
Ponedeljek 14. 1. 2019 19.00 +Peter Bonča
Oton (Odon), red.   
Torek 15. 1. 2019  7.00 v zahvalo in priprošnjo
Pavel, puš    
Sreda 16. 1. 2019 19.00 ++ Plešec in Dobnikar
Marcel, pp 
Četrtek 17. 1. 2019 (Žlebe)17.00 ++ starši in brat Ferlan
Anton (Zvonko), puš. 19.00 + Marinka Florjan
  + Jožefa Plešec, obl.
Petek 18. 1. 2019 (DSO) 16.00  +Vinko Kopač
Marjeta Ogrska, red. 19.00  po namenu 
  + Bernarda Draksler
Sobota 19. 1. 2019 19.00 + Antonija Žebovec
Makarij, op.  
Nedelja 20. 1. 2019 7.00 + Antonija Bečan, obl.
2. NEDELJA MED LETOM 9.30 ++ Ivan in Vinko ter
  starši Tehovnik, obl.
Fabijan in Boštjan, muč. 19.00 + za žive in rajne far.

Ponedeljek 21. 1. 2019 19.00 + Janez Osredkar
Neža (Agnes), muč.  
Torek 22. 1. 2019  7.00 +Marinka Bosnar
Vincencij, diak. - muč. 
Sreda 23 1. 2019 19.00 +Marija Kastelec
Henrik, duh. 
Četrtek 24. 1. 2019 19.00 +Željko Černjavski
Frančišek Saleški, šk - c. uč.  
Petek 25. 1. 2019 (DSO) 16.00  + po namenu
Spreobrnjenje ap. Pavla  19.00 +Marija Krajačič    

Sobota 26. 1. 2019 19.00 + Gorazd Fertin, 30. dan
Timotej in Tit, šk.  + Ciril Prezelj
Nedelja 27. 1. 2019 7.00 + Antonija Trampuš
3. NEDELJA MED LETOM- 9.30 +Miro Černilogar, obl.
svetopisemska  
Angela Merici, ust. uršulink 19.00 za žive in rajne farane
  

Leto: XXX                       številka: 1                       13. januar 2019

»Družina na poti prenosa vere«

Izviri meništva – sodobno meništvo
Sveti Anton Puščavnik – božji ljubljenec, božji mož, božji apostol – je bil en sam izvir 
meniškega življenja. Doma je bil v srednjem Egiptu v zelo verni družini. Družina je 
živela čisto zase in si je s prisrčno ljubeznijo na zemljo pričarala podobo raja. Pri 
dvajsetih letih je Anton postal sirota. Zelo skrbno je skrbel za svojo sestrico. Njegov 
pogled na sočloveka je bil ponotranjen, dobroten, prežet z nadnaravno ljubeznijo. 
Bistvo in najgloblja skrivnost Antonovega življenja je neomajno zaupanje Božji 
besedi. Ko v cerkvi zasliši Kristusov klic: »Ako hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar 
imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih!« Ta klic Anton vzame čisto 
dobesedno. Kasneje njegova rodna sestra vidi njegovo prizadevanje za popolnost in 
mu postane sestra po duhu. Tedaj se popolnoma prepusti Bogu. Ta ga vodi v samoto 
blizu rodne vasi, kamor so se pobožni kristjani radi umikali k molitvi. Ves čas v samoti 
uporabi za gorečo molitev. Obiskujejo ga tudi drugi puščavniki, od katerih se priuči 
kake kreposti in se v njej uri. Opojnost prvega navdušenja je kmalu pošla. Slaba 
nagnjenja niso živela samo drugod, Anton jih je čutil tudi v sebi. Svoje je dodala še 
vročina, ki je dodatno razburkala domišljijo. Najnevarnejše so bile skušnjave »očeta 
laži«, ki ga je snubil v greh nečistosti, zato se je tudi telesno mučil do onemoglosti. Ni 
mu bila prihranjena niti zapuščenost, a ni odnehal ne z molitvijo, ne s postom in je 
po Božji milosti zmagal. Pri 35 letih je začutil mir. Tedaj se mu je prikazal Kristus. »Kje 
si bil?« ga sprašuje Anton. »Dobri Jezus, kje si bil? Zakaj te ni bilo ob meni?« Jezus pa 
mu je zagotavljal: »Anton, tukaj sem bil, čakal sem in gledal tvoj boj.« Po tem se je še 
bolj globoko umaknil v samoto ter se zavil v molk za 20 let. Tja pa so prihajali njegovi 
posnemovalci in se naselili okoli njega. Kasneje so prihajali od vseh strani ter Antona 
prosili duhovne pomoči. Ni je odrekel. Tudi danes so nam izreki sv. Antona lahko v 
veliko pomoč pri duhovni rasti, predvsem v boju s hudobnimi duhovi. Globoka 
duhovna izkušnja življenja v samoti ga je naučila, da se hudobni demoni bojijo ljudi, 
ki se postijo, veliko molijo, bdijo, so krotki, ponižni, skrbijo za uboge in so 
nerazdražljivi. »Ko vas napadajo demoni, se na noben način ne ukvarjajte z njimi. 
Zaznamujete sebe z znamenjem križa in molite; videli boste, kako bodo izginili. 
Navzočnost zlih duhov je namreč mogoče razločevati zlahka in brez težav, če nam 
Bog to nakloni! Videnja svetih ne spremlja nemir. Pridejo s takšnim mirom in 
krotkostjo, da se v duše takoj naseli radost, veselje in pogum. Z njimi je namreč 
Gospod. Vdor hudih duhov pa spremlja razgrajanje, vpitje. Iz tega se rodi 
preplašenost duše, nemir in neurejenost misli, potrtost, brezvoljnost, žalost, strah 
pred smrtjo, poželenje po slabem, zaničevanje kreposti in omahljivost značaja. 
Molite za dar razločevanja duhov!« (iz življenjepisa sv. Antona aleksandrijskega 
nadškofa Atanazija) Tako nam nauki in samo življenje sv. Antona pomagata, da tudi mi 
sredi vsakdanjega življenja, vpeti v tisočere obveznosti, lahko živimo meniško življenje 
– si vzamemo čas za molitev, branje Božje Besede, si enkrat v tednu vzamemo čas za 
bdenje (vsak kakšno uro), se postimo, razločujemo duhove – vse to so priporočila sv. 
Antona, da postanemo z Gospodovo močjo močni in strah hudobnih duhov.
zbral Jure Koželj, župnik

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

Čiščenje cerkve:
19. 1. – 2. skupina (vodja Martina Turk)
26. 1. – 3. skupina (vodja Urška Jenko)

2. 2. –  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.

Ponedeljek 28. 1. 2019 19.00 za zdravje
Tomaž Akvinski, c. uč.  
Torek 29. 1. 2019  7.00 po namenu
Valerij, šk.  
Sreda 30. 1. 2019 19.00 +Peter Bonča
Martina, muč. 
Četrtek 31. 1. 2019 19.00 po namenu
Janez Bosko, ust. salezijan.  + Marinka Bosnar, rd
Petek 1. 2. 2019 (DSO) 16.00 +Anton Mrak
Brigita Irska, op. (cerkev)19.00 +Janez Žagar, obl.
prvi petek  
Sobota 2. 2. 2019 (cerkev) 7.15 fatimska pobožnost
prva sobota (cerkev) 8.00 ++ Bečan in Zavašnik
JEZUSOVO DAROVANJE 19.00 ++ Antonija in Franc Bečan
- SVEČNICA  ++ Stanko in Vesna Petrina
Nedelja 3. 2.. 2019 7.00 za žive in rajne farane
4. NEDELJA MED LETOM 9.30 + + Feliks in Marijana 
Blaž, šk. - muč.  Trampuš
 19.00 + Ivana in Vinko Zor
  

Napovedni koledar:
5. 2.   katehetski sestanek
6. 2.   skupina za starejše
7. 2.   biblična skupina
8. 2.   Prešernov dan - slovenski kulturni praznik
9. 2.  srečanje ministrantov
11. 2.   seja ŽPS
13. 2.   srečanje Karitas (občni zbor)
14. 2.    kateheza odraslih
17. 2.  krstna nedelja v februarju
18. 2.   srečanje bralcev Božje besede
22. - 24.2   Duhovni vikend za družine
25. 2.   začetek zimskih počitnic

Krstna nedelja v januarju:
Nedelja, 20. 1., bo krstna. Priprava na zakrament sv. krsta bo v 
četrtek, 17. 1. 2019, ob 20.00 v učilnici župnišča. Potrebne so 

predhodne prijave.

Vabimo na montessori popoldanske urice za otroke (od 1 do 3 ter 
od 3 do 6 let starosti) in starše, vsak torek od 16.30 do 18.00 v 
Rahelinem vrtcu, z začetkom v februarju. Z delom z didaktičnimi 
materiali otrok razvija svoj potencial in bogati svoje znanje.
Prijavite se lahko na: anapremoze@gmail.com.



Statistika za leto 2018
V statistiki je naše župnijsko leto izgledalo tako: krsti: 25 (leto prej 
26), 12 dečkov in 13 deklic, novokrščenci so se rodili v: 13 v 
cerkvenem zakonu, 0 v civilnem zakonu, 12 v izvenzakonski 
skupnosti; poroke: 6 (leto prej 3); pogrebi: 32 (leto prej 41), od 
tega je bilo samo 12 previdenih (je prejelo zakrament za 
umirajoče – maziljenje in sveto popotnico), 17 žensk , 15 moških. 
Verouk: 195 (leto prej 205), prvoobhajancev 29 (leto prej 33), 
nedeljniki: povprečno število 600. Vsem številkam navkljub pa 
verjamem, da je bilo leto bogato, četudi tega številke ne morejo 
zaobjeti.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 14. 1., bo ob 20.00 redna seja ŽPS. Začnemo jo s 
sveto mašo ob 19.00 v kapeli svete Družine. Člani lepo vabljeni.

Maša pri sv. Marjeti v Žlebah
V četrtek, 17. 1., ob godu svetega Antona, bo ob 17.00 sveta maša 
pri sv. Marjeti v Žlebah.

Mini svetopisemski maraton v naši župniji
Maraton je čudovita priložnost, da se župnija poveže in diha Božjo 
besedo. Tako imenovani mini svetopisemski maraton bo v naši 
župniji potekal v petek, 18. 1., od 20.00 pa do 24.00. Prisluhnili 
bomo čudovitim tekstom Stare zaveze. Začeli bomo s 1. Samu-
elovo knjigo. Od 20.00 do 21.30 bodo Sveto pismo brali bodoči 
birmanci, potem pa vsi zainteresirani. Lepo vabljeni, da skupaj 
vztrajamo v poslušanju Božje besede.

Teden molitve za edinost kristjanov 
Teden molitve za edinost kristjanov 2019 so pripravili kristjani iz 
Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem musliman-
skega prebivalstva na svetu. Od 265 milijonov ljudi jih je kar 86 % 
muslimanov, okoli 10 % pa je kristjanov. Zadnja desetletja dežela 
doživlja gospodarsko rast, ki temelji na konkurenci. Gospodarski 
napredek je v Indoneziji in tudi drugod po svetu prinesel 
mnogotero zlo, ki se kaže v nasilju, izkoriščanju, uničevanju okolja 
in trgovini z ljudmi. Iz teh krivic izhajajo neenakosti in delitve, pri 
katerih nosimo del krivde tudi kristjani.
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« – to geslo letošnje 
molitve je vzeto iz 5. Mojzesove knjige in nas spominja, da 
edinosti ne more biti brez pravičnosti. 
V teh dneh bo v Panami Svetovni dan mladih. Mladi se navdihu-
jejo ob besedah in zgledu Božje Matere Marije, da bi tudi oni znali 
izreči pogumen in velikodušen »da« in se dati na voljo v služenju 
Bogu in bližnjemu.
Pri večernih mašah bomo prisluhnili posebnim nagovorom in po 
vsaki sveti maši bomo molili molitev za edinost. V četrtek bo 
molitev pred Najsvetejšim posvečena prav molitvi za edinost.

Srečanje izrednih delilcev obhajila
»Vsemogočni Bog, vir vse milosti in blagoslova, naj te blagoslovi za 
službo izrednega delivca svetega obhajila. Ko boš bolnikom zvesto 
delil kruh življenja, naj te moč tega zakramenta okrepi, da boš 
vreden priti na nebeško gostijo.« Z namenom poglobiti zavest o 
službi izrednega delivca obhajila bomo imeli v ponedeljek, 21. 1., 
ob 20.00 v pisarni župnišča srečanje izrednih delivcev obhajila.

Birmanski vikend
Od petka, 25. 1., pa do nedelje, 27.  1., bo v Adergasu potekal 
birmanski vikend naše župnije. V Adergasu se dobimo ob 17.30. 
Birmanski vikend in vse bodoče birmance priporočam v molitev. 

Dopolnimo spoznanja
Predavanje z naslovom Družbeni nauk cerkve, pomoč pri iskanju 
sožitja v razvitih družbah bo imel profesor Rafko Valenčič v soboto, 
26. 1., ob 20.00 v Pastoralnem domu.

Svetopisemska nedelja
27. januarja 2019 bomo v Cerkvi na Slovenskem že 30. obhajali 
nedeljo Svetega pisma. Geslo letošnje nedelje je »Na poti z Besedo« 
in je vzeto iz evangeljske pripovedi o emavških učencih (Lk 24).
V letošnjem letu želimo posebno pozornost posvetiti bralcem Božje 
besede v bogoslužju. Ti so še posebej poklicani in izbrani, da na tak 
način posredujejo Božjo besedo, da se bo lahko dotaknila src 
poslušalcev, tudi mladih, in bodo mogli v njej prepoznati Božji 
nagovor zase in za Cerkev danes.
 
Predstavitev – Misijon ETIOPIJA 
V nedeljo, 27. 1., bo ob 20. uri v dvorani Valentina Oblaka  
predstavitev misijona v Etiopiji, kamor sta odšla Marjeta Bizant in 
Marko Novak. Lepo vabljeni! Omenjena predstavitev misijona gre v 
sklop dogodkov v dvorani Valentina Oblaka. 

Svetopisemski maraton
Kristjani vse Božje delovanje razumemo kot utelešenje njegove 
Besede – in ko ta postaja »dogodek« v našem času in prostoru, smo 
deležni Boga. Tak dogodek je tudi svetopisemski maraton – 
izmenično, nepretrgano branje Svetega pisma, 24 ur na dan. Beseda 
“maraton” nakazuje, da gre za vztrajanje, saj ob Božji besedi bedimo 
teden dni, podnevi in ponoči. “Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se 
zahvaljujte”. (Kol 4,2)
Naša župnija se bo svetopisemskega maratona na Viču v Antonovem 
domu udeležila v torek, 29. 1., zjutraj od 4.00 do 6.00. Prijavite se 
pri ge. Marti Štrukelj (tel. 031-804-476). Lepo vabljeni.

Karitas delitev hrane
V sredo, 30. 1., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v njihovih 
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Obvestilo župnijske Karitas glede oblačil in obutve
Zaradi prostorske stiske do nadaljnjega ne sprejemamo oblačil in 
obutve.

Prvi petek v mesecu februarju
V petek, 1. 2., obhajamo prvi petek v mesecu februarju. Ta dan bom 
obiskoval bolne in onemogle po domovih. Kdor bi poleg tistih, ki jih 
že redno obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči. 
Vabim vas k obhajanju pobožnosti prvega petka (spoved, obhajilo in 
molitev). Češčenje po sv. maši bo do 21.00 v cerkvi, nato do 23.00 v 
kapeli. Takoj po maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu 
srcu, ob 21.00 bo v kapeli molitvena ura za duhovnike, sklep 
češčenja bo ob 23.00 z blagoslovom.

Gospodovo darovanje – svečnica
Na praznik se spominjamo, kako sta Marija in Jožef odnesla 
novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. Ko 
jih je videl starček Simeon, je vedel, da je Jezus Odrešenik. Vzel je 
otroka v naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč 
celotnemu svetu. Podobno je Boga hvalila prerokinja Ana. 

Ta dan je prva sobota v mesecu februarju. Ob 7.15 bo v cerkvi 
molitev rožnega venca na fatimski način, ob 8.00 pa bo v cerkvi 
praznična sveta maša. 

Svečnica – dan posvečenega življenja
Redovnice in redovniki na svečnico praznujejo dan Bogu 
posvečenega življenja. Prav je, da se ta dan tudi mi Bogu zahvalimo 
za dar redovništva, torej za vse, ki so se zavezali k čistosti, uboštvu in 
pokorščini.

Blagoslov sveč 
Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova 
sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ vsakega 
človeka, ki pride na ta svet kakor te luči, z vidnim ognjem prižgane, 
preganjajo nočne temine, tako naj bodo tudi naša srca razsvetljena z 
nevidnim ognjem, to je z lučjo Sv. Duha, in brez sleherne grešne 
slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim očesom, kar 
ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako po temnih 
nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.« Po tem 
obredu blagoslavljanja sveč nam je praznik znan kot svečnica 
praznik sveč, praznik luči.
Sveče za blagoslov bodo na voljo v cerkvi, lahko pa jih prinesete s 
seboj.

Na praznik bosta dve sveti maši: ob 8.00 in ob 19.00. Obe sveti maši 
bosta v cerkvi. K večerni maši posebej lepo vabim birmance in 
prvoobhajance ter njihove družine. Prvo sv. obhajilo in birma sta 
zakramenta, ki na poseben način posvečujeta naše življenje.

Sveti Blaž, škof in mučenec
V nedeljo, 3. 2., goduje sv. Blaž, ki je zavetnik zoper bolezni v grlu in 
spada tudi med 14 pomočnikov v sili. Sprva so si verniki na njegov 
god sami pokladali na vrat sveče, blagoslovljene na svečnico. Cerkev 
pa je to kasneje sprejela v cerkveni obrednik. Tako duhovnik na 
Blaževo po maši podeljuje vernikom Blažev blagoslov, »Blažev 
žegen«, in jim ob tem podrži dvoje prekrižanih sveč pri vratu ter moli 
molitev. Kdor bo želel, bo lahko po vsaki maši prejel blagoslov sv. Blaža.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 4. 2., ob 20.00 bo v pisarni župnišča sestanek 
tajništva ŽPS. Člani lepo vabljeni.

Maše v kapeli
V zimskem času  do 1. 4. bodo vse delavniške maše v kapeli 
pastoralnega doma. Nedeljske in praznične maše bodo vse v cerkvi.

Zahvale
Po končanih božičnih praznikih bi se rad zahvalil vsem, ki ste te 
praznike ozaljšali z molitvijo, vsem tistim, ki se praznovanj v cerkvi 
zaradi bolezni, oslabelosti ali službenih dolžnosti niste mogli udeležiti 
in ste to trpljenje in stisko darovali za našo župnijo in Cerkev na 
Slovenskem. 
Kar nekaj pa vas je bilo takih, ki ste dali na razpolago svoje moči in 
talente, predvsem pa čas za pripravo praznovanja božične skrivnosti v 
naši župniji. Hvala Emi Gortnar, ker se je zelo pripravila in z orglami 
spremljala božično devetdnevnico. Hvala Roku Bizantu in ostali ekipi 
mladih za postavitev jaslic v cerkvi. Hvala Mihu Lešnjaku za jaslice v 
kapeli sv. Družine. Hvala Martinu Jezeršku za jaslice na vhodu pastoral-
nega doma. Hvala Marku Bečanu za dodelavo železne konstrukcije, na 
kateri stojijo jaslice v cerkvi. Hvala Janezu Mraku za lesene ploskve. 
Hvala skupini mož, ki ste postavili oder, smrekice ter pomagali pri 
ostali okrasitvi cerkve, pastoralnega doma in okolice. Hvala vsem 
skupinam, ki ste očistile cerkev in okolico. Hvala tudi krasilkama Minki 
in Ireni ter Ireni in Zoranu za zlikane prte. Hvala g. Marjanu Bukovšku 
za uglasitev orgel. Hvala otroškemu pevskemu zboru za čudovito 
božičnico pred večerno sv. mašo. Prav tako hvala moškemu in 
ženskemu pevskemu zboru za zapeto božičnico pred polnočnico. Hvala 
zborovodkinji Emi in zborovodju Evgeniju ter organistki Katarini 
Nagode za lepo petje. Hvala g. diakonu Iztoku in seveda bogoslovcu 
Anžetu. Hvala vam za vse vaše darove, ki ste jih namenili v praznične 
ofre in izrečena voščila. Hvala ge. Simoni Jezeršek za organizacijo 
koledovanja. Iskrena hvala vsem kolednikom in njihovim spremljeval-
cem. Iskrena hvala vsem, ki ste kolednike lepo sprejeli na vaših 
domovih, prisluhnili njihovemu oznanilu ter jim z darovi pomagali, da 
bodo razveselili otroke in slovenske misijonarje po svetu. Hvala še 
enkrat vsem, ki ste sodelovali pri župnijskih bogoslužjih. Vsak s svojo 
prisotnostjo, marsikdo še z dodatnimi talenti ali službami, ki jih ima. 
Bog lonaj vsem! Ostajamo na poti, kot družina družin! 


