska, Vaše, Studenčice
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 
prazniki obisk bolnikov na prvi petek v januarju odpade. Domači, ki 
imate bolnega ali onemoglega, poskrbite za obisk duhovnika.

Božična maša v DSO
Upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran bo obhajal božično sveto 
mašo za oskrbovance DSO in ostale 21. 12. ob 16.00. Lepo ste vabljeni, 
med ostarelimi pa bomo tako začeli naše božično praznovanje! 

Župnijsko spovedovanje pred prazniki
Na četrto adventno nedeljo, 23. 12., ob 16.00 bomo imeli župnijsko 
spovedovanje pred prazniki. Res lepo vas vabim, da se spovedovanja 
udeležite zaradi duhovne priprave, ki je še bolj pomembna od 
zunanje priprave. Na voljo bo več spovednikov, spovedovanje pa 
bomo začeli s kratko pripravo.


