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Moč Kristusove krvi

Ali hočete poslušati o Kristusovi krvi? Pojdimo k njenemu pravzoru in 
se spomnimo njene predpodobe in pripovedujmo iz Stare zaveze.
Zakoljite, pravi Mojzes, enoletno jagnje in z njegovo krvjo pomažite 
vrata. Kaj praviš, Mojzes? Mar more ovčja kri rešiti razumnega človeka? 
Pa še kako, reče; ne zategadelj, ker je kri, marveč zato, ker je predpo-
doba Kristusove krvi. Če bo torej sovražnik videl, da niso pomazani s 
krvjo predpodobe podboji vrat, ampak usta vernikov z bleščečo krvjo 
resnice, s krvjo, posvečeno podbojem Kristusovega templja, se bo še 
toliko prej umaknil.
Ali hočeš zvedeti še o nadaljnji moči te krvi? Poglej, od kod je najprej 
privrela in iz katerega studenca je pritekla. S križa samega je najprej 
privrela, tista Gospodova stran je bila njen izvirek. Ko je Jezus umrl, 
pravi pismo, in je še visel na križu, se je približal vojak in s sulico 
prebodel stran in od tod sta pritekla voda in kri. Prva je znamenje krsta, 
druga evharistije. Vojak je odprl stran in nam odkril notranjost svetišča; 
in našel sem dragocen zaklad ter se štejem srečnega, da sem našel 
sijajno bogastvo. Prav tako se je zgodilo tudi z onim jagnjetom. Judje 
so zaklali jagnje, meni je pa sad te žrtve dobro znan.
Iz strani sta pritekla kri in voda. Nočem, poslušalci, da bi kar hitro šli 
mimo globin tolikšne skrivnosti. Moram še namreč govoriti o skrivnosti 
in tajnosti. Rekel sem, da tista voda in kri pomenita krst in zakramente. 
Iz teh je bila ustanovljena Cerkev, iz kopeli prerojenja in prenovljenja 
Svetega Duha, iz krsta, pravim, in iz zakramentov, ki so očividno pritekli 
iz strani. Iz svoje strani je torej Kristus sezidal Cerkev, kakor je iz strani 
Adamove izšla Eva, njegova žena.
O tej stvari namreč pričuje tudi Pavel, rekoč: Iz njegovega mesa in iz 
njegovih kosti smo, ter omenja stran. Kajti kakor je Bog naredil, da je iz 
tiste strani ustvaril ženo, tako nam je tudi Kristus iz svoje strani podelil 
vodo in kri, s čimer naj bi se krepčala Cerkev. In kakor je Bog med 
spanjem dremajočega Adama odprl njegovo stran, tako nam je Kristus 
takoj po smrti podaril vodo in kri.
Poglejte, na kakšen način si je Kristus pridružil nevesto, glejte, s kakšno 
jedjo nas hrani. Kajti z isto jedjo se rojevamo in hranimo. Kakor naravni 
čut sili ženo, da takoj doji svojega dojenčka z mlekom in krvjo, tako tudi 
Kristus vedno hrani s svojo krvjo tiste, ki jih je prerodil.

(iz kateheze sv. Janeza Zlatoustega, škofa) 

Čiščenje cerkve:
6. 7. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)

13. 7. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
20. 7. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
27. 7. – 1. skupina (Vodja: Anica Zupančič)

Krstna nedelja v juliju:
Nedelja, 18. 7., bo krstna. Priprava na zakrament 

sv. krsta bo v petek, 16. 7., ob 20.00 v učilnici 
župnišča. Potrebne so predhodne prijave.

Ponedeljek 1. 7. 2019  19.00 ++Miha in Frančiška
Estera, sp. žena  Erjavec
Torek 2. 7. 2019 (kapela) 7.00 za zdravje
Frančišek Regis, red.   
Sreda 3. 7. 2019  19.00 ++ starši Vidmar
Tomaž, ap. 
Četrtek 4. 7. 2019 19.00 + Marija Demšar
Urh (Uroš), šk.  
Petek 5. 7. 2019 (DSO) 10.00 sveta maša
Ciril in Metod, slov. ap. 19.00 ++ starši Luštrik in
PRVI PETEK  Dobnikar
Sobota 6. 7. 2019 7.15 fatimska pobožnost
Marija Goretti, muč.  8.00 za duh. pok. in svet. duh.
 9.00 duh. obnova Karitas
PRVA SOBOTA 19.00 + Martin Dobnikar, 7. dan
  + Martin Čarman  
Nedelja 7. 7. 2019 7.00 ++ Antonija in Franc Bečan
14. navadna NEDELJA  9.30 ++ rajni
“ned. vseh slov. po svetu” 19.00 za žive in rajne farane
Edilburga, op.  (začetek oratorija)
  
  
Ponedeljek 8. 7. 2019 19.00 ++ Omejc in
 Gregor Grassi, šk.  Skalar
Torek 9. 7. 2019  (kapela) 7.00 +Anton Jaklič, obl.
Avguštin Rong, muč. 
Sreda 10. 7. 2019  19.00 po namenu
Amalija Redovnica  
Četrtek 11. 7. 2019 19.00 ++ Rozalija in Ivan
Benedikt, op.  Rekef  
Petek 12. 7. 2019 (DSO) 10.00  + Vinko Plešec, obl.
Mohor in Fortunat, muč. (zak. or.)15.00 + Vida Ježek
Sobota 13. 7. 2019 19.00 ++ Janez in Andrej
Henrik (Hinko), kr.  Jeraj
Nedelja 14. 7. 2019 7.00 za žive in rajne farane
15. NAVADNA NEDELJA  9.30 po namenu K. M.
Kamil de Lellis, duh. 
 
  
  

Ponedeljek 15. 7. 2019 20.00 +Janez Žerovnik
 Bonaventura, šk. -uč.  
Torek 16. 7. 2019  (kapela) 7.00 +Peter Bonča, god
Karmelska M. B. 
Sreda 17. 7. 2019  20.00 + Vencelj Filipič
Aleksij, spk  + Boštajn Pavlič
Četrtek 18. 7. 2019 19.00 ++ Vili in Vinko Kos
Elij, muč.    
Petek 19. 7. 2019 (DSO) 10.00  + Anton Okršlar
Arsenij, puš. 19.00 + Mara Barišič, 30. dan
  + Marjeta Stopar, obl
Sobota 20. 7. 2019 (Brezje) 8.30 za zdravje
Marjeta Antiohijska, muč. 19.00 ++ Anton in Marija Omejc
Nedelja 21. 7. 2019 8.30 za zdravje
16. N. N. -“Krištofova” (Žlebe)10.00 za žive in rajne farane
Lovrenc, duh - uč. 
 
  
  

Ponedeljek 22. 7. 2019 19.00 +Janez Jenko
Magdalena , sp. žena  
Torek 23. 7. 2019  (kapela) 7.00 ++ Vinko in Marija
Brigita Švedska, red.  Bečan
Sreda 24. 7. 2019 19.00 + Manca Detela
Krištof, muč.  
Četrtek 25. 7. 2019 19.00 + Robert Žnidarčič
Jakob Starejši, ap. (Petelinc) 20.30 + Janez Jenko 
Petek 26. 7. 2019 (DSO) 10.00  + Karl Fram
Joahim in Ana, starši 19.00 + Franc Urbančič, obl
device Marije  
Sobota 27. 7. 2019 (Šmarna Gora) 7.30 + Ana Vehovec
Gorazd, Kliment, Sava 19.00 + Dušan Lah
in drugi učenci C. in M.
Nedelja 28. 7. 2019 7.00 za žive in rajne farane
17. NAVADNA NEDELJA 9.30 + Angela Petrič, god
Samson (Samo), šk. 
 
  
  

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



Mesec julij – mesec češčenja presvete Jezusove Krvi
Po besedi Svetega pisma (Raz 1,5 in 5,9) nas je Jezus opral naših 
grehov s svojo krvjo. Tako smo zdaj vsi odkupljeni z dragoceno krvjo 
Kristusa, nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta (1 Pt 1,19). 
Cerkveni očetje mnogokrat pišejo o neskončni vrednosti Jezusove 
krvi, ki ji v zvezi z drugo Božjo osebo gre Božje češčenje. Po besedi 
sv. Tomaža Akvinskega more te krvi »ena sama kapljica ves svet 
oprati grehov madeža«.
Češčenje presvete krvi je bilo v Cerkvi vedno živo. Izrecne pobožnosti 
do nje so se razširile posebno po križarskih vojnah, ko so verniki z 
Zahoda prinašali domov kot relikvije predmete, ki jih je mogla kdaj 
namakati resnična Jezusova kri. Veliko spoštovanje so v srednjem in 
novem veku izkazovali tudi relikvijam, ki samo posredno spominjajo 
na Božjo kri. To so bile relikvije, nastale po poročilih, da se je 
pokazala kri na oskrunjeni posvečeni hostiji, križu ali Odrešenikovi 
podobi. Okrog leta 240 naj bi v mestu Bejrut Jezusovo podobo 
hudobni ljudje prebadali z žeblji in sulico, s podobe pa je pritekla kri 
in voda. Delček to podobe je bil shranjen v Radovljici in tja priklical 
trume romarjev. Krvavenje s križa je bilo podlaga za romanja v 
Peravo pri Beljaku. Nekateri romarski kraji so dobili celo ime po sveti 
krvi (Heiligenblut). V takih primerih ne gre za kri, ki je pritekla iz 
Jezusovega živega telesa. Legendarnih čudežev na teh krajih Cerkev 
navadno ni preiskovala, ni pa ovirala ljudskih pobožnosti, ki so 
izvirale iz prave vere.
V mesecu juliju bomo po vsaki sv. maši zmolili nekaj vzklikov iz 
litanij v čast presveti Jezusovi Krvi, hkrati pa vas spodbujam, da se v 
tem mesecu posebno spominjate naših starejših v domu starost-
nikov v Medvodah, kjer je kapela posvečena v čast presveti Jezusovi 
Krvi.

Karitas delitev hrane
V sredo, 3. 7., od 17.00 do 18.45 bodo sodelavci Karitas v svojih 
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano. Prijazno 
vabljeni.

Izlet šmarničarjev
Letos nas je angelček Serafinček navduševal za molitev. Upam, da 
sedaj kaj več molimo. Zahvalni izlet za pridno obiskovanje šmarnic 
bo v četrtek, 4. 7. Obiskali bomo rudnik Mežica ter kraje pisatelja 
Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, ki je napisal črtico z naslovom 
Solzice – Šmarnice. Odhod bo izpred župnišča ob 8.00 zjutraj. Dar za 
izlet znaša 20 €. Prijavite se v župnijski pisarni do srede, 3. 7.

Prvi petek, 5. 7.
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 23.00.

Prva sobota, 6. 7.
Prav tako ste vabljeni, da vztrajamo pri pobožnosti prvih sobot. Sveta 
maša na prvo soboto v mesecu juliju bo ob 8.00 v kapeli pastoral-
nega doma. Fatimsko pobožnost bomo začeli ob 7.15. 

Duhovna obnova za sodelavce Karitas
V soboto, 6. 7., bo v pastoralnem domu svetega Jožefa v župniji 
Preska potekala duhovna obnova, ki jo bo vodil prelat Anton Slabe. 
Začetek bo ob 9.00. Prijavite se pri diakonu g. Iztoku Žebovcu na 
telefon 040/813-509.

Nova maša Tadeja Ložarja
Novomašnik Tadej Ložar bo imel v nedeljo, 7. 7., novo mašo v 
domači župniji Dol pri Ljubljani. Slovesna sveta maša bo ob 10.00 v 
tamkajšnji župnijski cerkvi Sv. Marjete. Lepo vabljeni.

Uradne ure v poletnem času
Uradnih ur v poletnem času (do septembra) ne bo! Kar je nujnih 
stvari ali pa oddajanja namenov za svete maše, bo možnost za to po 
večerni sveti maši. Za druge stvari pa sem dosegljiv na mobilnem 
telefonu: 051/303-164.

Večerne nedeljske sv. maše v juliju in avgustu
V mesecu juliju in avgustu ne bo nedeljske večerne sv. maše (ob 
19.00). Izjema je prva nedelja v juliju – torej nedelja, 7. 7.

Poletni oratorij
Letošnji počitniški oratorij v naši župniji bo potekal od 8. do 12. 7.  
Oratorij bomo uradno začeli že dan prej (7. 7.) pri sv. maši ob 19.00. 
Veselimo se razmišljanja o Svetem Duhu, ki ga bomo spoznavali na 
oratorijskih katehezah. Mimogrede pa nas bo razveseljeval Peter 
Klepec s svojo izjemno močjo. Oratorij bomo zaključili v petek, 12. 
7., s sveto mašo ob 15. uri, h kateri ste vabljeni vsi župljani. Prav 
tako pa poletni oratorij in vse animatorje ter otroke priporočam v 
molitev. V času oratorija bo v cerkvi od 10.00 do 12.00 izpostavljeno 
Najsvetejše. K molitvi za duhovni uspeh oratorija vabljeni vsi 
župljani.

Poletni tabor naših skavtov
Naši skavti bodo od srede, 15. 7., pa do torka, 23. 7., na poletnem 
taboru. Skavte in voditelje priporočam v molitev.

Romanje v Medžugorje na »Mladifest«
V začetku meseca avgusta, 1.– 5. 8., bomo z 
mladimi poromali na festival mladih v Marijino 
mesto Međugorje. Vse zainteresirane vabim, da 
svojo prijavo čim prej sporočite preko spletnega 
obrazca, ki ga najdete na spletni strani župnije 
skupaj s podrobnejšimi informacijami. 
Vabljeni mladi po letih in mladi po srcu.

Zahvale
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki karkoli dobrega naredite v prid naše 
župnije. Iskrena hvala vsem, ki ste si na dan celodnevnega čaščenja 
vzeli čas za molitev in sveto mašo. Hvala, da ste živi kamni župnije. 
Hvala vsem, ki ste bili na poseben način vključeni v pripravo prazno-
vanja – čistilkam, krasilkama, pevcem, pritrkovalcem, ministrantom, 
Simoni za oblikovanje programa, gasilcem za izposojo miz, vsem, ki ste 
poskrbeli za pecivo in pijačo, skavtom za strežbo, vsem, ki ste pripravili 
in okrasili dvorano, pletli vence,  postavili mlaje, Janezu Šušteršiču za 
darovane mlaje,  OŠ Preska za izposojo dvorane.  Bog vam povrni!

Mesec junij:

K Bogu so odšli:    Božji otroci so postali:
Mara Barišič (61)  Anej Čater (Golo Brdo)
Martin Dobnikar (72) Jaša Jošt (Polšica pri Podnartu)
   Žana Vita Jošt (Polšica pri Podnartu)
   Lovro Kovač (Preska)
   Leia Rosalia Dolenc (Ljubljana)
   Olivia Amelia Dolenc (Ljubljana)
   Mariah Dolenc (Ljubljana)

Napovedni koledar

1. 8. do 5. 8. – romanje mladih v Međugorje (Mladifest) 
2. 8. – prvi petek
3.8. – prva sobota
6. 8. – začetek 9-dnevnice pred Marijinim vnebovzetjem
10. 8. – romanje s kolesi na svete Višarje
15. 8. – praznik Marijinega vnebovzetja
16. 8. – priprava na krst
18. 8. – krstna nedelja
21. 8. – Karitas delitev hrane
22. 8. – katehetski sestanek
25. 8. – žegnanje sv. Marjeta
26. 8.–29. 8. – Počitnice z Jezusom

Duhovne vaje
15.7.–17.7. bom na duhovnih vajah, zato bosta sveti maši v 
ponedeljek in sredo ob 20.00. V torek pa bo sveta maša kot običajno 
ob 7.00. 

God sv. Marjete Antiohijske
Na god svete Marjete, v soboto, 20. 7., ne bo svete maše pri sv. 
Marjeti v Žlebah, ker je to že predvečer nedelje. »Marjetno« nedeljo 
bomo torej praznovali 21. 7.,  ko bo ob 10.00 slovesna sveta maša. 
Pri maši bo darovanje za obnovo fasade. Lepo vabljeni, da skupaj 
počastimo zavetnico naše podružne cerkve.

Romanje s kolesi na Brezje
V soboto, 20. 7., bomo s kolesi poromali na Brezje. Odhod izpred 
kapelice pod cerkvijo bo ob 5. uri zjutraj. Prijave oz. informacije: ga. 
Minka Mihovec na tel. 031/299-911. Lepo vabljeni, da skupaj 
poromamo k Mariji Pomagaj.

Krištofova nedelja
Krištofovo nedeljo bomo obhajali 21. 7. Po vseh mašah bo blagoslov vozil. 
Ob tej priložnosti bomo delili nalepke, hkrati pa ste vabljeni, da darujete 
za sklad MIVA, ki oskrbuje naše misijonarje s prevoznimi sredstvi. V imenu 
misijonarjev se že vnaprej iskreno zahvaljujem za vsak vaš dar. Sveta maša 
v župnijski cerkvi bo ob 8.30, ker bo na sv. Marjeti ob 10.00. 

God sv. Jakoba starejšega
V zboru dvanajsterih apostolov, ki jih je bil Jezus izbral iz vrst svojih 
številnih učencev, sta bila dva Jakoba. Med prvimi je bil za apostola 
poklican Jakob (25. 7.), zato je ob njegovem imenu vzdevek 'starejši' (po 
apostolski službi, ne po letih), malo kasneje pa je Jezus poklical še 
Jakoba, Alfejevega sina, ki mu pravimo 'mlajši'.
Podružnica na Petelincu je posvečena sv. Jakobu starejšemu. Sv. maša na 
Petelincu bo na godovni dan, v četrtek, 25. 7., ob 20.30. Lepo vabljeni! 

Praznik Marijinih staršev – sv. Joahima in Ane
Moja rojstna župnija v Tunjicah je posvečena sv. Joahimu in Ani. Tam 
stoji mogočna romarska cerkev sv. Ane. Posebej slovesni romarski 
shod je prav na praznik (letos petek, 26. 7.). Zato bi tudi letos, če le da 
Bog lepo vreme, tja poromali s kolesi. Odhod izpred župnišča bo ob 
6.30. Prijave oz. informacije: ga. Minka Mihovec na tel. 031/299-911. 
Lepo vabljeni, da skupaj poromamo k zavetnikoma staršev in velikima 
priprošnjikoma za vse tiste pare, ki ne morejo imeti svojih otrok.
 
Maša na Šmarni gori
V soboto, 27. 7., vabljeni na Šmarno goro k zaobljubljeni sv. maši ob 
7.30. Župnijska Karitas nudi prevoz, v kolikor ne morete peš 
poromati k Rožnovenski Materi Božji. Da bi želeli prevoz, potrdite na 
tel. št. 031/393-052, do četrtka, 25. 7. Odhod bo ob 6.00 izpred 
gasilnega doma v Preski. 

 


