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Pastoralno leto Na poti k misijonu
JABOLKO NE PADE DALEČ OD DREVESA

Družina očaka Izaka odpira mnoga aktualna vprašanja sodobne družine. Že 
Izak sam se stalno bori, da ne bi ponavljal očetovih napak, ter se bori za 
lastno identiteto. Z vstopom v zakon je odnos do matere razrešil v smislu, da 
je bil sposoben vzpostavljati nove primarne odnose, vendar pa se je bolj 
poročil z »materjo« kot z »ženo«. Velika ovira pa je bila – kot že pri njegovih 
starših – tudi nerodovitnost, a goreča molitev je uslišana ne le v krajši 
nerodovitnosti, ampak tudi v več otrocih. 
Jabolko ne pade daleč od drevesa, pravi pregovor. Zato ne preseneča 
rivalstvo in prepir dvojčkov Ezava in Jakoba že v materinem telesu (prim. 1 
Mz 25,21-23; Lk 1,41). Otroci vidijo globlje in pred njimi ne moremo 
ničesar skriti. Rojstvo dvojčkov izostri sliko starševskega odnosa. Ezav 
postane lovec ter posnema in dopolnjuje očeta, ki ga velikodušno sprejema. 
Jakob pa je bolj žensko ubogljiv in skrben, človek bližine doma, poljedel-
stva, rad »prebiva v šotorih« (prim. 1 Mz 25,24-28). Je dovolj »ženski«, da je 
mati v njem našla človeško bližino, in hkrati dovolj moški, da je v njem našla 
dopolnitev svojih hrepenenj. Starša sta si izbrala vsak svojega otroka glede 
na zunanjo podobnost. V praksi pa se največkrat zgodi, da jim otroci 
postanejo podobni, ker so si jih starši že prej (podzavestno) izbrali – njihov 
odnos (naklonjenost, emocionalna pozornost) je vplival na zunanjo podobo, 
stil življenja in ravnanja, sposobnosti. 
Ob nerazrešenih zakonskih odnosih je v družini veliko »priložnosti« za 
reševanje ter prenašanje problemov in napetosti ter čustvena razočaranja 
na ramena otrok, sinov in hčera. Odnos do otroka lahko postane celo 
pomembnejši od zakonskega odnosa. Ob sporu Izaka in Rebeke tako 
Rebeka v malem Jakobu, ki še ne govori, najde tistega, ki ne ugovarja, bolje 
posluša kot njegov oče, ki se sočutno stisne k njej. Izak pa Ezava razvaja, ga 
vpraša, če Rebeka kaj potoži čezenj, in ga za odgovor (resničen ali izmišljen) 
nagradi. Tako otroka postaneta prava mojstra krojenja odnosov v družini. 
Izgublja se partnerska komunikacija, starša postajata vse manj mož in žena, 
otroka pa vse manj brata in vedno bolj sredstvo za poglabljanje spletk in 
konfliktov. Na račun zakonskega se krepijo medgeneracijski odnosi.
Sprotno in samostojno reševanje konfliktov ter izražanje zaupanja in 
naklonjenosti med starši je najboljša osnova za razumevanje in sožitje med 
otroki. Ko čutijo, da sta srečna oče in mati – in sicer kot mož in žena –, so 
srečni tudi otroci, ki čutijo gotovost in so deležni brezpogojnega spreje-
manja. Otroci se bojijo biti edini »objekt« ali »sredstvo« sreče svojih staršev, 
saj že zgodaj podzavestno začutijo, da ne bodo večno pri starših, čeprav jih 
brezpogojno ljubijo.    (se nadaljuje v prihodnji številki)

(po knjigi Stanko Gerjolj: Živeti, delati, ljubiti povzel Iztok Žebovec)

Čiščenje cerkve:
7. 2. – 6. skupina (vodja Marta Štrukelj)

15. 2. – 1. skupina (vodja Anica Zupančič)
22. 2. – 2. skupina (vodja Martina Turk)

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@gmail.com • www.zupnija-preska.si 
TR župnije: SI56 0430 2000 3327 181

Povabilo k večernicam
Vsak četrtek po večerni sveti maši vabljeni k različnim oblikam 
molitve 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, Medvode  
tel.: 040 / 724 - 744

Krstna nedelja v februarju

Nedelja, 23. 2., bo krstna. 
Priprava na zakrament sv. krsta bo 

v četrtek, 6. 2., ob 20.00 v učilnici župnišča.
 Potrebne so predhodne prijave.

Ponedeljek 3. 2. 2020  19.00 +Blaž Starman, god
Blaž, muč.  
Torek 4. 2. 2020  7.00 ++Marija in Franc
Gilbert, ust.  Zavašnik  
Sreda 5. 2. 2020 19.00 +Ana Jamnik
Agata, dev. -muč.  
Četrtek 6. 2. 2020 19.00 +Vinko Kopač, obl.  
Pavel  Miki, muč.    
Petek 7.  2. 2020 (DSO) 10.00 po namenu
Nika, red. 19.00 ++ Janez Čarman in
PRVI PETEK  Jaka Rutar
Sobota 8. 2. 2020 7.15 fatimska pobožnost
Hieronim  8.00 za duhovne poklice in
Slovenski kulturni praznik  svetost poklicanih
PRVA SOBOTA 19.00 + Ana Cvek, obl.
  + Jože Kavčič, obl.
Nedelja 9. 2. 2019 7.00 za žive in rajne farane 
5. NAVADNA NEDELJA 9.30 +Vida Kovačič, obl.
Elizabeta Ogrska, red. 19.00 ++družina Krmelj  
 
  
 
 
Ponedeljek 10. 2. 2020  19.00 +Marija Krajačič
Sholastika, red.  
Torek 11. 2. 2020  7.00 +Milan Stepišnik
Lurška Mati Božja - 
Svetovni dan bolnikov    
Sreda 12. 2. 2020 19.00 +Andrej Plešec
Evlalija, muč.  
Četrtek 13. 2. 2020 19.00 ++ rajni (Š)  
Kristina, vd.    
Petek 14.  2. 2020 (DSO) 10.00 ++ za rajne
Valentin, muč. 19.00 +Zdravko Kopač, god  
Sobota 15. 2. 2020 19.00 +Stane Premrl,  obl.
Klavdij, red.  
Nedelja 16. 2. 2019 7.00 v zahvalo za zdravje 
6. NAVADNA NEDELJA 9.30 po namenu
MISIJONSKA 19.00 za žive in rajne farane 
Julijana, muč. 
  
 
 

Ponedeljek 17. 2. 2020  19.00 +Jurij Lesica
Aleš, spk.  
Torek 18. 2. 2020  7.00 za zdravje
Flavijan, šk.    
Sreda 19. 2. 2020 19.00 ++Tine in Zdravko
Bonifacij, šk.  Čižman, god, rd. in obl.
Četrtek 20. 2. 2020 19.00 ++ rajni (Š)  
Frančišek in Jacinta    
Petek 21.  2. 2020 (DSO) 10.00 za vse spočete otroke
Peter Damijani, šk. uč. 19.00 +Lojze Mihelič  
Sobota 22. 2. 2020 19.00 +Alojzija Petač, obl.
Sedež apostola Petra

  

Nedelja 23. 2. 2019 7.00 v zahvalo (M)
7. NAVADNA NEDELJA 9.30 za žive in rajne farane
Polikarp, šk. muč. 19.00 +Peter Šušteršič, god 
 
  
 
 

Mesec  januar:
K Bogu so odšli:   Božji otroci so postali:
• pogrebov ni bilo   • krstov ni bilo



Sveti Blaž, škof in mučenec
V ponedeljek, 3. 2., goduje sv. Blaž, ki je zavetnik zoper bolezni v grlu in 
spada tudi med 14 pomočnikov v sili. Sprva so si verniki na njegov god 
sami pokladali na vrat sveče, blagoslovljene na svečnico. Cerkev pa je to 
kasneje sprejela v cerkveni obrednik. Tako duhovnik na Blaževo po maši 
podeljuje vernikom Blažev blagoslov, »Blažev žegen«, in jim ob tem 
podrži dvoje prekrižanih sveč pri vratu ter moli molitev.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 3. 2., ob 20.00 bo v pisarni župnišča sestanek tajništva 
ŽPS. Člani lepo vabljeni. 

Skupina za starejše
V sredo, 5. 2., ob 20.00 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.

Pospravljanje smrekic in odra za jaslice
Skupino mož, ki je postavljala smrekice v cerkvi in oder za jaslice, 
naprošam, da bi v četrtek, 6. 2., ob 8.00 pospravili smrekice in jaslični 
oder. V naprej se vam zahvaljujem za pripravljenost in pomoč. 

Biblična skupina
V četrtek, 6. 2., bo po večerni sv. maši v župnišču srečanje biblične 
skupine. Lepo vabljeni.

Prvi petek v februarju
V petek, 7. 2., obhajamo prvi petek v mesecu februarju. Ta dan bom 
obiskoval bolne in onemogle po domovih. Kdor bi poleg tistih, ki jih že 
redno obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas k 
obhajanju pobožnosti prvega petka (spoved, obhajilo in molitev). 
Češčenje po sv. maši bo do 21.00 v cerkvi, nato do 23.00 v kapeli. Takoj 
po maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu, ob 21.00 bo v 
kapeli molitvena ura za duhovnike, ob 22.00 pa tiho češčenje. 

Prva sobota
Sobota, 8. 2., je prva v februarju. Prva sobota je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ob 7.15 bo v kapeli fatimska 
pobožnost, ob 8.00 pa sv. maša, pri kateri bomo molili tudi za duhovne 
poklice.

Slovenski kulturni praznik
Kulturni praznik je dan nas vseh, kajti mi vsi smo tisti, ki skupaj 
ustvarjamo in predstavljamo slovensko kulturo. To naj nam bo v čast in v 
ponos. Dan slovenske kulture je dan vseh, ki so to našo kulturo 
soustvarjali in oplemenitili, čeprav ga imenujemo Prešernov dan. Je 
dan, ki nas vabi, da ozavestimo svojo – slovensko kulturo. Dogaja se, 
bolj kot kdaj koli prej, da to, kar je »naše«, zavračamo in sprejemamo 
tisto, kar nam prinašajo in ponujajo drugi. Tisto, kar prihaja od tujih 

narodov. Dostikrat se tisto kaže kot boljše, več vredno, drugačno. 
Nasploh je dostikrat bolj pomembno to, da je drugačna od naše 
domače. Da je tuja. Kajti tuja naj bi bila več vredna, kot kultura naših 
mater in očetov, babic in dedkov, prababic in pradedov … Zato je 
kulturni praznik pomemben praznik. Praznujmo ga tako, da ga 
posvetimo kulturi, naši, slovenski. Obiščimo naše muzeje, pojdimo po 
slovenski literarni poti, obiščimo domače hiše slovenskih pesnikov in 
pisateljev. Ta dan imajo vsi muzeji prost vstop. Izkoristimo to izjemno 
priložnost.  

Srečanje ministrantov
V soboto, 8. 2., ob 9.00 bo dekanijski izlet za ministrante. Odšli 
bomo v Planico na ogled Nordijskega centra in letalnice velikanke. 
Na poti bo tudi kosilo. Nazaj grede se bomo ustavili v Vrbi pri 
Francetu Prešernu. Cena izleta je 10 eur.

Svetovni dan bolnikov in srečanje starejših v naši župniji
Za 28. svetovni dan bolnikov, ki bo kot vsako leto 11. februarja na 
god lurške Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico z 
naslovom Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam 
bom dal počitek (Mt 11,28). Osrednja slovesnost pri nas bo, kot 
vsako leto, v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah, v torek, 
11. februarja, ob 10.00. Vodil jo bo murskosoboški škof msgr. dr. 
Peter Štumpf SDB. Svetovni dan bolnikov naj zaznamuje naša 
pozornost do bolnikov in trpečih. Prav je, da se ta dan v molitvi 
spomnimo vseh, ki so blizu bolnikom in zanje skrbijo. Pozornost in 
hvaležnost ter molitveno podporo pokažimo v teh dneh tudi vsem 
zaposlenim v zdravstvu in drugih ustanovah.
V naši župniji bomo letos prvič na nedeljo, ki je bližja prazniku, 
organizirali srečanje starejših, bolnih in onemoglih. To bo v nedeljo, 
9. 2., ob 9.30. Med mašo bo možnost za prejem bolniškega 
maziljenja. Pogoj za vreden prejem bolniškega maziljenja je 
opravljena sveta spoved, če je to le mogoče. Po maši pa bo skupno 
kosilo v dvorani Valentina Oblaka. Gospodinje naprošam za pecivo, 
ki ga bomo postregli. Prinesite ga v soboto pred praznikom v avlo 
pastoralnega doma. 
Če bi kdo rad prišel, pa nima prevoza, naj mirno pokliče na tel. 051 
303 164. Z veseljem bomo organizirali prevoz. 
Starejši dobrodošli. Cerkev bo topla, vse bo poskrbljeno, da vam bo 
lepo. Z veseljem vas pričakuje Jezus, naš Odrešenik, Božja Mati 
Marija in občestvo župnije sv. Janeza Krstnika. 

Seja ŽPS
V ponedeljek, 10. 2., ob 20.00 bo v pastoralnem domu redna seja 
pastoralnega sveta naše župnije. Sejo bomo začeli s sveto mašo v 
kapeli sv. Družine. 

Skupina za moške 
Vsak drugi torek v mesecu, tokrat 11. 2. ob 19.30, poteka v 

pastoralnem domu skupina za moške, ki jo vodi diakon Iztok 
Žebovec. Srečanja skupine so namenjena možem, očetom in 
sinovom. Lepo vabljeni.

Občni zbor župnijske Karitas
Župnijska Karitas bo imela občni zbor v sredo, 12. 2., ob 19.30 v 
prostorih Karitas pod cerkvijo.

Kateheza odraslih
V četrtek, 13. 2., po maši in molitvah bo v župnišču redno mesečno 
srečanje kateheze za odrasle. Tokratna tema bodo evangeljski sveti. 

Zimovanje naših skavtov
Od 14. 2. pa do 16. 2. bodo naši skavti na zimovanju. Zimovanje 
skavtov priporočam v molitev.

Spovedni dan za prvoobhajance
V soboto, 15. 2., ob 9.00 bo v pastoralnem domu potekal spovedni 
dan za naše prvoobhajance. V prvem delu bo potekala priprava na 
spoved, drugi del tega dneva bo spoved, tretji pa praznovanje. 
Predviden zaključek ob 12.00. 

Veroučne počitnice
V tednu 17. 2.–21. 2. bodo imeli veroučenci veroučne počitnice.

Srečanje birmanskih animatorjev
V sredo, 19. 2., ob 19.30 bo v župnišču srečanje animatorjev 
birmanskih skupin. Ovrednotili bomo delo posameznih skupin in si 
izmenjali izkušnje. Animatorji res lepo vabljeni.

Birmanski vikend
Od petka, 21. 2., pa do nedelje, 23. 2., bo v Adergasu potekal 
birmanski vikend naše župnije. V Adergasu se dobimo ob 17.30. 
Birmanski vikend in vse bodoče birmance priporočam v molitev. 

Župnijsko postno romanje po poteh bl. A. M. Slomška v 
pastoralnem letu vseživljenjske kateheze 29. 2. 2020
Letošnja pot postnega romanja nas bo vodila po krajih velikega 
Slovenca, narodnega buditelja, kateheta in svetnika bl. Antona 
Martina Slomška. Na poti se bomo najprej ustavili na Teharjah, kjer 
bomo imeli križev pot po na novo urejeni križevi poti. Nato bomo 
obiskali Slomškov rojstni kraj Ponikvo, si ogledali njegovo rojstno 
hišo, cerkvico na Slomu in imeli sv. mašo na Ponikvi. Pot bomo 
nadaljevali do Maribora, tam si bomo najprej ogledali mesto, 
obiskali Slomškov grob v stolnici in nato imeli kosilo. Po kosilu 
bomo odšli na ogled cerkve bl. Slomška v Koščakih. Pot bomo 
nadaljevali  v Vuzenico, kjer je služboval, v cerkvi bomo imeli litanije, 
nato ogled spominske sobe bl. Slomška. Cena romanja 39 € s 
prevozom, vstopninami in kosilom. Vodič romanja bo Tadej Jakopič. 

Izposoja knjig in revij v avli pastoralnega doma
V avli pastoralnega doma je nova knjižna omara in polica z revijami. 
Oboje je nastalo v sodelovanju s Knjižnico Medvode, za kar smo knjižnici, 
predvsem vodstvu hvaležni. Izposoja knjig in revij bo potekala vsako 
sredo med 19.30 in 20.30. Izposojo je prevzela ga. Stanka Kozel, za kar se 
ji iskreno zahvaljujem. Dobrodošli.

Župnijsko romanje v maju
Letošnje župnijsko romanje bo v Marijino božjepotno svetišče v Lurd, in 
sicer od 24. do 28. aprila. V cerkvi pod korom  je na voljo program 
romanja, prijave se že zbirajo v župnišču.

Zahvale
Bog povrni kolednikom naše župnije in njihovim spremljevalcem. Za 
misijone so zbrali 4.020 €. Bog povrni biblični skupini, ki se je udeležila 
svetopisemskega maratona, in vsem, ki ste sodelovali na mini 
svetopisemskem maratonu v naši župniji. Nekaj vas je vztrajalo od 
začetka do konca. Bog povrni vsem, ki karkoli dobrega storite v blagoslov 
naše župnije. 

Napovedni koledar:

24. 2. – katehetski sestanek
26. 2. – pepelnica
28. 2. – križev pot veroučenci, »Dopolnimo spoznanja«
29 .2. – župnijsko postno romanje
1. 3. – 1. postna, križev pot na Golem Brdu (birmanci)
2. 3. – tajništvo ŽPS
4. 3. – Karitas delitev hrane, srečanje Karitas, skupina za starejše
5. 3. – biblična skupina
6 .3. – prvi petek
7. 3. – srečanje ministrantov, dan za birmance in starše
8. 3. – 2. postna, križev pot Golo Brdo (ŽPS)
9. 3. – seja ŽPS 
10. 3. – skupina za moške
11. 3. – srečanje Karitas
12. 3. – dan odprtih vrat Rahelin vrtec; kateheza odraslih
13. 3.–15. 3. – duhovni vikend za družine 
15. 3. – 3. postna, birmanska nedelja, križev pot v DSO (Karitas)


