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Smem pri jaslicah klečati

Niko Kurent je zapisal: »Jaslice so kakor tiha služba Božja, ki se 
noč in dan opravlja v naši izbi. Kakor stalno izpraševanje vesti so, 
ko v tišini in samoti ostanemo pred njimi. Naj ne bo prepira 
pred njimi in tudi ne drugačnega greha.« Kako bogato sporočilo 
o pomenu jaslic za naš čas. Jaslice – prizor, kako se je Bog sklonil 
k nam in nas prišel rešit, onemogoča zlim duhovom vstop v 
družino. Sovražnik človeške narave se boji tega prizora, ker 
jaslice kažejo začetek konca oblasti greha in zla. Jaslice so Božje 
ime – Jezus – Bog rešuje. Tako imajo jaslice izredno moč, saj 
pomagajo človeku s srcem dojeti skrivnost Boga, ki postane 
človeški otrok in me pride iskat in rešit. Tako imajo jaslice 
izredno moč, postavijo človeka iz sive vsakdanjosti in skrbi v 
Božji svet. Če se zazremo v skrbno in z vero postavljene jaslice, 
se znajdemo v Sveti deželi, stopimo v betlehemsko votlino, kjer 
naše duhovne oči vidijo sveto družino. In tako videne jaslice me 
povabijo na kolena, odpre se srce in iz srca vre molitev zahvalje-
vanja Bogu, ki sem mu tako dragocen, da me je iz nebes prišel 
rešit. Postavimo po domovih jaslice – postavimo jih z vero in 
ljubeznijo. Družine, postavljajte jaslice skupaj. Naj prizor skozi 
naše roke vstopi v naše srce in postane del nas. Naj ta prizor 
zaživi v nas in zaveje med nami – Bog me je prišel iskat in rešit. 
In poslani bomo na pot iskanja in reševanja mojega brata in 
moje sestre, mojega moža in moje žene, mojega soseda in 
sodelavca. Kje sta se izgubila? V zameri? In kdo naju lahko reši – 
jaz, ko zamero iz srca odpustim. Tako bom postavil resnične 
jaslice – Bog me je prišel rešit po mojem bratu, sestri, …
Blagoslovljen Božič, moji farani!
 
Jure Koželj, župnik

Ponedeljek 23. 12. 2019  19.00 +Lilijana Zorec, 30. dan
Janez Kancij, duh  +Valerija Bergant, obl.
božična 8-dnevnica
Torek 24. 12. 2019 (maša sv. večera) 18.00 +Erika Gajanovič, r.d.
SVETI VEČER  ++duše v vicah
Adam in Eva (polnočnica) 24.00 za žive in rajne farane
Sreda 25. 12. 2019 9.30 + Drago Kopač
BOŽIČ -   + Blaž Starman
Gospodovo rojstvo 19.00 +Dušica Bergant, obl.
Četrtek 26. 12. 2019 8.00 + Janez Sedej  
Dan samostojnosti in enotnosti 18.00 +Štefka Osredkar
Štefan, diak.
Božična osmina  
Petek 27.  12. 2019 (DSO) 10.00 +Gorazd Fertin, obl.
Janez, ap - ev.  
Božična osmina 19.00 (ni sv. maše)
Sobota 28. 12. 2019 19.00 +Marjan Krmelj, obl.
Nedolžni otroci  
Božična osmina  
Nedelja 29. 12. 2019 7.00 za žive in rajne farane
NEDELJA SV. DRUŽINE 9.30 +Aljaž Kozamernik
David, kr.    
Božična osmina 19.00 +Franc Komatar, obl.
  
 
 

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

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

Ljudje Bog

Ponedeljek 30. 12. 2019  19.00 +Franjo Horvat, obl.
Vincencija, red. ust.  +Valerija Bergant, obl.
Božična osmina
Torek 31. 12. 2019  19.00 +Franci Dobnikar
Silvester I., pp.  
Božična osmina  
Sreda 1. 1. 2020  9.30 za žive in rajne farane
Marija - Božja Mati  
NOVO LETO  (d. p. d.) 19.00 +Milena Hriberšek
Božična osmina
Četrtek 2. 1. 2020 19.00 ++Angela in Jernej 
NOVO LETO  (d. p. d.)  Lenarčič
Bazilij in Gregor, šk. - c. uč.  

  
 
 

Petek 3.  1. 2020 (DSO) 10.00 Sv. maša - Smlednik
PRESVETO JEZUSOVO IME 19.00 ++ starši Dobnikar  
Genovefa, dev.  in brat Martin
PRVI PETEK 20.00 - 23.00 češčenje 
Sobota 4. 1. 2020 7.15 fatimska pobožnost
Angela, red. 8.00 za duhovne poklice
PRVA SOBOTA 19.00 + Franc Jarc
Nedelja 5. 1. 2020 7.00 za žive in rajne farane
2. NEDELJA PO BOŽIČU 9.30 ++ Anton in Marija
Simeon, puš.   Komatar
 19.00 ++ starši Močnik
  
 
 

Ponedeljek 6. 1. 2020  10.00 +Marija Kastelec
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 19.00 +Marija Vilar, 30. dan
Gašper, Miha, Boltežar  + Vida Žerovnik
Torek 7. 1. 2020  7.00 +Vida Kovačič
Rajmund, duh.  
Sreda 8. 1. 2020  19.00 + Rajko Jezeršek, obl.
Severin, op.
Četrtek 9. 1. 2020 19.00 + Anton Mrak  
Julijan, muč.
Petek 10.  1. 2020 (DSO) 10.00 +Marija Zavašnik
Gregor Niški, šk. 19.00 ++ Feliks in Marija
  Trampuš, obl.
Sobota 11. 1. 2020 19.00 +Janez Tehovnik
Pavlin Oglejski, šk.
Nedelja 12. 1. 2020 7.00 za žive in rajne farane
JEZUSOV  KRST 9.30 +Štefka Osredkar, r.d.
Tatjana (Tanja), muč. 19.00 +Lado Bogataj  
 
  
 
 Krstna nedelja v januarju:

Nedelja, 19. 1., bo krstna. Priprava na zakrament 
sv. krsta bo v četrtek, 16. 1., ob 20.00 v učilnici 

župnišča. Potrebne so predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
28. 12. – 1. skupina (vodja Anica Zupančič)

4. 1. – 2. skupina (vodja Martina Turk)
11. 1. – 3. skupina (vodja Urška Jenko)

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



Adventna akcija
S pomočjo adventnega koledarja smo se pridružili svetovni otroški 
misijonski akciji Otroci za otroke. Otroci naj nabiralnike na praznik 
sv. treh kraljev položijo v jaslice. Otroci, pomoči potrebni otroci iz 
celega sveta se vam zahvaljujejo za vašo pomoč. 

Dan samostojnosti in enotnosti, maša na sv. Jakobu
Na praznik sv. Štefana, v četrtek, 26. 12., ko obhajamo praznik 
osamosvojitve Slovenije, bo ob 18.00 na sv. Jakobu nad Medvo-
dami maša za domovino. Redna župnijska maša pa bo ob 8.00 v 
župnijski cerkvi.

Blagoslov konj pri kapelici v Bonovcu
Na praznik sv. Štefana, 26. 12., ob 11.00 bo pri kapelici v Bonovcu 
blagoslov konj in konjenikov. Lepo vabljeni.

Božični izlet
V petek, 27. 12., ob 15.00 bomo odšli na izlet. Ogledali si bomo 
jaslice v vasi Gradež. Nato pa bomo obiskali našega nekdanjega 
bogoslovca, danes diakona Anžeta Cunka na njegovi praksi v 
župniji Videm – Dobrepolje.Vsi, ki bi se izleta udeležili, mi sporočite 
na mail ali po telefonu. Cena izleta je 10 €. Za vse otroke, ki ste 
redno obiskovali 8-dnevnico, pa 5 €.

Nedelja svete Družine – blagoslov otrok in družin
V nedeljo, 29. 12, obhajamo praznik svete družine. Pri sveti maši ob 
9.30 bo blagoslov družin. K blagoslovu vabljene cele, razširjene 
družine. Večerna sveta maša bo v kapeli, saj je posvečena sveti 
Družini.  

Zahvalna sv. maša nad predvečer novega leta
V torek, 31. 12., ob 19.00 posebej lepo vabljeni k zahvalni sveti 
maši za staro leto, ki se bo poslovilo. Bogu se bomo zahvalili za vse 
lepo in težko, za vse preizkušnje in hkrati veselje. Zahvalili se bomo 
za vse usmiljenje, ki smo ga doživeli in živeli v preteklem letu.

Drugi sveti večer
Vabim vas, da svoje novoletno praznovanje oplemenitite z 
blagoslovom doma in molitvijo. Ta večer je namreč drugi sveti 
večer, Bogu pa se lahko v krogu zbranih ob praznovanju silvestro-
vega zahvalimo za vse dobro, kar nam je storil v preteklem letu.

Novo leto – Mati Božja
Praznik Marije Božje Matere ima v sebi globoko sporočilnost. V letu 
priprave na sveti misijon prosimo Marijo, Mater Usmiljenja, da bi 
bili orodje Božjega usmiljenja. Na novega leta dan bosta dve maši, 
ob 9.30 in zvečer ob 19.00, medtem ko jutranje svete maše ob 
7.00 ta dan ne bo. 

Kateheza odraslih
V četrtek, 9. 1., po maši in molitvah bo v župnišču srečanje kateheze 
za odrasle. Tokratna tema bo Poklicanost k svetosti. Lepo vabljeni!

Srečanje kolednikov
V soboto, 11. 1., ob 10.00 bo v pastoralnem domu srečanje koled-
nikov naše župnije. Vabljeni vsi, ki ste ali bi v prihodnje pri 
koledovanju sodelovali!

Nedelja Jezusovega krsta in predstavitev prvoobhajancev
Na nedeljo Jezusovega krsta, 12. 1., bo pri maši ob 9.30 
predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Tako bomo vsaj malce bolj 
vedeli, kdo so tisti, ki se bodo s prvim prejemom obhajila pridružili 
občestvu, zbranemu ob oltarni mizi. Hkrati pa je to tudi vabilo, da z 
molitvijo podpremo njihovo pripravo. Pri vseh sv. mašah bo ofer po 
običajnem namenu (za g. župnika), namesto na novo leto.

Maše v kapeli
V zimskem času od 7. 1. do 1. 4. bodo vse delavniške maše v kapeli 
pastoralnega doma. Nedeljske in praznične maše bodo vse v cerkvi.

Mesec december:

· K Bogu so odšli:    · Božji otroci postali:
   Marija Vilar (94)      Krstov ni bilo.
   Drago Kopač (90)

Biblična skupina
V četrtek, 2. 1., bo po večerni sveti maši in molitvah v učilnici 
župnišča srečanje biblične skupine. Lepo vabljeni ljubitelji
poglabljanja v Besedo Boga.

Prvi petek v mesecu januarju
V petek, 3. 1. 2020, obhajamo prvi petek v mesecu januarju. Vabim 
vas k obhajanju pobožnosti prvega petka (spoved – velja božična, 
obhajilo in molitev). Češčenje po sv. maši bo do 23.00 (do 21.00 v 
cerkvi, nato do 23.00 v kapeli). Takoj po maši bo molitvena ura za 
posvečene Jezusovemu srcu, ob 21.00 pa bo v kapeli molitvena ura 
za duhovnike. Lepo vabljeni, da z molitvijo začnemo novo leto.

Prva sobota
Sobota, 4. 1., je prva v mesecu. Ob 7.15 vas vabim k fatimski 
pobožnosti. Ob 8.00 bo maša za duhovne poklice. Pri maši bomo 
obnovili izročitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.

Srečanje ministrantov
V soboto, 4. 1., ob 8.00 bo redno mesečno srečanje za ministrante. 
Dobimo se v kapeli pri sveti maši. Sledile bodo ministrantske vaje, 
posvečene izpostavitvi Najsvetejšega. Po vajah bo film. Dosedanji in 
novi ministranti lepo vabljeni!

Božični koncert zbora sv. Urha iz Smlednika
V soboto, 4. 1., bo pri sv. maši ob 19.00 pel mešani pevski
zbor sv. Urha iz Smlednika. Po maši bo
imel krajši koncert. Lepo vabljeni.

Tretji sveti večer
V nedeljo, 5. 1., je tretji sveti večer. Vabljeni, da si vzamemo čas za 
blagoslov domov z blagoslovljeno vodo in kadilom ter za molitev.

Praznik Gospodovega razglašenja 
Naj bo praznik Gospodovega razglašenja prošnja, da bi mogli razpoznavati 
znamenja ljubezni, ki jih v naša življenja vnaša Bog. Na praznik, v 
ponedeljek, 6. 1., bosta sveti maši ob 10.00 in ob 19.00. Pri maši ob 
10.00 sodelujejo otroci župnijskega vrtca. Otroci naj k mašam pridejo s 
kronami na glavi kot kralji. Pri večerni sv. maši nas bodo obiskali koledniki.

Tajništvo ŽPS
Člane tajništva ŽPS vljudno vabim na sestanek, ki bo v ponedeljek, 
6. 1., ob 20.00 v župnišču. 

Skupina za starejše
Skupina starejših, ki se redno srečuje, bo imela v januarju srečanje, v 
sredo, 8. 1., po večerni sveti maši. Vabljeni, da se opogumite tudi 
novi člani!

Napovedni koledar:

13. 1. – seja ŽPS
15. 1. – srečanje Karitas
16. 1. - priprava na krst
17. 1. – maša sv. Marjeta
18. 1.–25. 1. – TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
19. 1. – krstna nedelja, predstavitev birmancev
20. 1. – srečanje izrednih delilcev obhajila
24. 1.  – mini svetopisemski maraton
26. 1. – svetopisemska nedelja
27. 1. – katehetski sestanek
31. 1. – dogodek v dvorani Valentina Oblaka
1. 2. – srečanje ministrantov
2. 2. – SVEČNICA
4. 2. – tajništvo ŽPS

Prvi sveti večer in praznik Jezusovega rojstva - BOŽIČ
Večer pred praznikom Jezusovega rojstva, 24. 12., obhajamo prvi 
sveti večer. Družinsko bogoslužje kropljenja (molitev veselega dela 
rožnega venca ter blagoslov doma in posestva z blagoslovljeno vodo 
in kadilom) naj bi nas uvedlo k polnejšemu praznovanju praznikov. 
Na sveti večer bo sveta maša letos prvič ob 18.00. Pred sveto mašo 
(17.30) bodo otroci zapeli božičnico. Pred polnočno sveto mašo (ob 
23.40) pa bomo prisluhnili čudovitim besedilom o nastanku pesmi 
»Sveta noč« in božičnim skladbam. Pri vseh svetih mašah bo ofer za 
potrebe župnije. Bog vam povrni!
Na božični dan (25. 12.) bosta maši ob 9.30  in ob 19.00.

Blagoslov domov
Kot vedno, posebno pa v božičnem času, sem na razpolago za 
blagoslov domov in jaslic. Kdor bi želel duhovnikov blagoslov, naj 
mi sporoči na mail ali osebni telefon.

Trikraljevska akcija
S praznikom sv. Štefana, 26. 12., se začne koledovanje. Do 6. 1. 
bodo koledniške skupine obiskovale naše domove s prošnjo za 
pomoč otrokom v tretjem svetu. Velikodušno sprejmite kolednike, ki 
želijo širiti veselje božične skrivnosti v duhu modrih z Vzhoda. Če bi 
se še kdo izmed otrok hotel pridružiti kolednikom, naj to čim prej 
sporoči ge. Simoni Jezeršek. Za vse tiste, ki živite v blokih v Medvo-
dah in v Preski, pa letos prvič prirejamo skupno koledovanje. 
Koledniki se bodo ustavili na treh lokacijah v občini Medvode, kjer 
bodo s svojim sporočilom povabili k darovanju za misijone. Vabljeni, 
da jim prisluhnete.

· 26.12.2019 - Preska
· 27.12.2019 - Žlebe
· 28.12.2019 - Ob 9:30 pri cvetličarni Zala v Preski
                     Ob 10:00 na tržnici Medvode
                    Ob 10:30 pri lekarni v Medvodah
· 29.12.2019 - Vaše, Goričane
· 2.1.2020 - Studenčice
· 4.1.2020 - Golo brdo, Seničica
V Medvodah pa bodo hodili v 
popoldanskem     času 
(ni določenega   datuma)


