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Pot svetosti  - pot do srca
Z misijonsko nedeljo vstopamo v leto duhovne priprave na sveti misijon, ki bo 
potekal v jeseni prihodnje leto. Pot našega misijona bo potekala skozi naša srca, 
predvsem misijon želi utreti pot skozi srca, ki so zaradi zamer in neodpuščanja trda, 
zaprta, žalostna ter zato trpeča. Da bo misijon lahko utrl to pot, je potrebno 
pripraviti zemljo, podlago. Leto priprave na misijon bo tako leto pripravljanja 
zemlje za semena svetega misijona. V začetku bi vas želel vse, brez izjeme povabiti, 
da zavestno in iskreno, brez predsodkov vstopimo v to misijonsko dogajanje. V srcu 
vsakega so kakšne usedline zamer, neodpuščanja, ki se počasi že spreminjajo v 
sovraštvo. Lahko je vse skupaj naplavilo dogajanje v bližnji ali pa daljni zgodovini 
sorodstev in župnije. Val svetega misijona naj bi pljusknil v globine src, ter vse 
skupaj odplaknil ter vanje prinesel novo življenje. 
Prva misijonska nedelja nas skozi besede evangelista Luka vabi k molitvi. Naravnost 
pravi: neprenehoma molite in se ne naveličajte.  V luči misijona, vabilu k molitvi 
dodajmo dodatek, ki ga Jezus izreče po evangelistu Mateju – »molite za tiste, ki vas 
preganjajo«. To je prvo povabilo na poti do misijona. Molitev za tiste, ki nas 
preganjajo, ki so nam nasprotni. Jezus pravi molite zanje in ljubite jih (Mt 5,44). 
Zakaj je potrebno molit in ljubit svoje nasprotnike? Odgovor, ki se sam od sebe 
ponuja je, da bo molitev prišla do Boga, Bog pa bo spremenil sovražnika in bova 
postala prijatelja. A če tako molimo, s to mislijo, lahko molimo več let, pa se ne bo 
nič zgodilo. Jezus ne pravi molite za svoje sovražnike in spremenili se bodo. Želi 
spreminjati svet na način, da najprej spreminja mene. Svet se spreminja, ko se jaz 
spreminjam. In to je pravi način molitve k Bogu. Kako pa se torej sam spreminjam, 
ko molim za sovražnike in kdo pravzaprav je moj sovražnik? To je nekdo, ki mi dela 
hudo in ki tako povzroča zlo. Vendar ni nujno, da sam na to zlo pristanem. Jezus se 
vedno, ko govori o tem, da ljubimo sovražnike in molimo zanje, sklicuje na očeta. 
Ko imamo v mislih svoje sovražnike se velikokrat z njimi primerjamo, naša mera pa 
je taka, da se imamo za boljše od drugih. Nihče ne misli, da je njegov sovražnik 
boljši od njega. Jezus ne pravi, da se ljubimo tako med seboj, da se primerjamo. 
Jezus pravi: glejte Očeta. Vanj se zazri, saj On nima sovražnika. Bog Oče sicer ima 
sovražnike, ki ga sovražijo, nima pa sovražnika, ki bi ga On sovražil. Ljubiti 
sovražnike pomeni ljubiti najprej tisto, kar je v nas samih sovražnega. Stvari, ki jih 
ne maramo, ki nas bolijo in otežujejo, da bi bili boljši. Ljubezen je edino 
dolgoročno zdravilo, ki lahko te rane celi. Jezus pravi ljubi to, kar sovražiš na sebi, 
ne zato, ker je dobro, ampak zato ker je tudi to del tebe. Ker nas ne želi popolnih, 
želi nas ljubeče. Jezus pravi pokliči Svetega Duha , da On to ozdravi. Skupaj kličimo 
Svetega Duha, da On ozdravi kar je bolnega med nami, da spelje poti tja, kjer jih 
danes med nami ni. Da skupaj z našim sodelovanjem naredi poti, da se zopet 
srečamo in damo prostor Življenju. Zakaj ne bi, če lahko? Zakaj bi se mučili, če se 
lahko ljubimo?  Blagoslovljeno leto priprave na misijon nam želim. 

župnik Jure Koželj

Nedelja 3. 11. 2019 7.00 ++ Janez in Ana Jeras
31. NAVADNA NEDELJA  ter Lojze Žlebnik
“ZAHVALNA” 9.30 za žive in rajne farane
Viktorin Ptujski, šk. 18.30 molitve za rajne
 19.00 Tončka Duhovnik
Ponedeljek 4. 11. 2019 18.30 molitve za rajne
Karel Bor, šk. 19.00 +Andrej Žerovnik
Torek 5. 11. 2019  (kapela) 6.30 molitve za rajne
Zaharija in Elizabeta, starša JK 7.00 po namenu 
Sreda 6. 11. 2019 18.30 molitve za rajne
Rudolf, šk. 19.00 ++Marija in 
  Bogomir Starman
  + Janez Starman, r.d.
Četrtek 7. 11. 2019 18.30 molitve za rajne
Ernest, op. 19.00 +Jakob Tavželj, obl.
Petek 8. 11. 2019 (DSO) 10.00 ++ za rajne
Bogomir, šk. 18.30 molitve za rajne
 19.00 +Andrej Žerovnik, rd.
  + Miro Alič, rd
Sobota 9. 11. 2019 18.30 molitve za rajne
Posvet. lateranske bazilike 19.00 + + Jože in Janez  Bergant
Teodor, muč.  + Martin Čarman, rd
Nedelja 10. 11. 2019 7.00 za žive in rajne farane
32. NAVADNA NEDELJA 9.30 + Alojzija Bergant, rd, obl.
Leon Veliki, pp - uč. 18.30 molitve za rajne
 19.00 + Marija Šušteršič

Ponedeljek 21. 10. 2019  18.30 rožnovenska pobožnost
Uršula, dev - muč. 19.00 +Anton Jaklič, rd
Torek 22. 10. 2019  6.30 rožnovenska pobožnost
Janez Pavel II, pp (kapela) 7.00 Mariji v zahvalo   
Sreda 23. 10. 2019 18.30 rožnovenska pobožnost
Janez Kapistran, duh. 19.00 +Janez Starman 30. d
  +Angela Guzelj
Četrtek 24. 10. 2019 18.30 rožnovenska pobožnost  
Anton M. Klaret, šk. 19.00 +Franc Osredkar  
Petek 25.  10. 2019 (DSO) 10.00 za zdravje
“Dan suverenosti” 18.30 rožnovenska pobožnost
Darinka, muč. 19.00 + Blaž Starman, 7. dan
  za zdravje nečaka
Sobota 26. 10. 2019 18.30 rožnovenska pobožnost
Vid, muč.  19.00 +Ana Jeras, rd
Nedelja 27. 10. 2019 7.00 za žive in rajne farane 
30. NAVADNA NEDELJA 9.30 +Janez Žagar, rd.
Sabina, muč. 18.30 rožnovenska pobožnost
premik ure na zimski čas 19.00 +Frančiška Kovačič
 
 Ponedeljek 28. 10. 2019  18.30 rožnovenska pobožnost
Simon in Juda Tadej, ap. 19.00 ++ Vinko in Terezija Zdešar
Torek 29. 10. 2019  6.30 rožnovenska pobožnost
Mihael Rua, red. (kapela) 7.00 za mir v družini   
Sreda 30. 10. 2019 18.30 rožnovenska pobožnost
Marcel, muč. 19.00 +Marija Knific 30. d
  ++ Ana in Ivan Duhovnik
Četrtek 31. 10. 2019 18.30 rožnovenska pobožnost  
Volbenk; Dan reformacije, d.p.d. 19.00 +Martin Dobnikar  
Petek 1.  11. 2019 7.00 + Franc Jarc
“VSI SVETI” 9.30 Minka Rot, obl.
prvi petek 14.00 za žive in rajne farane
 17.00 rožni venci za rajne
 (kapelica na pokopališču) 19.00 molitev mladih  za rajne
Sobota 2. 11. 2019 5.30 rožni venci za rajne
Spomin vernih rajnih 7.00 za rajne duhovnike
prva sobota (kapelica na pokopališču) 9.00 ++ Marinko in Rekef 
 (DSO) 10.00 ++ rajni
 18.15 fatimska pobožnost
 19.00 v zahvalo za starše
  Ano in Janeza

Pravilna št. transakcijskega računa župnije: 
SI56 0430 2000 3327 181

Nov elektronski naslov župnije: 
zupnija.preska@gmail.com

Čiščenje cerkve:
31. 10. (četrtek) –  3. skupina (vodja Urška Jenko)

9.11. – 4. skupina (vodja Andreja Bečan)
16. 11. – 5. skupina (vodja Francka Strušnik)

Mesec september:

K Bogu so odšli:   Božji otroci so postali:
• Ana Jamnik (82)   • Zarja Hozjan (Svetje)
• Janez Starman (88)  • Urška Knific (Goričane)
• Marija Knific (85)  • Žiga Kalan (Medvode)
• Blaž Starman (84)  • Luna Luštrik (Verje)
    • Zarja Luštrik (Verje)
     • Maša Likovič (Ljubljana)

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

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



Katehetski sestanek
Kateheti naše župnije bomo imeli sestanek v ponedeljek, 21. 
10., po večerni sveti maši v župnišču.

Predavanje za starše veroučencev
V sredo, 23. 10., ob 20.00 bo v dvorani Valentina Oblaka v 
pastoralnem domu predavanje za starše veroučencev pod 
naslovom »Ali znam otrokom odgovorno reči ne?«. 
Predavanje bo imela Irma Veljić, univ. prof. ped. –andra-
gogike, specialna pedagoginja, učiteljica razrednega pouka; 
ustanoviteljica programa šole za starše, koordinatorica in 
izvajalka predavanj in delavnic, od leta 1989 do 2016; 
habilitirana predavateljica, avtorica večjega števila člankov 
vezanih na andragoško stroko; izvajalka seminarjev za učitelje 
pripravnike in mentorje. 
Starši lepo vabljeni. 

Premik ure na zimski čas
Zadnjo nedeljo v oktobru premaknemo urine kazalce za eno 
uro nazaj. Večerne svete maše bodo ostale ob 19.00. Če kdo 
od starejših potrebuje prevoz k sveti maši, naj mi sporoči na 
moj osebni telefon (051 303 164).

Za očenaše
Ob prazniku vseh svetnikov je navada, da darujete za očenaše. 
Dar prinesete v župnijsko pisarno ali ga skupaj z namenom 
oddate v nabiralnik pri župnišču. Iz vaših darov v ta namen se 
bodo darovale svete maše.

Predavanje »Dopolnimo spoznanja«
V petek, 25. 10., ob 20.00 bo v dvorani Valentina Oblaka v 
pastoralnem domu predavanje v sklopu predavanj »Dopol-
nimo spoznanja«. Tema bo znana naknadno. Lepo vabljeni.

Spovedovanje pred praznikom vseh svetih
V tednu pred praznikom vseh svetih se bom potrudil, da bo 
vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo možnost za 
spoved. Ker je opravljena spoved vezana na odpustek (razlaga 
v nadaljevanju), vas vabim, da se duhovno pripravimo na 
praznik tudi s spovedjo. K prejemu zakramenta vabim tudi 
učence veroučne šole. 
Skupno spovedovanje pred prazniki pa bo v nedeljo, 27. 10., 
od 17. ure dalje. Na voljo bo tudi tuj spovednik.

Jesenske počitnice 28.10. – 1.11.
Vsem osnovnošolcem in dijakom želim prijetne počitnice. 
Marsikdo izmed vas je že občutil težo šolskega leta, zato vam 
svetujem, da izkoristite prosti čas za počitek. 

Obhajanje bolnikov pred praznikom vseh svetih
V ponedeljek, 28. 10., bom po domovih obiskoval bolne in 
onemogle pred praznikom vseh svetih. Kdor bi poleg tistih, ki jih že 
redno obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči na tel. 
051 303 164. Zaradi obiska pred praznikom vseh svetih obisk 
bolnikov na prvi petek v novembru odpade. 

Obiskovanje družin in domov 
Tudi v novem pastoralnem letu sem na voljo za obiskovanje in 
blagoslavljanje vaših domov. Ob nedeljah ste naju z bogoslovcem 
radi sprejeli medse, k nedeljskemu kosilu. Vabil se že vnaprej 
veseliva.

Program za otroke in starše v Rahelinem vrtcu - hiši otrok 
Montessori
Vabimo vas na program za otroke in starše, ki ga bomo izvajali z 
otroki starimi od 0 do treh let in od treh do 6 let. Otrok bo, v zanj 
skrbno pripravljenem okolju, izbiral med materiali in dejavnostmi s 
področja senzomotorike, vsakdanjega življenja, jezika in umetnosti. 
Pridobival bo nove izkušnje in bolj v polnosti razvijal to, kar je vanj 
položeno. Starši imate med tem, ko bo otrok dejaven, možnost pod 
strokovnim vodstvom opazovati svojega otroka in tako prepoznati 
njegove potrebe v določenem razvojnem obdobju.

Popoldanski programi bodo potekali ob sredah z začetkom ob 
16.30. Prvo srečanje je sicer že bilo, vendar ste še vedno vabljeni, 
da se nam pridružite. Prijavite se lahko na anapremoze@gmail.com. 
Cena celoletnega progama je 250 €.    

Praznik vseh svetih – jesenska velika noč
Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni 
'dan mrtvih', kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna 
(in je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno 
drži njegova obljuba: »Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!« 

Maše na praznik vseh svetih bodo ob 7.00, 9.30 in 14.00, slednji 
bo sledila molitev na pokopališču. Večerne maše zaradi molitve 
rožnega venca ne bo. Ob 17.00 bomo v cerkvi molili rožne vence 
(razloženo spodaj), večerno molitev ob kapelici na pokopališču, ki 
bo ob 19.00 in kamor ste tudi vabljeni, pa pripravljajo mladi. 

Molitev rožnih vencev na praznik vseh svetih
Molitveno bdenje je lep prehod med praznikom vseh svetih in 
praznikom vernih rajnih. K vsakemu izmed štirih delov rožnega 
venca nas bodo po stari navadi povabili zvonovi tako v župnijski kot 
v podružničnih cerkvah. Za rajne bomo v župnijski cerkvi molili 1. 
11. ob 17.00 in 2. 11. ob 5.30. Tisti, ki ne morete ali pa imate 
drugačne navade, vas povabim, da se nam v molitvi pridružite 
doma.

Srečanje ministrantov
V soboto, 9. 11., ob 9.00 bo redno mesečno srečanje za 
ministrante. Dobimo se v zakristiji cerkve. Po vajah bo sledil 
šport. S seboj imejte primerno športno opremo in obutev. 
Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni.

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili in lepo pripravili 
žegnanjsko nedeljo v župnijski cerkvi. Hvala vsem, ki ste z 
navzočnostjo in sodelovanjem oblikovali lepo tridnevno 
pripravo. Hvala organistu Rudiju Cercu za prečudovit orglarski 
večer. Hvala mladim za petkovo slavljenje ter hvala g. Franciju 
Bečanu za slavnostno akademijo ob 80 letnici začetka gradnje 
naše cerkve. Hvala moškemu zboru, pianistki Tini Bečan in 
povezovalcu Janezu Dolinarju. Hvala združenim zborom za 
lepo petje v nedeljo pri maši. Hvala zborovodjema Evgeniju 
Paulusu in Emi Gortnar. Hvala organistoma Rudiju Cercu in Evi 
Bečan. Hvala vsem, ki ste svetišče očistili ter okrasili. Hvala 
vsem, ki ste z darom podprli našo župnijo. Hvala vsem za vašo 
navzočnost, ki je močno znamenje, da čutite z župnijo in se v 
njej čutite doma. Hvala vsem, ki ste napekli pecivo in pripravili 
pogostitev, da smo praznik lahko še bolj doživeli. Še enkrat 
iskrena zahvala vsem, ki karkoli dobrega naredite za našo 
župnijsko skupnost. 

Napovedni koledar:

11. 11. – seja ŽPS
13. 11. – Karitas srečanje in delitev hrane
14. 11. – kateheza odraslih
16. 11. – birmanska sobota
17. 11.  – misijonska nedelja
18. 11. – začetek tedna zaporov
20. 11. – sestanek za starše prvoobhajancev
22. 11.-23. 11. – prvoobhajanski vikend
24. 11. – Ned. Kristusa Kralja, birmanska nedelja
25. 11.-29. 11. – teden Karitas
25. 11. – katehetski sestanek
27. 11. – sestanek za starše birmancev
29. 11. – 9-dnevnica pred Brezmadežno/ adventni večer
30. 11. – adv. oratorijski dan
1. 12. – 1. adventna nedelja

Krstna nedelja v novembru

Krstna nedelja v novembru bo 24. 11. 
Priprava na krst bo v četrtek, 21. 11., 

ob 20.00 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Spomin vernih rajnih
Spominu vernih rajnih je posvečen že popoldan praznika vseh 
svetih in posebej dan po prazniku. Molitveni dan bomo začeli 
zjutraj ob 5.30 v cerkvi, kjer bomo molili rožne vence. Prva sv. 
maša v cerkvi bo ob 7.00. Po maši bomo šli v sprevodu na 
pokopališče, tam molili in blagoslovili grobove. Ob 9.00 bo 
maša v kapeli na pokopališču. 
Vabljeni tudi k večerni maši ob 19.00. Ker je to prva sobota bo 
pred sveto mašo ob 18.15 molitev rožnega venca na fatimski 
način.

Odpustek na dan 1. in 2. novembra
V prvih osmih dneh novembra Cerkev za obisk pokopališča in 
molitev za rajne naklanja popolni odpustek. Prav tako ga 
dobimo v vseh cerkvah in javnih kapelah na dan 1. in 2. novem-
bra, ali na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo, kdor moli vero in 
očenaš po namenu svetega očeta in je bil pri spovedi ter 
obhajilu.

Zahvalna nedelja
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo 
na nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos bo to 3. novembra. 
Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu 
Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Na zahvalno 
nedeljo bo pri vseh mašah darovanje za potrebe župnije.

Tajništvo ŽPS 
V ponedeljek, 4. 11., bomo ob 20.00 imeli redno srečanje 
tajništva ŽPS v župnišču. Vabljeni!

Skupina za starejše
V sredo, 6. 11., ob 19.30 bo v župnišču srečanje skupine za 
starejše. 

Biblična skupina
V četrtek, 7. 11., ob 20.00 bo v župnišču srečanje biblične 
skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Jesenovanje naših skavtov
8.–10. 11. bodo imeli naši skavti jesenski tabor. Jesenovanje 
izročam v vaše molitve.

Jesensko srečanje članov ŽPS in drugih župnijskih 
sodelavcev
Jesensko srečanje članov ŽPS in drugih župnijskih sodelavcev bo 
za našo dekanijo potekalo v soboto, 9. 11. Srečanje bo v Zavodu 
sv. Stanislava od 9.00 do 13.00. Člani in drugi župnijski 
sodelavci lepo vabljeni.


