
Ponedeljek 23. 9. 2019 19.00 +Anton Alič, 30. dan 
Pij iz Pietrelcine, duhovnik  + Franci Dobnikar   
Torek 24. 9. 2019 (kapela) 7.00 ++ za vse rajne (Ana)
Bl. Anton Martin Slomšek, šk.   
Sreda 25. 9. 2019  19.00 + Terezija Bergant
Sergij, menih  
Četrtek 26. 9. 2019 19.00 + Janez Sedej
Kozma in Damijan, mučenca  
Petek 27. 9. 2019   (DSO) 10.00  + Anton Mrak  
Vincencij Pavelski - 19.00 +Zdravko Kopač, obl.
ustanovitelj lazaristov  
Sobota 28. 9. 2019 19.00 za zdravje in srečo 
Venčeslav, mučenec   
Nedelja 29. 9. 2019 8.30 za žive in rajne farane
26. nedelja med letom   + Janez Žerovnik, obl.
Mihael, Gabriel in  (Golo B.) 10.00 +Martin Dobnikar
Rafael 19.00 ++ Stanko in Ivana
  Rihtaršič
  
 
  

Leto: XXX                       številka: 12                       15. september 2019

Spodbude Antona Martina Slomška 
ob začetku veroučnega leta

Začelo se je novo pastoralno in šolsko leto. Ob začetkih si navadno 
ljudje zadamo načrte in cilje za prihodnost – nekateri segajo v daljno 
prihodnost, nekateri do naslednjega leta in spet drugi le do 
naslednjega jutra – če ne drugo, nas naslednje jutro čaka vstajanje 
in odhod v šolo ali na delovno mesto. V teh trenutkih se lahko 
spomnimo tudi na blaženega škofa A. M. Slomška, ki je s svojo 
modrostjo pomagal tedanjemu človeku pri njegovem napredovanju 
v modrosti in vedenju, predvsem otrokom pri rasti v njihovih 
krepostih, delovnih navadah in nenazadnje v dušni gorečnosti za 
Boga. Tako staršem pravi: »Starši, ne naveličajte se učiti in svariti 
svoje otroke, molite zanje! Dokler je drevo mlado, se lahko zravna, 
staro se zlomi!«. Staršem pa, ki ne želijo ali ne upajo svojih otrok 
soočiti z realno sliko sveta in bi jim kazali le lepote, preizkušenj in 
lastne odgovornosti v svetu pa ne, bl. Slomšek namigne: »Otrokom 
vse dovoliti pomeni storiti jih nezadovoljne za vse žive dni. Kdor želi 
srečno starost dočakati, se ne sme v mladih letih razvaditi.« In na 
drugem mestu: »Kakor moder oče otrokom ne dovoli vsega, tudi 
nam Bog ne stori vse po volji, ker nas ljubi. Vsa svoja pota izročimo 
Gospodu, on bo vse prav storil.« In spet: »V mladosti imaš začeti kaj 
si pritrgovati in potrpeti, da boš odrastel zdrav in srčen korenjak, ne 
pa mehkužen meglenjak.« Pomembno pa je tudi, da svoje delo 
pričenjamo in končujemo z Gospodom. Star slovenski pregovor 
pravi: »Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo,« bl. 
Slomšek pa dodaja: »Delaj veselo; delo je božji dar, ki nam zemljo 
polepša, živež poslajša, nam zdravje ohrani in nas greha obvar'je.« 
Za to leto nam bodi nekaj misli bl. škofa za osebno vodilo, saj 
imamo verujoči velik zaklad – a ta je v lončenih posodah, zato 
moramo na svoj zaklad (vero) paziti – »Starši in vzgojitelji, dajte si 
dopovedati z znamenji časa in spoznajte, da človek, ki je vero 
izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej.« S to mislijo 
zaključujem svoje razmišljanje in upam, da bo pastoralno in šolsko 
leto bogato in uspešno v napredovanju v modrosti, učenosti in 
priljubljenosti pri ljudeh in pri Bogu. Obilo Božjega blagoslova in 
milosti.

Tadej Pagon, bogoslovec

Ponedeljek 30. 9. 2019 19.00 + Marjan Žnidaršič, 30. dan
Hieronim, duh. in c. uč.  + Marija Omanovič
Torek 1. 10. 2019  (kapela) 7.00 po namenu
Terezija Deteta Jezusa, dev.  
Sreda 2. 10. 2019 19.00 + Marija Podgoršek, 30. dan
Angeli varuhi  + Ladislav Bizant, obl.
Četrtek 3. 10. 2019 19.00 na čast angelom varuhom
Gerard, opat  
Petek 4. 10. 2019 (DSO) 10.00 po namenu
Frančišek Asiški,  19.00 v zahvalo molivcem za 
redovni ustanovitelj  za Jožeta
  + Franc Osredkar, god
PRVI PETEK 20.00 - 23.00 češčenje
Sobota 5. 10. 2019 (kapela) 7.15 fatimska pobožnost
Marija Favstina, red. 8.00 za duhovne poklice
 19.00 + Ana Jamnik, 30. dan
PRVA SOBOTA  ++ Zore
  + Franc Jarc, god
Nedelja 6. 10. 2019 7.00 +Jože Zupančič, obl.
27. nedelja med letom 9.30 za žive in rajne farane
ROŽNOVENSKA NEDELJA 19.00 + Marija Omanovič
 Bruno, ust. kartuzijanov 
  

Čiščenje cerkve:

21. 9. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
28. 9. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan )

5. 10. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)

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

Ponedeljek 16. 9. 2019 19.00 +Janez  Peklaj, obl.
Kornelij, papež   
Torek 17. 9. 2019 (kapela) 7.00 + Janez Žerovnik
Robert Bellarmin, šk. in c. uč.    
Sreda 18. 9. 2019 19.00 +Martina Duhovnik, obl.
Jožef Kupertinski, duh. 
Četrtek 19. 9. 2019 19.00 +Ana Jeras
Januarij, šk. in muč.  
Petek 20. 9. 2019 (DSO) 10.00 + Ana Jamnik
Andrej Kin in kor. muč.  19.00 + Janez Sedej 
Sobota 21. 9. 2019 19.00 ++ Ferjanovi
Matej, apostol in evangelist  
Nedelja 22. 9. 2019 7.00 za žive in rajne farane
25. nedelja med letom 9.30 +Erika Gajanovič, obl
SLOMŠKOVA NEDELJA 19.00 +Terezija Bergant, obl.
Mavricij, muč.  

Pravilna št. transakcijskega računa župnije: 
SI56 0430 2000 3327 181
Nov elektronski naslov župnije: 
zupnija.preska@gmail.com

Krstna nedelja v oktobru:
Krstna nedelja v oktobru bo 20. 10. 
Priprava na krst bo v četrtek, 17. 10., 

ob 20.00 v župnišču. 
Dobrodošle 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



Srečanje za bralce Božje besede
V ponedeljek, 16. 9., ob 20.00 bo v Marijini učilnici pastoralnega doma 
srečanje za bralce Božje Besede. Gostja srečanja bo ga. Alenka Höfferle 
Felc, doktorica medicine, profesorica angleškega in francoskega jezika in 
napovedovalka na radiu. Ko je bila gostja  v oddaji Prijatelji Radia 
Ognjišče, je med drugim dejala: »Menim, da mora biti človek na svoje 
talente ponosen in zanje hvaležen. Govor mi je blizu in precej dolgo sem 
se ga učila in ga utrjevala, izpopolnjevala sem se na Radiu Slovenija. 
Pred leti sem končala svojo prvotno poklicno pot, ampak ljubezen do 
govorjene besede ostaja in sem hvaležna, da lahko to svojo ljubezen še 
naprej gojim. Če je to branje tako močnih besedil, kot so besedila v 
Svetem pismu, pa še posebej.«
Vabljeni vsi dosedanji in tudi novi bralci.

Stična mladih
Dragi mladi, tudi letos ste lepo vabljeni, da se skupaj udeležimo festivala 
Stična mladih. Festival Stična mladih se bo odvijal v soboto, 21. 9., med 
9. in 18. uro. Za bodoče birmance bo obisk festivala združen s prvo 
birmansko soboto, zato je udeležba 
obvezna. Odhod avtobusa izpred 
župnišča v Preski bo ob 7.45. Prispevek 
za vozovnico in Stično je 15 €. 

Obletnica smrti župnika mučenca Valentina Oblaka – 
graditelja naše župnijske cerkve
Ponoči 21. 9. 1951 je bil ustreljen skozi okno župnišča v Preski pri 
Medvodah župnik Valentin Oblak. Ni bil takoj mrtev, ampak je izkrvavel 
zaradi hudih ran. Tako se je šest let po koncu vojne končalo življenje 
76-letnega župnika, ki je bil zgled molitve, reda, dobrodelnosti in 
iskrenosti. Prav je, da se ob obletnici smrti tega svetega duhovnika, ki je 
umrl mučeniške smrti, bil žrtev nasilja, sovraštva in totalitarnega 
sistema, spomnimo nanj, darujemo sveto mašo ter v molitvi 
premišljujemo, kako evangelij prinaša drugačno logiko za boj proti 
sovraštvu. Naj njegov svetniški zgled zablesti pred našimi očmi. Naj 
izprosi obilje milosti vsem duhovnikom, posebno tistim, ki doživljajo 
sodobno mučeništvo: trpijo krivico in onečaščenje njihovega dobrega 
imena. Župnika se bomo spomnili pri vseh mašah na Slomškovo 
nedeljo, 22. 9.

Slomškova nedelja

Slomškovo nedeljo bomo letos obhajali v 
nedeljo, 22. 9. Letos mineva 20 let od 
beatifikacije blaženega škofa Slomška. 
Pri maši ob 9.30 bodo sodelovali birmanci, 
prepevala bo vokalna skupina Lira, ki bo v 
gosteh, združena s Krstnik bendom in 
našim mladinskim zborom. 

Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek

je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja,

da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje

za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Katehetski sestanek
V ponedeljek, 23. 9., ob 20.00 bo v župnišču sestanek katehetov 
veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni.

Srečanje zborovodij
V četrtek, 26. 9., ob 20.00 bo v pisarni župnišča sestanek zborovodij 
naše župnije.

Predavanje »Dopolnimo spoznanja«
V petek, 27. 9., ob 20.00 bo v dvorani Valentina Oblaka predavanje 
dr. Julija Bertonclja pod naslovom  »Spomini na srečanja v Izraelu« s 
predstavitvijo knjige. Lepo vabljeni.

Duhovna obnova ŽPS
V soboto, 28. 9., bomo imeli člani župnijskega pastoralnega sveta 
duhovno obnovo na temo posinodalne apostolske spodbude 
papeža Frančiška »Kristus živi«. Zbrali se bomo ob 8.00 v kapeli sv. 
Družine, kjer bomo obnovo začeli z molitvijo. Ob 8.30 bo priložnost 
za okrepčilo s kavo in čajem. Od 9.00 do 9.45 bo predstavitev 
izbrane teme. Od 10.00 do 10.45 bo sledilo delo po skupinah. Čas 
med 11. in 12. uro pa bo namenjen pogovoru. Duhovno obnovo 
bomo sklenili s kosilom ob 12.00. Člane prosim, da svojo prisotnost 
potrdijo tajniku ŽPS-ja g. Iztoku Žebovcu.

Dekanijsko srečanje ministrantov
V soboto, 28. 9., od 14. ure dalje bo v naši župniji potekalo dekanijsko 
srečanje ministrantov.  Ministranti se bodo najprej zbrali v župnijski 
dvorani Valentina Oblaka, kjer bomo imeli molitev in si ogledali film 
o Janezu Frančišku Gnidovcu. Ob 14.30 bo kviz, ki bo potekal v 
dvorani. Hkrati bo potekal nogometni turnir na igrišču za šolo. 
Srečanje bomo zaključili z malico na župnijskem dvorišču ob 16.00.

Žegnanje Golo Brdo – Mihaelova nedelja
V nedeljo, 29. 9., bo »žegnanjska« nedelja na Golem Brdu. Slovesna 
sveta maša bo ob 10.00. Vsaka žegnanjska nedelja je zahvala Bogu za 
Božjo hišo med nami, to nedeljo konkretno za podružno cerkev sv. 
Trojice na Golem Brdu, predvsem za vero prednikov, ki so cerkev 
zgradili. Po maši bo darovanje za potrebe podružne cerkve. V župnijski 
cerkvi bosta to nedeljo dve sveti maši ob 8.30 in zvečer ob 19.00. 

Napovedni koledar:

7. 10. – tajništvo ŽPS, začetek “tedna za življenje”
9. 10. – srečanje Karitas
10. 10. – kateheza odraslih 
11. 10. – srečanje zakonske skupine (Z1)
12. 10. – birmanska sobota, akademija ob 80-letnici začetka gradnje  
                 župnijske cerkve
13. 10. – žegnanje Preska – ponovitev nove maše Gregorja Bregarja 
14. 10. – seja ŽPS
16. 10 – srečanje izrednih delilcev obhajila
17. 10. – priprava na krst
18. 10. – srečanje zakonske skupine (Z2)
19. 10 – praznovanje zakonskih jubilantov
20. 10. – misijonska nedelja, birmanska nedelja, krstna ned.,  
                 komemoracija v Kucji dolini
21. 10. – katehetski sestanek
23. 10. – predavanje za starše veroučencev
25. 10. – »Dopolnimo spoznanja«, srečanje zakonske skupine (Z3)
27. 10. – spovedovanje pred prazniki

Srečanje čistilcev cerkve
V ponedeljek, 30. 9., ob 19.30 bo v učilnici župnišča srečanje vseh, 
ki čistite cerkev. Na srečanje vabljeni tudi morebitni novi člani.

Karitas delitev hrane 
V sredo, 2. 10., med 17.00 in 18.45  bodo v prostorih Karitas delili 
hrano in higienske potrebščine. 

Skupina za starejše
V sredo, 2. 10., ob 19.30 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, 3. 10., ob 20.00 bo v župnišču srečanje biblične skupine. 
Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Prvi petek 
Petek, 4. 10., je prvi v oktobru. 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 
premagovanji zadoščujemo za vse, ki ne verujejo, ne molijo, ne 
ljubijo in ne upajo. 

Program češčenja:

• 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 Cerkev, papeža, škofe, duhovnike,
    redovnike in redovnice ter nove duhovne poklice.
• Ob 21.45 molitev očenašev po vaših namenih
• Ob 22.15 tiho češčenje Najsvetejšega
• Ob 23.00 blagoslov z Najsvetejšim

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 5. 10., je prva v oktobru in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev 
rožnega venca na fatimski način v kapeli sv. Družine, sledila bo sv. 
maša. Lepo vabljeni.

Srečanje ministrantov
V soboto, 5. 10., ob 8.00 bo prvo srečanje za ministrante. Dobimo se 
v kapeli pri sv. maši. Po vajah bo sledil šport. S seboj imejte 
primerno športno opremo in obutev. Dosedanji in novi ministranti 
lepo vabljeni.

Povabilo k vodeni molitvi pred Najsvetejšim:

Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k različnim oblikam molitve 
pred Najsvetejšim:
• prvi  v mesecu: molitve večernic pred Najsvetejšim
• drugi v mesecu: tiho češčenje Najsvetejšega
• tretji v mesecu: molitve po različnih namenih
                                 pred Najsvetejšim
• četrti četrtek v mesecu: molitev za rajne

Rožnovenska nedelja
Prva nedelja v oktobru (letos je to nedelja 6. 10.) je rožnovenska 
nedelja, posebej posvečena molitvi rožnega venca. Moliti rožni 
venec pomeni skupaj z Marijo premišljevati skrivnosti Jezusovega 
življenja. Pri tej molitvi nam Marija na svoj način razlaga največje 
skrivnosti Jezusovega in našega življenja. Vsak dan v mesecu 
oktobru bo rožnovenska pobožnost. Kot vsakokrat pred večernimi 
mašami bomo zmolili rožni venec, le da ga bomo molili pred 
izpostavljenim Najsvetejšim.

Zahvale
Hvala vsem, ki karkoli dobrega storite za našo župnijo. Hvala vsem, 
ki molite zanjo in jo blagoslavljate. Bog povrni. 


