
Vera v Kristusa zmagujePonedeljek 8. 4. 2019 19.00 ++ Antonija in Ivan
Julija, red.  Tehovnik, obl.
  + Joži Likar
Torek 9. 4. 2019 (kapela) 7.00 + Frančiška Blažič
Hugo, šk.  
Sreda 10. 4. 2019  19.00 Rechberger in Pangerc
Ezekiel, pr.  za zdravje
Četrtek 11. 4. 2019 19.00 Porenta in Breznik
Stanislav, šk.  za ljubezen v družini
Petek 12. 4. 2019 (DSO) 16.00 ++ družina Gorenc
Julij I., pp. 19.00 + Matjaž Hudež, 30. dan
  + Gorazd Fertin
Sobota 13. 4. 2019 19.00 + Anton Plešec, obl.
Martin I., pp - muč.   
Nedelja 14. 4. 2019 7.00 +Marjan Krmelj, rd.
6. CVETNA NEDELJA  9.30 + Angela Praprotnik
Valerijan, muč. 19.00 za žive in rajne farane
 
  Ponedeljek 15. 4. 2019 19.00 + Antonija Bizant, 30. dan
Helena, kn.  + Rudolf  Vrhovšek   
Torek 16. 4. 2019 (kapela) 7.00 za blagoslov družin
Bernardka Lurška, dev.  v župniji
Sreda 17. 4. 2019 19.00 +Majda Trampuš, 30. dan
Rudolf, muč.  ++Franc in Marija Jarc
Četrtek 18. 4. 2019 19.00 +Janez Žagar
VELIKI ČETRTEK, Evzebij, šk.  + Janez Jenko, 7. dan
Petek 19. 4. 2019 (cerkev) 7.00 molitveno bogoslužje
++ VELIKI PETEK  (cerkev) 15.00 križev pot
Leon IX., pp (cerkev) 19.00 obredi VELIKEGA PETKA   
Sobota 20. 4. 2019 6.30 blagoslov ognja
VEL. SOBOTA, Teotim, šk. 7.00 molitveno bogoslužje
 8.00 - 12.00 mol. pri bož. gr. - verouč.
  (DSO) 13.00, (cerkev)14.00, 15.00, 16.00 blagoslovi velik. jedi
 16.30 molitveno bogoslužje
 20.00 ++ Plešec in Kocet  
Nedelja 21. 4. 2019 6.00 ++ Antonija in 
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA  Franc Bečan
VSTAJENJA - 9.30 za žive in rajne farane
Anzelm, šk - uč.  + Andrej Jeraj, rd.
 19.00 + Uroš Jaklič, obl.
 
  

Leto: XXX                       številka: 5                     7. april 2019

Vstopamo v cvetni teden 
Gospodovega trpljenja smrti 
in vstajenja. Želim vam 
duhovno doživete velikonočne 
praznike. Predvsem, da bi 
izkusili moč Jezusovega Križa. 
Povabim vas, da v prihajajočih 
dneh skupaj opazujemo moč 
Kristusovega Križa. Da se skupaj 
borimo proti brezčutnosti, 
neobčutljivosti in rutini. Ko smo 
z mladimi pri verouku na koncu 
veroučnih ur posvečenih 
Jezusovemu življenju gledali 

Pasjon, režiserja Mel Gipsona, so vse, kar smo prej povedali, drugače 
razumeli. Se mi zdi, da so začeli s srcem dojemati ljubezen Boga Očeta do 
nas. Bog je poslal svojega sina v smrt za nas. Jezus je trpel in umrl zaradi 
mojih grehov. Jaz sem tisti, ki sem ga pljuval, zasramoval, bičal, kronal, 
mu nalagal križ, ga pribijal na križ, … Jezusovi zadnji dnevi, kako jih je 
doživljal in sprejemal, pokažejo tisto, kar se s prostim očesom ne vidi. In 
želim vam, da bi skupaj v teh svetih dneh občudovali tisto, kar se sicer ne 
vidi – ljubezen, ki je močnejša od smrti. Vabljeni smo, da »gledamo vanj, 
ki so/smo ga prebodli!« Gledano zgolj in samo s človeškimi očmi je to 
absurd in nesmisel. Apostol Pavel sam zapiše, da je beseda o križu za tiste, 
ki so na poti pogubljenje norost, nam ki smo napoti rešitve, pa je Božja 
moč; judom je v spotiko, poganom norost.« (! Kor 1, 18.23.) Nam je 
vrhunec. In rad bi, da skupaj doživimo, da je Jezus na križu najvišja točka 
našega življenja. Vse kar je naprej je že onkraj zemeljskega življenja. 
Evangelist Janez je bil ves čas zraven in prav on je najbolj čutil Božjo 
ljubezen v Jezusu, ki je prihajala do njega, posebno v teh zadnjih dogod-
kih Jezusovega zemeljskega življenja. Zato je celoten evangelij zapisal 
tako, da je vse usmerjeno v to točko – gledali bodo vanj, ki so ga prebodli. 
Tam se je zgodilo spreobrnjenje – pomislimo na rimskega stotnika ali pa 
desnega razbojnika. Janez je zares kontempliral v teh strašnih dogodkih, 
kako se Bog razodeva, kako Bog razodeva svojo ljubezen. Jezus večkrat 
poudari, da dela samo tisto, kar je videl pri očetu. In najbolj se to pokaže v 
teh treh dneh svetega velikonočnega tridnevja. Celotno Jezusovo življenje 
je odrešilno, sam vrh pa je doživelo v teh treh dneh. In vrh je na križu – ko 
bom povzdignjen z zemlje bom vse pritegnil k sebi. Za Janeza se evangelij 
začne šele, ko Jezus umre. Ko gre Jezus z vsem človeškim, s to človeško 
naravo, ki jo nosiva tudi jaz in ti, k Očetu.
(se nadaljuje na prvi notranji strani) 

Ponedeljek 22. 4. 2019  (cerkev) 8.00 ++ starši Zadnikar
vel. osmina  in brat Franc
Hugo, op.  (Petelinc) 10.00 + Minka Rot
  (DSO) 16.00  sv. maša (Pirniče)
Torek 23. 4. 2019  (kapela) 7.00 za blagoslov zakoncev
vel. osmina, Jurij, muč.
Sreda 24. 4. 2019 19.00 +Jurij Lesica
vel. osmina, Fidel, muč.  
Četrtek 25. 4. 2019 19.00 +Franc Hafner 
vel. osmina, Marko, ev.  
Petek 26. 4. 2019 (DSO) 16.00 ++ Mezek in Čemažar
vel. osmina 19.00 ++ Jelka in Rudi
Marija Mati dobrega sveta    Trampuš, obl.
Sobota 27. 4. 2019 19.00 + Janez Sedej, 30. dan
vel. osmina, Hozana, dev.  za zdravje
Nedelja 28. 4. 2019 7.00 za žive in rajne farane
2. VELIKONOČNA - 9.30 + Karl Fram, 30. dan 
BELA NEDELJA -  za splavljene otroke in
nedelja božjega usmiljenja  duše njihovih staršev
Peter Chanel, duh., muč. 19.00 + Gorazd Fertin
  

Napovedni koledar:
29. 4. - 3. 5. – prvomajske počitnice
1. 5. – začetek šmarnic
2. 5. – maša na Tehovcu
3. 5. – prvi petek
3. 5. - 5. 5. – animatorski vikend 
5. 5. – žeg. na Petelincu, prvoob. izročitev belega obl., šmar. na Marjeti
6. 5. - 12. 5. – teden molitve za duhovne poklice
6. 5. – tajništvo ŽPS
7. 5. – katehetski sestanek
8. 5. – srečanje Karitas
9. 5. - 11.5. – tridnevnica pred prvim sv. obhajilom
12. 5. – prvo sveto obhajilo
13. 5. – ŽPS
16. 5. – kateheza odraslih

V MESECU MARCU so k Bogu odšli: Matjaž Hudež (51)
   Antonija Bizant (90)
  Majda Trampuš (85)
  Janez Sedej (88)
  Karl Fram (79)
Božji otroci so postali:  Krstov ni bilo.

Čiščenje cerkve:
13. 4. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)

16. 4. – 2., 3. in 4. skupina 
27. 4. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)

    
 

Krstna nedelja v aprilu:
Nedelja, 28. 4., bo krstna. Priprava na zakrament 

sv. krsta bo v četrtek, 25. 4., ob 20.00 v učilnici župnišča. 
Potrebne so predhodne prijave.

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



Pasjon, režiserja Mel Gipsona, so vse, kar smo prej povedali, drugače 
razumeli. Se mi zdi, da so začeli s srcem dojemati ljubezen Boga Očeta do 
nas. Bog je poslal svojega sina v smrt za nas. Jezus je trpel in umrl zaradi 
mojih grehov. Jaz sem tisti, ki sem ga pljuval, zasramoval, bičal, kronal, 
mu nalagal križ, ga pribijal na križ, … Jezusovi zadnji dnevi, kako jih je 
doživljal in sprejemal, pokažejo tisto, kar se s prostim očesom ne vidi. In 
želim vam, da bi skupaj v teh svetih dneh občudovali tisto, kar se sicer ne 
vidi – ljubezen, ki je močnejša od smrti. Vabljeni smo, da »gledamo vanj, 
ki so/smo ga prebodli!« Gledano zgolj in samo s človeškimi očmi je to 
absurd in nesmisel. Apostol Pavel sam zapiše, da je beseda o križu za tiste, 
ki so na poti pogubljenje norost, nam ki smo napoti rešitve, pa je Božja 
moč; judom je v spotiko, poganom norost.« (! Kor 1, 18.23.) Nam je 
vrhunec. In rad bi, da skupaj doživimo, da je Jezus na križu najvišja točka 
našega življenja. Vse kar je naprej je že onkraj zemeljskega življenja. 
Evangelist Janez je bil ves čas zraven in prav on je najbolj čutil Božjo 
ljubezen v Jezusu, ki je prihajala do njega, posebno v teh zadnjih dogod-
kih Jezusovega zemeljskega življenja. Zato je celoten evangelij zapisal 
tako, da je vse usmerjeno v to točko – gledali bodo vanj, ki so ga prebodli. 
Tam se je zgodilo spreobrnjenje – pomislimo na rimskega stotnika ali pa 
desnega razbojnika. Janez je zares kontempliral v teh strašnih dogodkih, 
kako se Bog razodeva, kako Bog razodeva svojo ljubezen. Jezus večkrat 
poudari, da dela samo tisto, kar je videl pri očetu. In najbolj se to pokaže v 
teh treh dneh svetega velikonočnega tridnevja. Celotno Jezusovo življenje 
je odrešilno, sam vrh pa je doživelo v teh treh dneh. In vrh je na križu – ko 
bom povzdignjen z zemlje bom vse pritegnil k sebi. Za Janeza se evangelij 
začne šele, ko Jezus umre. Ko gre Jezus z vsem človeškim, s to človeško 
naravo, ki jo nosiva tudi jaz in ti, k Očetu.
(se nadaljuje na prvi notranji strani) 

(nadaljevanje uvodnika)

Janez želi pokazat, da križ pravzaprav ni prostor smrti, ampak življenja, 
tistega pravega življenja. Iz Jezusove prebodene strani priteče kri in voda, 
to je Božje življenje, ki se od takrat po zakramentih steka v zgodovino 
Cerkve. Zato lahko rečemo, da je vir življenja zrenje Njega, ki so ga 
prebodli. To je čudovita resničnost, da nam večno življenje priteka iz zrenja 
Jezusove odprte strani. Njegova odprta stran, če duhovno zremo, nam 
omogoča pogled v sama nebesa. Če verujemo, da je Jezus učlovečeni Bog, 
in da je Jezus postal vrata k Očetu, potem njegova odprta stran simbolizira 
odprt vhod do Očeta. Za to je potreben pogled vere, na to resničnost nas je 
uglasil postni čas. Gledano samo z zemeljskimi očmi tega ne bomo videli. 
Edina resničnost Boga je da ljubi. In to se v vseh možnih odtenkih pokaže 
prav v teh nadvse svetih dneh. Želim vam, da bi vsak dan posebej to zrli in 
ugledali uzrli smisel. Tedaj bomo prepoznali smisel tudi naših križev in to 
je že prvi korak iz groba v velikonočno jutro. V teh svetih dneh želim, da bi 
te korake delali skupaj in da bi skupaj gledali zadnji spopad med lučjo in 
temo. Želim , da bi bili skupaj napolnjeni z veseljem, ki ni od tega sveta in 
ima korenine onkraj, v Bogu, ki je premagal smrt in dokončno uničil moč 
pekla in hudega duha. Veselo veliko noč vam želim. Aleluja. 

Jure Koželj, žpk.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 8. 4., bomo imeli sejo ŽPS. Začeli jo bomo s sveto mašo 
ob 19.00 v cerkvi. Člani lepo vabljeni.

Srečanje Karitas 
V sredo, 10. 4., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod cerkvijo 
srečanje njenih sodelavcev.

Kateheza odraslih
V četrtek, 11. 4., bo po maši in molitvah v Marijini učilnici redno 
mesečno srečanje kateheze za odrasle.
 

Spovedovanje pred prazniki
• Spoved veroučencev
V cvetnem in velikem tednu bo potekalo spovedovanje veroučencev 
pred prazniki. Spovedovanje bo potekalo v času rednega verouka:

Dan   Razred
Ponedeljek, 8. 4.  5. r.
Četrtek, 11. 4.   birmanci, 4. r.
Ponedeljek, 15. 4.  birmanci; 6. r.
Torek, 16. 4.   3.r.; za 2. r. – verouk odpade

V času velikonočnega tridnevja in na velikonočni ponedeljek ni rednega 
verouka. Veroučenci skupaj s starši lepo povabljeni k mašam in 
obredom svetega velikonočnega tridnevja. 

Kruhki za prvoobhajance na veliki četrtek
Veliki četrtek je na poseben način povezan z prvoobhajanci, saj je takrat 
Jezus postavil zakrament svete evharistije. Pri večerni sveti maši bodo 
prvoobhajanci in njihove družine prejeli blagoslovljen velikonočni kruh.

• Spovedovanje mladih
Z mladimi se bomo v soboto, 13. 4., zvečer po večerni sv. maši udeležili 
dekanijskega spovedovanja mladih v Podutiku. Odhod izpred župnišča bo 
takoj po maši.
• Spovedovanje pred prazniki
Na cvetno nedeljo od 16.00 dalje bo v cerkvi potekalo spovedovanje. Od 
17.00 dalje bodo na voljo tudi tuji spovedniki.
• Spovedovanje v DSO
V domu starejših bom spovedoval in obiskoval bolne v torek (16. 4.) in 
sredo (17. 4.) dopoldne.

Obiski bolnih in ostarelih pred prazniki
Bolne in ostarele bom obiskoval po domovih na cvetni četrtek (Seničica, 
Žlebe in Golo Brdo) in na cvetni petek (Preska, Vaše in Studenčice). Če bi 
še kdo rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči na tel. 051/303-164.

Križev pot pripravijo skavti
Na petek pred cvetno nedeljo (12. 4.) bodo pobožnost križevega pota 
pripravili naši skavti. Pobožnost bo kot po navadi potekala v cerkvi ob 
18.30 uri. Ob vstopu v cerkev, boste lahko vaše ime napisali na križ. Ta križ 
bo v času križevega pota romal po naši cerkvi. K nošenju križa boste 
povabljeni vsi navzoči – tako bomo na zunaj pokazali duhovno resničnost, 
ki naj bi se dogajala v notranjosti – »nosite bremena drug drugega!« (Gal 
6,2)

Oratorijski dan
V soboto, 13. 4., od 9.00 do 13.00 bo potekal oratorijski dan. Če bo lepo 
vreme, bomo oratorijski dan začeli pri Hafnarjevi kapelici Marije Pomagaj 
v Bonovcu ter od tam nadaljevali pot Jezusovega križevega pota preko 
Čerena do kapele v pastoralnem domu. Na to pot povabljeni vsi, ne le 
otroci. To bo molitev ob prizorih iz Jezusovega pasijona, ki jih bodo 
uprizorili mladi.  V primeru dežja, bo ta molitev potekala v dvorani 
pastoralnega doma. Drugi del oratorija pa bo izdelovanje butaric. Otroci 
jih bodo izdelovali v avli pred dvorano, starši oziroma odrasli pa ste 
povabljeni, da izdelate veliko butarico, ki jo bomo postavili na igrišče 
našega vrtca. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Res vsi lepo vabljeni – 
otroci, starši, odrasli, mladi, dedki, babice,… Otroke prosim, da se na 
oratorij prijavijo. Prijavnice so na voljo pri verouku in na spletni strani 
župnije Preska.

Cvetna nedelja 
Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja, ko bogoslužje poudarja Jezusov 
slovesni vhod v mesto Jeruzalem. Ljudje so ga pričakali z oljčnimi vejami 
in cvetjem ter pozdravljali: „Hozana na višavah, blagoslovljen je kralj 
judovski, ki prihaja v imenu Gospoda.“ Da bi tudi mi to podoživeli, se 
bomo ob 9.30 zbrali pred župniščem, blagoslovili zelenje ter se s procesijo 
spomnili Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Da bi laže začutili, da 
smo prav mi tisti, ki na trenutke Jezusa častimo z radostnimi vzkliki, in da 
smo prav mi tisti, ki že v naslednjem trenutku 

vpijemo: »Križaj ga, križaj ga!«, vas vabim, da pri procesiji 
sodelujemo z butaricami, petjem in procesijo, ki se bo vila 
mimo župnišča, šole, po ozki poti ob pastoralnem domu proti 
cerkvi. Blagoslov zelenja bo pri vseh svetih mašah.

Križev pot na cvetno nedeljo
Križev pot na cvetno nedeljo pripravljajo župnijske zakonske 
skupine in drugi zakonci. Molitev križevega pot bo ob 16.00 v 
župnijski cerkvi.

Ministrantske vaje pred prazniki
V ponedeljek, 15.4. in sredo 17. 4., po večerni sv. maši bomo 
imeli z ministranti vaje pred prazniki. Prosim za zanesljivo 
udeležbo.

Čiščenje cerkve in njene okolice pred prazniki
Predpraznično čiščenje cerkve bo na veliki torek, 16. 4., ob 8.00. 
Čistijo 2., 3. in 4. skupina. Vse može, ki vam čas to dopušča in 
imate voljo, pa vabim k čiščenju okolice cerkve, prav tako v torek 
ob 8.00. 

Delitev hrane
Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov s prehransko 
pomočjo, v sredo 17. 4., med 17.00 in 18.45.

Častna straža ministrantov ob Božjem grobu
Tudi letos bomo imeli živo častno stražo Najsvetejšega ob 
Božjem grobu. Za živo častno stražo Jezusovega telesa v grobu 
bodo poskrbeli naši ministranti.

Devetdnevnica pred praznikom Božjega usmiljenja
Sveti oče Janez Pavel II. je nedeljo po veliki noči razglasil za 
nedeljo Božjega usmiljenja. Pred to nedeljo pa se opravlja 
devetdnevnica Božjega usmiljenja, ki jo začnemo na veliki 
petek in vsak dan zmolimo rožni venec Božjega usmiljenja. Na 
nedeljo Božjega usmiljenja Cerkev naklanja popolni odpustek 
vsem, ki so duhovno ustrezno pripravljeni (sveta spoved, 
molitev po namenu svetega očeta, obhajilo). Devetdnevnico 
bomo opravljali tudi skupaj: na veliki petek po križevem potu 
ob 15.00, na veliko soboto po molitvenem bogoslužju ob 7.00, 
na veliko noč po večerni sveti maši ob 19.00., na velikonočni 
ponedeljek po sveti maši ob 8.00 ter vse naslednje dni po 
večerni sveti maši.

Velikonočna osmina
Vstajenjska nedelja se podaljša na celoten teden. »To je dan, ki 
ga je naredil Gospod. Veselimo se ga in se radujmo. Aleluja. 
Aleluja.« Vsak dan velikonočne osmine vas vabim k sveti maši.

Velikonočni ponedeljek 
Ta dan bo v župnijski cerkvi sveta maša zjutraj ob 8.00, ob 
10.00 pa bo sveta maša pri sv. Jakobu na Petelincu. Pred 
mašo bo protipotresna pobožnost, ki jo bomo ob 9.50 začeli 
pri ostankih nekdanje mežnarije. Lepo vabljeni. 

Sestanek za starše prvoobhajancev
V torek, 23. 4., ob 20.00 bo v dvorani Valentina Oblaka v 
pastoralnem domu sestanek za starše prvoobhajancev pred 
praznikom prvega svetega obhajila. Starši lepo vabljeni.

Sestanek zborovodij
V sredo, 24. 4. ob 19.30 bo v župnišču sestanek zborovodij in 
organistov.

Dopolnimo spoznanja – Družbeni nauk Cerkve
V petek, 26. 4. ob 20.00 v dvorani Valentina oblaka nadalju-
jemo z ciklom predavanj prof. dr. Rafka Valenčiča o 
Družbenem nauku Cerkve. Lepo vabljeni.

Dekanijski izlet ministrantov
V soboto, 27. 4. bomo z ministranti dekanije Ljubljana 
Šentvid odšli na izlet. Najprej si bomo ogledali vojaški muzej 
v Pivki, šli v podmornico iz 2. svetovne vojne, nato si bomo 
ogledali farmo konj, se okrepčali v piceriji ter si na koncu 
ogledali eno največjih slovenskih kmetij. Odhod avtobusa iz 
Preske ob 8.00. Povratek do 18.00. Ministranti se prijavijo pri 
meni (župniku).

Bela Nedelja, nedelja Božjega Usmiljenja
Gospod Jezus želi, da praznik božjega usmiljenja praznujemo 
na prvo nedeljo po veliki noči, kar kaže na tesno zvezo med 
velikonočno skrivnostjo odrešenja in tem praznikom. 
Bogoslužje tega dne najpopolneje slavi Boga v skrivnosti 
njegovega usmiljenja.

Navodila glede obhajila z hostijami z nizko količino 
glutena
Na praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, 15. 6. 2017, je 
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov 
objavila, da so »hostije, ki so popolnoma brez glutena,  
neveljavna snov za obhajanje evharistije. Veljavna snov so 
hostije, ki so delno brez glutena, in tiste, ki vsebujejo količino 
glutena, ki zadostuje za izdelavo kruha brez dodajanja drugih 
snovi ter brez postopkov, ki bi potvorili kruh« Tako se lahko 
obhaja s hostijami, ki imajo nizko vsebovanost glutena, in 
sicer 12g na kg. Kdor pa ima res hudo obliko alergije na 
gluten pa se sme obhajati z vinom, torej z Rešnjo krvjo.


