
Ponedeljek 4. 2. 2019 19.00 +Boštjan Pavlič, r.d.
Gilbert, ust.   
Torek 5. 2. 2019  7.00 ++ starši Dobnikar
Agata, dev. muč.    
Sreda 6. 2. 2019 19.00 +Zdravko Kopač
Pavel Miki, muč. 
Četrtek 7. 2. 2019 19.00 +Marinka Bosnar
Nika, red.  
Petek 8. 2. 2019 (DSO) 16.00  po namenu
Hieronim 19.00  ++ Alojzija Trampuš, obl. 
Sloven. kulturni praznik  hči Irena in mama Milka
Sobota 9. 2. 2019 19.00 + Ana Cvek, obl.
Apolonija, muč.  
Nedelja 10. 2. 2019 7.00 +Janez Jeras
5. NAVADNA NEDELJA 9.30 +Štefka Osredkar
Sholastika, red. 19.00 + za žive in rajne far.

Ponedeljek 11. 2. 2019 19.00 + Andrej Plešec
Lurška Mati božja -
svetovni dan bolnikov  
Torek 12. 2. 2019  7.00 + Peter Bonča
Evlalija, muč. 
Sreda 13. 2. 2019 19.00 +Marinka Bosnar
Kristina, vd.  + Rudolf Verhovšek, obl.
Četrtek 14. 2. 2019 19.00 +Jožef Lovrenčec, 30. dan
Valentin, muč.  po namenu
Petek 15. 2. 2019 (DSO) 16.00  + Anton Rems
Klavdij, red.  19.00 ++ Anton in Marija Bohinc
  + Bernarda Draksler     

Sobota 16. 2. 2019 19.00 + Minka Rot
Julijana, muč.  + Jože Kavčič, obl.
Nedelja 17. 2. 2019 7.00 za zdravje
6. NAVADNA NEDELJA  9.30 ++ Ana in Karel
Aleš, spok.  Esteher
 19.00 za žive in rajne farane
  

Leto: XXX                       številka: 2                      3. februar 2019

»Družina na poti prenosa vere«

Darovanje
Darovanje znotraj svete maše
Oltar križa - »Pri evharističnem bogoslužju Cerkev preko svetih znamenj daje trajno 
navzočnost daritvi nove zaveze, ki jo je Jezus zapečatil na oltarju križa. Križ je bil 
namreč prvi krščanski oltar. Ko med mašo pristopimo k oltarju, se spominjamo 
oltarja križa, kjer je bilo storjeno prvo darovanje. Duhovnik, ki pri maši predstavlja 
Kristusa, dela isto, kar je Gospod naredil in izročil svojim učencem med zadnjo 
večerjo. 'Vzel je kruh in kelih, se zahvalil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite, jejte, 
pijte, to je moje telo, to je kelih moje krvi. To delajte v moj spomin.'
Kruh in vino - Cerkev, poslušna Jezusovi zapovedi, je evharistično bogoslužje uredila 
tako, da ustreza Jezusovim besedam in dejanjem, ki jih je naredil na predvečer 
svojega trpljenja. Med pripravljanjem darov se zato na oltar prineseta kruh in vino, 
obe prvini, ki ju je Kristus vzel v svoje roke. Z evharistično molitvijo se Bogu 
zahvalimo za delo odrešenja, darovi pa postanejo Kristusovo telo in kri. Sledita 
lomljenje kruha in obhajilo, s čimer obudimo izkušnjo apostolov, ki so evharistične 
darove prejeli iz rok samega Kristusa. Prvo Jezusovo dejanje, ko vzame kruh in kelih 
z vinom, ustreza pripravljanju darov. To je prvi del evharističnega bogoslužja. Prav je, 
da verniki prinesejo duhovniku kruh in vino, ki predstavljata duhovno darovanje 
Cerkve. Čeprav danes verniki za bogoslužje ne prinašajo več svojega kruha in vina 
kot nekoč, pa obred prinašanja darov ohranja svojo duhovno vrednost in pomen. 
Pomenljivo je, da pri posvečenju novega duhovnika škof pri izročitvi kruha in vina 
pravi: 'Sprejmi darove svetega ljudstva za evharistično daritev.' Božje ljudstvo je 
tisto, ki prinese darove, kruh in vino, za mašo. 
Življenje vernikov pridruženo Kristusovemu - Po znamenjih kruha in vina zvesto 
ljudstvo položi v duhovnikove roke svoje darove. Duhovnik jih položi na Gospodov 
oltar, ki je središče celotnega evharističnega bogoslužja. Središče je torej oltar in 
oltar je Kristus. S sadom zemlje in z delom človeških rok je darovano prizadevanje 
vernikov, da bi – poslušni Božji besedi – iz samih sebe naredili 'Bogu Očetu 
vsemogočnemu všečno daritev', 'v blagor vsej svoji sveti Cerkvi'. Tako so življenje 
vernikov, njihovo trpljenje, njihova molitev, njihovo delo pridruženi Kristusovemu 
življenju, trpljenju, molitvi in delu ter njegovi popolni daritvi; na ta način dobijo 
novo vrednost.
Kadilo - Naša daritev je seveda mala, a Kristus potrebuje to malo. Gospod nas prosi 
malo in nam daje mnogo. V vsakdanjem življenju nas prosi za dobro voljo, za odprto 
srce, za željo po izboljšanju, prosi nas za te simbolične darove, ki zatem postanejo telo 
in kri. Podobo tega molitvenega gibanja predstavlja kadilo, ki zaradi ognja daje 
odišavljen vonj, ki se dviga k višku. Pokaditi darove, kakor se to naredi za praznike, 
pokaditi križ, oltar, duhovnika in duhovniško ljudstvo, vidno izraža daritveno vez, ki 
povezuje vso stvarnost Kristusove žrtve. Ne pozabimo, da oltar predstavlja Kristusa, a se 
vedno nanaša na prvi oltar, kar je križ. Na oltar, ki je Kristus, prinašamo svoje darove, 
kruh in vino, tisto malo, ki potem postane veliko, postane Jezus sam, ki se daje za nas.        
(besedilo se nadaljuje na prvi notranji strani)

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

Ponedeljek 18. 2. 2019 19.00 + Terezija Caserman, 30. dan
Flavijan, šk.  + Lili Bunčič
Torek 19. 2. 2019  7.00 v zahvalo
Bonifacij, šk.  
Sreda 20. 2. 2019 19.00 ++ Peter, Marija in
Frančišek in Jacinta  Franci Petač
Četrtek 21. 2. 2019 19.00 + Viljem Trampuš, obl.
Peter Damijani, šk. uč.  
Petek 22. 2. 2019 (DSO) 16.00 +Vinko Kopač
sedež apostola Petra 19.00 +Marinka Bosnar
Sobota 23. 2. 2019 19.00 + Vinko Kršinar
Polikarp šk. muč.  
Nedelja 24. 2.. 2019 7.00 + Stanislava Alič
7. NAVADNA NEDELJA 9.30 za žive in rajne farane
Matija ap.  + Jože Jarc, obl.
 19.00 +Angela Tominc
  

Napovedni koledar:

25. 2. - 1.3.   zimske počitnice
1. 3.  prvi petek
2. 3.    prva sobota
4. 3.    tajništvo ŽPS
5. 3.  katehetski sestanek
6. 3.  pepelnica, skupina za starejše
7. 3.  biblična skupina
8. 3.    postni večer
9. 3.    birmanska sobota
10. 3.    prva postna nedelja, križev pot na GB birmanci
11. 3.  seja ŽPS
13. 3.    Karistas delitev hrane, srečanje Karitas
14. 3.   kateheza odraslih
15. 3.   križev pot veroučenci
16. 3.   postno romanje
17. 3.   2. postna, križev pot GB ŽPS

Tudi v župnijskem Rahelinem vrtcu smo imeli letos mini-
svetopisemski maraton. V kapeli se je zbrala vsaka soba posebej in 
skupaj s katehetinjo Marto prebirala odlomke o Marijinem 
oznanenju in izgubljeni ovci. Vsak je dobil tudi priročno zgibanko. 
Zaposleni pa smo med počitkom prebirali Markov evangelij.

Krstna nedelja v februarju:

Nedelja, 17. 2., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
14. 2. 2019, ob 20.00 v učilnici župnišča. 
Potrebne so predhodne prijave.



»Družina na poti prenosa vere«

Darovanje
Darovanje znotraj svete maše
Oltar križa - »Pri evharističnem bogoslužju Cerkev preko svetih znamenj daje trajno 
navzočnost daritvi nove zaveze, ki jo je Jezus zapečatil na oltarju križa. Križ je bil 
namreč prvi krščanski oltar. Ko med mašo pristopimo k oltarju, se spominjamo 
oltarja križa, kjer je bilo storjeno prvo darovanje. Duhovnik, ki pri maši predstavlja 
Kristusa, dela isto, kar je Gospod naredil in izročil svojim učencem med zadnjo 
večerjo. 'Vzel je kruh in kelih, se zahvalil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite, jejte, 
pijte, to je moje telo, to je kelih moje krvi. To delajte v moj spomin.'
Kruh in vino - Cerkev, poslušna Jezusovi zapovedi, je evharistično bogoslužje uredila 
tako, da ustreza Jezusovim besedam in dejanjem, ki jih je naredil na predvečer 
svojega trpljenja. Med pripravljanjem darov se zato na oltar prineseta kruh in vino, 
obe prvini, ki ju je Kristus vzel v svoje roke. Z evharistično molitvijo se Bogu 
zahvalimo za delo odrešenja, darovi pa postanejo Kristusovo telo in kri. Sledita 
lomljenje kruha in obhajilo, s čimer obudimo izkušnjo apostolov, ki so evharistične 
darove prejeli iz rok samega Kristusa. Prvo Jezusovo dejanje, ko vzame kruh in kelih 
z vinom, ustreza pripravljanju darov. To je prvi del evharističnega bogoslužja. Prav je, 
da verniki prinesejo duhovniku kruh in vino, ki predstavljata duhovno darovanje 
Cerkve. Čeprav danes verniki za bogoslužje ne prinašajo več svojega kruha in vina 
kot nekoč, pa obred prinašanja darov ohranja svojo duhovno vrednost in pomen. 
Pomenljivo je, da pri posvečenju novega duhovnika škof pri izročitvi kruha in vina 
pravi: 'Sprejmi darove svetega ljudstva za evharistično daritev.' Božje ljudstvo je 
tisto, ki prinese darove, kruh in vino, za mašo. 
Življenje vernikov pridruženo Kristusovemu - Po znamenjih kruha in vina zvesto 
ljudstvo položi v duhovnikove roke svoje darove. Duhovnik jih položi na Gospodov 
oltar, ki je središče celotnega evharističnega bogoslužja. Središče je torej oltar in 
oltar je Kristus. S sadom zemlje in z delom človeških rok je darovano prizadevanje 
vernikov, da bi – poslušni Božji besedi – iz samih sebe naredili 'Bogu Očetu 
vsemogočnemu všečno daritev', 'v blagor vsej svoji sveti Cerkvi'. Tako so življenje 
vernikov, njihovo trpljenje, njihova molitev, njihovo delo pridruženi Kristusovemu 
življenju, trpljenju, molitvi in delu ter njegovi popolni daritvi; na ta način dobijo 
novo vrednost.
Kadilo - Naša daritev je seveda mala, a Kristus potrebuje to malo. Gospod nas prosi 
malo in nam daje mnogo. V vsakdanjem življenju nas prosi za dobro voljo, za odprto 
srce, za željo po izboljšanju, prosi nas za te simbolične darove, ki zatem postanejo telo 
in kri. Podobo tega molitvenega gibanja predstavlja kadilo, ki zaradi ognja daje 
odišavljen vonj, ki se dviga k višku. Pokaditi darove, kakor se to naredi za praznike, 
pokaditi križ, oltar, duhovnika in duhovniško ljudstvo, vidno izraža daritveno vez, ki 
povezuje vso stvarnost Kristusove žrtve. Ne pozabimo, da oltar predstavlja Kristusa, a se 
vedno nanaša na prvi oltar, kar je križ. Na oltar, ki je Kristus, prinašamo svoje darove, 
kruh in vino, tisto malo, ki potem postane veliko, postane Jezus sam, ki se daje za nas.        
(besedilo se nadaljuje na prvi notranji strani)

(nadaljevanje uvodnika Darovanje)

Molitev nad darovi - Vse to izraža tudi molitev nad darovi, s katero duhovnik 
prosi Boga, naj sprejme darove, ki mu jih prinaša Cerkev, pri čemer prosi za 
sad te čudovite izmenjave med našo revščino in njegovim bogastvom. S 
kruhom in vinom mu prinašamo dar svojega življenja, da bi ga Sveti Duh 
spremenil v Kristusovo žrtev in bi postali z Njim ena sama duhovna daritev, ki 
je všečna Bogu. Na ta način se sklene pripravljanje darov, ki mu sledi 
evharistična molitev, da bi duhovnost darovanja sebe, katerega nas uči ta del 
svete maše, lahko razsvetlila naše dni, odnose z drugimi, vse, kar počnemo, 
trpljenje, na katerega naletimo, ter nam pomagala graditi zemeljsko mesto v 
luči evangelija.« 

(Papež Frančišek v katehezi med splošno avdienco v Vatikanu, 28.2.2018)

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

Katehetski sestanek 
V torek, 5. 2., ob 20.00 bo v katehetskem kabinetu sestanek katehetov. 
Kateheti lepo vabljeni.

Skupina za starejše
V sredo, 6. 2., po večerni sv. maši 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, 7. 2., bo po večerni sv. maši v župnišču srečanje biblične 
skupine. Lepo vabljeni.

Slovenski kulturni praznik
Beseda kultura izvira iz latinščine in pomeni skupek dosežkov, vrednot 
človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja. Prav 
tako pomeni kultura tudi oplemenitenje, izpopolnjenje in gojenje 
zlasti človekovih nravi, načina življenja in človekovega okolja. Najpo-
gosteje v vsakdanjem življenju povezujemo kulturo z omikanostjo, 
izobrazbo in umetnostjo. Slovenska kultura je torej po definiciji celota 
materialnih in nematerialnih stvaritev slovenske družbe, pa tudi 
plemenitenje, izpopolnjevanje in gojenje človekove nravi in načina 
življenja ter okolja v slovenskem duhu in vrednotah. Zavedajmo se 
tega in spoštujmo vse to! Tako bomo na najboljši način praznovali 8. 
svečan - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik!

Srečanje ministrantov
V soboto, 9. 2. ob 9.00, bo srečanje za ministrante. Tema srečanja bo 
ministriranje v Sv. velikonočnem tridnevju. Prosim vas za zanesljivo 
udeležbo. Po vajah bo sledil šport. S seboj imejte primerno športno 
opremo in obutev. Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni.

Birmanska nedelja
V nedeljo, 10. 2., bo birmanska nedelja. Pri maši ob 9.30 bodo 
sodelovali naši birmanci.

Svetovni dan bolnikov
Za 27. svetovni dan bolnikov, ki bo kot vsako leto 11. februarja na 
god lurške Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico 
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte!« (Mt 10,8).
Osrednja slovesnost pri nas bo kot vsako leto v narodnem svetišču 
Marije Pomagaj na Brezjah, v ponedeljek, 11. februarja, ob 10.00.
Svetovni dan bolnikov naj zaznamuje naša pozornost do bolnikov in 
trpečih. Prav je, da se ta dan v molitvi spomnimo vseh, ki so blizu 
bolnikom in zanje skrbijo. Pozornost in hvaležnost ter molitveno 
podporo pokažimo v teh dneh tudi vsem zaposlenim v zdravstvu in 
drugih ustanovah. Naj nas nagovarjajo besede papeža Frančiška iz 
letošnje poslanice: »Vse vas izročam Mariji, Zdravju bolnikov. Naj 
nam pomaga, da bomo darove, ki smo jih prejeli, lahko razdajali v 
duhu dialoga in vzajemnega sprejemanja, da bomo živeli kot bratje 
in sestre, ki so pozorni na potrebe bližnjih, razdajali z velikodušnim 
srcem in se učili radosti nesebičnega služenja bližnjim. Z veliko 
naklonjenostjo vam zagotavljam, da sem z vami v molitvi, vsem pa 
prisrčno naklanjam apostolski blagoslov.«

Seja ŽPS
V ponedeljek, 11. 2., ob 19.00 bo v pastoralnem domu redna seja 
pastoralnega sveta naše župnije. Sejo bomo začeli s sveto mašo v 
kapeli sv. Družine. 

Seja ključarjev
V torek, 12. 2., ob 19.00 vabim vse ključarje na letno srečanje, ki bo 
v Marijini učilnici v pastoralnem domu. Skupaj bomo ovrednotili 
gospodarsko plat župnijskega življenja in pregledali izzive začetega 
leta.

Srečanje Karitas
V sredo, 13. 2., bo po večerni maši v prostorih župnijske Karitas 
občni zbor njenih sodelavcev. Sodelavci lepo vabljeni. 

Kateheza odraslih
V četrtek, 14. 2., po maši in molitvah bo v Marijini učilnici redno 
mesečno srečanje kateheze za odrasle. Lepo vabljeni.

Srečanje za bralce Božje besede
V ponedeljek, 18. 2.,  ob 20.00 bo v Marijini učilnici v pastoralnem 
domu srečanje bralcev Božje Besede. Vsi, ki z branjem Božje Besede 
sodelujete pri bogoslužju, lepo vabljeni na to srečanje. Posebno pa 
lepo vabljeni vsi, ki še razmišljate, da bi Bogu dali na razpolago glas 
za oznanjevanje Njegove Besede. Med  nami bo zopet profesor 
retorike Jože Faganel. Lepo vabljeni!

Predavanja pod naslovom dopolnimo spoznanja
V prvi Mojzesovi knjigi beremo, da je Bog, potem ko je ustvaril nebo 
in zemljo ter prva človeka, izročil zemljo in vsa živa bitja in vse 
rastline v upravljanje človeku. Človek, človeštvo, mi, jaz, ti smo 
odgovorni za ta svet.
Kako naj upravljamo ta svet, kako naj se soočamo z različnimi izzivi 
in težavami, kako naj iščemo rešitve, so vprašanja, ki si jih moramo 
zastavljati tudi kristjani - katoličani. 
Kot katoličani moramo pri iskanju rešitev in odgovorov izhajati iz 
moralnih načel in vrednot, ki zagotavljajo, da so naši medčloveški 
odnosi in naše življenje človeški. Pri tem nam je katoličanom v 
veliko pomoč družbeni nauk katoliške Cerkve. Navodilo o krščanski 
svobodi in osvoboditvi opredeljuje krščanski družbeni nauk kot 
skupek moralnih zahtev, ki jih krščanska vera nalaga vsakemu 
kristjanu na ravni njegovega družbenega življenja. Ta nauk ni neka 
nova ideologija ali nova utopija o idealni družbi, temveč je del 
splošne krščanske morale. 
Dolžnost vsakega katoličana je, da se o teh moralnih zahtevah pouči. 
Zato lepo vabljeni na predavanji

prof. dr. Rafka Valenčiča, ki bosta:
v petek 22. februarja 2019 in v petek 29. marca 2019.

Predavanje bo vsakokrat ob 20.00 v dvorani Valentina Oblaka v 
Pastoralnem domu sv. Jožefa. Prvo predavanje naj bi bilo že v 
petek, 25. 1., pa je zaradi nesporazuma glede datumov odpadlo, za 
kar se iskreno opravičujemo. 

Zimovanje naših skavtov
Od 22. 2. pa do 24. 2. bodo naši skavti na zimovanju. Volčiči v 
Godešiču, četa pa na sv. Katarini. Zimovanje skavtov priporočam v 
molitev.

Duhovni vikend za družine
Vse družine, ki ste se pripravljene nekoliko ustaviti, se duhovno 
poglobiti ter okrepiti v odnosih, ste od 22. 2 do 24. 2. povabljene na 
duhovni vikend na Brezje. Program bo potekal vzporedno za starše, 
otroke od 1. do 3. razreda ter otroke od 4. do 8. razreda. Poskrbljeno 
bo tudi za varstvo predšolskih otrok. Prijave in več informacij pri 
voditelju duhovnega vikenda Juretu Koželju.

Veroučne počitnice
V tednu 25. 2. – 1. 3. bodo imeli veroučenci veroučne počitnice.

Zahvale

Bog povrni kolednikom naše župnije in njihovim spremljevalcem. 
Za misijone so zbrali 3.760 eur. Bog povrni Matevžu Vidmarju in 
drugim animatorjem za vso pomoč pri izpeljavi birmanskega 
vikenda. Bog povrni biblični skupini, ki se je udeležila svetopisem-
skega maratona, vsem, ki ste sodelovali na mini svetopisemskem 
maratonu v naši župniji. Nekaj vas je vztrajalo od začetka do konca. 
Hvala vsem, ki ste priskočili na pomoč, da smo pospravili jaslice in 
cerkev: Minki in Romanu Mihovcu, ključarjema Marku Bečanu in 
Janezu Mraku, Štefanu Zavašniku, Ireni in Zoranu Kršinarju, Petri 
Jarc, Tanji  in Borutu Bezlaju. Bog povrni vsem, ki karkoli dobrega 
storite v blagoslov župnije. 

Mesec januar:

K Bogu so odšli:    Božji otroci so postali:
Bernarda Draksler (75)  Krstov ni bilo
Terezija Caserman (102)
Jožef Lovrenčec (90)
Vida Drešar (89)

Čiščenje cerkve:
9. 2. – 5. skupina (vodja Francka Strušnik)

16. 2. – MLADINA (vodja Anže Cunk)
23. 2. –  6. skupina (vodja Marta Štrukelj)

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

Duhovni vikend za družine 


